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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku 

Plastika, a.s. v období let 2005 – 2008. Finanční situace podniku je posouzena 

pomocí metod finanční analýzy, vychází zejména z účetních výkazů společnosti 

z tohoto období. Cílem práce je zhodnotit současný stav podniku a navrhnout 

případná opatření ke zlepšení této situace.  

 

Abstract 

This bachelor’s thesis is aimed to financial situation in the firm Plastika, 

a.s. within the years 2005 – 2008. Finance situation of this company is judged  by 

finance analytics methods, 2ktiv concipieted from account statements of the 

company in these periods. Objectives of thesis is to 2ktivity 2ktiv situation and 

suggested measures to improve current situation of the company  
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ÚVOD 

 

Prosperita, dobré postavení na trhu, anebo existence každé společnosti 

závisí především na efektivním využívání zdrojů, schopnosti sladit peněžní toky, 

na ziskovosti, likviditě, dostatku vlastních a cizích zdrojů atd., což znamená, na 

její celkové finanční situaci. Tyto údaje jsou důležité jak pro vlastníky podniku a 

management, tak pro finanční a obchodní partnery, zaměstnance, konkurenty a 

také pro kontrolní či daňové orgány. 

Finanční analýza má nezastupitelné místo v oblasti finančního řízení 

podniku. Bez kvalitní a komplexní finanční analýzy stavu a vývoje podniku nelze 

učinit dobré strategické nebo taktické rozhodnutí. Pomocí metod a nástrojů 

finanční analýzy lze hodnotit a stanovit silné a slabé stránky podniku a vytvořit 

tak základ pro rozhodování a také formulovat doporučení ke zlepšení v dané 

oblasti. Je proto předpokladem úspěšného finančního řízení. 

Cílem této bakalářské práce je představit problematiku finanční analýzy, 

provést rozbor finančního hospodaření společnosti na základě poskytnutých 

ekonomických historických dat a identifikovat možné slabiny, které by 

v budoucnosti mohly vést k problémům. 

 Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá 

charakteristikou analyzovaného podniku, její historií, předmětem podnikání, 

konkurencí atd. Druhá kapitola obsahuje základní teoretické poznatky a nejčastěji 

používané metody, zpracované pomocí literatury. Aplikace teoretických poznatků, 

která obsahuje výpočet jednotlivých finančních ukazatelů, je obsažena ve třetí 

kapitole. Finanční analýza je zde prováděna za období čtyř let, konkrétně roky 

2005 – 2008. 

Závěr bakalářské práce obsahuje finanční zhodnocení stavu společnosti 

Plastika, a.s. Bakalářská práce je založena na teoretických poznatcích získaných 

během studia a na poznatcích získaných během odborné praxe v analyzovaném 

podniku. 
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1. Vymezení problému, cíle práce  

 Cílem této bakalářské práce je zjistit současnou finanční situaci podniku 

pomocí vybraných ukazatelů a metod finanční analýzy, odhalit hlavní problémy 

podniku a navrhnout jejich optimální řešení. Pro zjištění je potřeba si vymezit 

teoretickou oblast a provést jednotlivé analýzy. V teoretické části vysvětlím 

základní pojmy a zaměřím se na jednotlivé metody, které pro svou analýzu 

použiji. Nejprve provedu horizontální analýzu aktiv a pasiv a také vertikální 

analýzu aktiv a pasiv, pro zjištění struktury majetku firmy. Následně se zaměřím 

na analýzu tokových a rozdílových ukazatelů (analýza cash flow), analýzu 

poměrových ukazatelů, mezi které patří ukazatelé aktivity, likvidity, zadluženosti, 

rentability. V poslední fázi provedu analýzu soustav poměrových ukazatelů, 

zvolila jsem si Altmanův index finančního zdraví a index IN 05. Z těchto 

provedených analýz vyplynou nedostatky v jednotlivých ukazatelích, které se 

svými doporučeními a návrhy budu snažit odstranit. 

 

 

    1. 1. Charakteristika analyzovaného podniku 

1. 1. 1. Základní údaje o podniku  

Společnost Plastika a.s. vznikla v roce 1956 nejdříve jako výrobní družstvo 

invalidů INVA, o 7 let později byla přejmenována na Plastika v.d. V roce 2003 

byla Plastika v.d. konverzována na akciovou společnost a následně převzata 

společností SPV Int. a.s. Nyní je vlastněná firmou Plastika Group a.s. se sídlem 

v Praze, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 

B, vložka 3798.  Ve skupině Plastika jsou tyto společnosti – PLASTIKA a.s. 

Kroměříž, která má na starosti komplexní servis při výrobě plastových 

technických vstřikovaných dílů a PLS Lakovna s.r.o. Kroměříž, kde se lakují 

plasty. V současné době firma ve svém závodě o rozloze 30 000 m2 zaměstnává 

329 zaměstnanců.  
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1. 1. 2. Historie společnosti 

1956 založení výrobního družstva invalidů INVA – výroba hraček, sportovních 

potřeb, opravy elektromotorů a laboratorních přístrojů 

1963 změna názvu družstva na Plastika 

1964 – 1966 výstavba vlastního závodu na Kaplanově ulici, výroba větracího 

potrubí pro doly z plastické kůže, drobné výroby z PVC 

1970 zavedení technologie vstřikování 

1974 zahájena výroba plastových ventilátorů 

1975 vybudování vlastní nástrojárny 

1982 nová technologie připevňování odrazových skel na silniční sloupky 

1985 komplexní inovace plastových ventilátorů 

1992 výroba silničních sloupků extruzí 

1994 joint venture s firmou SEAT na výrobu plastových ventilátorů 

1997 podnik úspěšně překonává povodně 

1998 první automatizovaná linka na výrobu klávesnic 

2003  konverze Plastika v.d. na akciovou společnost, převzetí Plastika a.s. 

majoritním akcionářem SPV Int. A.s., přejmenování SPV Int. A.s. na Plastika a.s. 

2005 rozběh logistického centra (9) 

 

1. 1. 3. Právní forma organizace  

Společnost Plastika, a.s. je akciová společnost. Akciová společnost je 

společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akciová 
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společnost je právní formou čistě kapitálové společnosti, prakticky bez 

přítomnosti osobních prvků. Právní úprava akciové společnosti vychází 

z Obchodního zákoníku. 

Obchodní firma akciové společnosti musí obsahovat označení „akciová 

společnost“, postačí i zkratka „akc. Spol.“ nebo „a.s.“ Obchodní firma společnosti 

musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná 

s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí 

rozdílný dodatek označující právní formu. Hodnota minimálního základního 

kapitálu akciové společnosti jsou 2 000 000 Kč. Horní hranice základního kapitálu 

není omezena. Základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcie se upisují, tzn. Že se 

nabídnou k prodeji „veřejnosti“. Majitel akcie je označován jako akcionář. 

Akcionář neručí za závazky společnosti. Statutárním orgánem akciové společnosti 

je její představenstvo. Představenstvo je tvořeno svými členy, kteří společnost 

navenek zastupují. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku, 

zapisují se i veškeré změny představenstva. Členy představenstva volí i odvolává 

valná hromada akciové společnosti. Pro členy představenstva platí nevylučitelný 

zákaz konkurence. Mezi výhody akciové společnosti patří poměrně solidní vnější 

dojem (velká společnost) a to, že je to čistě kapitálová společnost. Mezi nevýhody 

bych zahrnula vysoký základní kapitál 2 000 000 Kč a také poměrně složité 

zakládání i působení společnosti. 

 

1. 1. 4. Předmět podnikání  

Plastika, a. s. Kroměříž se specializuje na výrobu průmyslových 

plastových komponentů včetně předvýrobních služeb, finalizace a řízení 

výrobních a logistických procesů. Tato společnost během loňského roku 

investovala do nových výrobních kapacit a učinila kroky ke zvýšení kvality a 

zlepšení interní logistiky. Závod se dělí na tři různé provozovny, kde provozovna 

01 je zaměřena převážně na montáže a finalizaci klávesnic k PC, tj. 100% 

elektronická kontrola, laserový potisk a balení. Tuto výrobu zabezpečuje 120 

zaměstnanců ve 3 směnách. Provozovna 02 je specializována na technologii 
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vstřikování technicky náročných výlisků z plastu, včetně menších montáží a 

dalších následných operací. Provozovna má 30 vstřikovacích strojů s uzavírací 

silou od 25 tun do 700 tun (Engel, Demag, SK) s možností vstřikování výlisků do 

hmotnosti 1700 g. Devět větších lisů je vybaveno manipulátory. Lisovna pracuje 

převážně v nepřetržitém provozu, tzn. V sedmidenním čtyř-směnném cyklu s cca 

180 pracovníky. Provozovna 03 realizuje zakázkovou a malosériovou výrobu 

novodurových ventilátorů do agresivních prostředí. V souvislosti s nedostatečnou 

kapacitou vstřikovacích strojů tonáže kolem 300 tun pro výrobu dílů klávesnic 

využívala Plastika, a.s v průběhu roku subdodávky tří plastikářských firem – 

kooperantů. Dále byla v souvislosti se zahájením činnosti logistického centra 

zahájena příprava nových výrobních a skladovacích prostor pro dislokaci centra 

s výhledem na jeho rozšíření a rozvoj dalších aktivit v této oblasti. 

 

1. 1. 5. Prodejní trhy a konkurence  

Trh, na kterém se Plastika, a.s. pohybuje, se dá charakterizovat jako 

výrobní plastový průmysl. Mezi jejími největšími odběrateli jsou klienti 

z automobilového a elektrotechnického průmyslu. Společnost nepatří mezi 

světové giganty, a tak trh v tomto odvětví příliš neovlivňuje a ani není tolik 

ovlivňována ona trhem. V poslední době má na tržby hlavní vliv ekonomická 

krize. 

Mezi nejbližší konkurenci patří společnost Fremach CZ, s.r.o., která sídlí 

také v Kroměříži. Tato společnost je menší než Plastika, a.s., nemá takovou 

historii, ale za to je odnoží holandské centrály, která jí může zajistit finanční 

podporu v případě krize. V posledních 2-3 letech investovala desítky milionů do 

svého rozvoje. Výhodou Plastiky, a.s. oproti Fremachu CZ, s.r.o. je, že se 

zaměřuje na zaměstnance se změněnou pracovní schopností, kdy má tímto 

zajištěnou určitou skupinu zaměstnanců a také nemalé dotace od českého státu.  

V rámci výrobních materiálů je třeba sledovat dodavatelské společnosti, a 

to jak stávající tak nově vznikající. Je zapotřebí sledovat jejich ceny a následně 
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domlouvat výhodné podmínky pro nákup, kdy čím jsou výhodnější ceny, tím 

může společnost mít větší podíl na zisku. Jedná se především o speciální granule, 

ze kterých se vyrábí plastová hmota. 

 

2. Teoretická východiska řešení, poznatky z literatury 

 
V kapitole teoretická východiska práce představím a podrobně popíši 

jednotlivé typy finančních analýz, základní metody výpočtů a představím 

uživatele těchto analýz. Existuje celá řada metod finančních analýz, ve své práci 

se budu zabývat pouze vybranými typy, které následně využiji v teoretické části 

této práce. 

 

 

2.1. Obecná charakteristika finanční analýzy 

 

Mezi nejsložitější řídící procesy patří finanční rozhodování. Každé 

rozhodnutí předpokládá dobrou znalost ekonomické podstaty řízeného jevu, jeho 

souvislosti s jinými řízenými i nezávislými veličinami, zhodnocení dostupných 

informací, zvážení rizik a nejistot. Právě proto zde přichází na pomoc finanční 

analýza, která má za úkol poskytnout manažerům podniku co nejkvalitnější 

podklady pro jejich rozhodování.  

Účelem a smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních 

metodických prostředků, diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit 

všechny jeho složky, případně při podrobnější analýze zhodnotit blíže některou ze 

složek finančního hospodaření. K analýzám hospodářských jevů existují dva 

základní přístupy, a to fundamentální analýza a technická analýza. Fundamentální 

analýza posuzuje postavení vybrané firmy na základě vzájemných vazeb mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými činnostmi. Tento typ analýzy neodhaluje 

přímo faktory a příčiny, které mají vliv na ekonomický a finanční stav 

společnosti, ale je zaměřen na rozbor důsledků a výsledných efektů jejich 

působení. 
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Technická analýza vychází především z matematických a matematicko-

statistických postupů a jejím úkolem je vyhodnocovat hospodářské jevy 

prostřednictvím sofistikovaných metod zpracování kvantitativních dat. (4) 

 

 

2.2. Zdroje dat finanční analýzy 

 

Analýza čerpá informace z různých zdrojů, mezi kterými hraje účetnictví 

nejdůležitější roli. Účetnictví zaznamenává skutečný stav a pohyb majetku, 

závazků, pohledávek, výsledku hospodaření apod. Převádí aktivity společnosti do 

souboru čísel, která poskytují informace o výkonnosti firmy, o jejich problémech 

a vyhlídkách. 

Obecně lze tato data rozdělit na 3 skupiny: 

 

a) účetní data 

- z účetních výkazů finančního účetnictví (slouží k výpočtu konkrétních 

ukazatelů), 

- z vnitropodnikového účetnictví (obsahuje poznatky o silných a slabých 

stránkách podniku), 

- z výročních zpráv (přináší komplexní pohled na společnost). 

b) ostatní data 

- výkazy o výrobě a obchodní činnosti, 

- firemní statistika, 

- podklady o produktivitě práce a mzdách a jiné vnitropodnikové přehledy, 

- vnitřní směrnice a zprávy vedoucích pracovníků. 

c) externí data 

- údaje státní statistiky, 

- články a údaje v odborném tisku, 

- burzovní zpravodajství, 

- zprávy o vývoji měnových kurzů, úrokových sazeb a inflaci, 

- informace o konkurenci, 

- hodnocení ratingových agentur. 
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Nejdůležitějším zdrojem informací pro hodnocení finančního zdraví 

společnosti jsou její finanční výkazy, skládající se v zásadě z rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty (výsledovka) a z výkazu cash flow (výkaz peněžního toku). (2) 

 

 

2.3. Rozvaha 

 

Finanční situace podniku je jeho souhrnnou charakteristikou, která detailně 

popisuje schopnost vedení podniku optimálně financovat podnikovou činnost a 

získané zdroje vhodně alokovat do podnikových aktiv. 

Rozvaha zachycuje stav všech aktiv , která společnost vlastní, a všech 

pasiv, tedy zdrojů krytí majetku. Základní funkcí rozvahy je pravdivě informovat 

o finanční situaci podniku k určitému datu. Jde o dokument zachycující stavové 

veličiny. 

Aktiva podniku představují celkovou výši ekonomických zdrojů, se 

kterými podnik v určitém čase disponuje. Často se tyto zdroje označují jako 

majetek podniku. Položky aktiv musí být spolehlivě ocenitelné, resp. Vyjádřitelné 

v penězích. 

Hmotná podoba aktiv není důležitá pro jeho uznání jako aktiva podniku. 

Rozhodujícím zůstávají ekonomické přínosy pro podnik v budoucnu. Proto zde 

zahrnujeme nejen aktiva hmotná, ale také patenty či vydavatelská práva. 

Základním kritériem pro rozlišení aktiv podniku na krátkodobá a 

dlouhodobá je stupeň likvidity. 

Mezi dlouhodobá aktiva patří položky, u nichž předpokládáme, že doba 

jejich přeměny na peněžní prostředky je delší než jeden rok. Zahrnujeme zde 

nehmotná a hmotná aktiva, jakož i dlouhodobý finanční majetek. 

Nehmotná jsou ta aktiva, jejichž hodnota pro podnik je odvozena 

z různých práv a privilegií, která jsou s nimi spojena. Jde např. o patenty, 

software, ochranné známky, licence a jiná ocenitelná práva. 
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Hmotná aktiva se používají k zajištění běžné hospodářské činnosti 

podniku. Patří zde místa působení ekonomického subjektu, (budovy a pozemky), 

dále pak nezbytné stroje a zařízení, dopraví prostředky apod. 

Dlouhodobý finanční majetek podniku slouží k získání přiměřených 

výnosů ve formě dividend, úroků, nájemného nebo k získání významného nebo 

rozhodujícího vlivu v jiném podniku, a to dlouhodobě. 

Mezi krátkodobá aktiva patří položky, u nichž je předpokládáno, že se 

přemění na peněžní během jednoho roku, popř. během jednoho provozního cyklu. 

Určitá výše krátkodobých aktiv je nutná pro zabezpečení chodu podniku, tzn. Je 

vázána v jednotlivých fázích provozního cyklu např. v zásobách materiálu, 

hotovosti, apod. Důležitou částí krátkodobých aktiv je složka určená ke krytí 

splatných dluhů podniku (prostředky na účtech). Mezi další krátkodobá aktiva 

patří výrobky, polotovary, zboží, pohledávky, krátkodobé cenné papíry (např. 

státní pokladniční poukázky) apod. 

Pasiva představují zdroje krytí majetku a členíme je na vlastní kapitál, cizí 

zdroje a časové rozlišení. 

Vlastní kapitál podniku lze charakterizovat jako podíl vlastníků na 

celkových aktivech podniku. V akciové společnosti zahrnuje tyto položky: 

- základní kapitál, 

- emisní ážio, 

- kapitálové fondy, 

- zákonné a ostatní fondy, 

- nerozdělený zisk, který se vykazuje v celkové částce, nebo v různých formách 

jako část určená rezervním fondům a část, která nebyla účelově přidělena. 

 

Cizí zdroje firmy v podstatě zahrnují různé závazky a rezervy. Závazky 

podniku můžeme charakterizovat jako dluhy, které existují ke dni sestavení 

rozvahy, a které bude třeba uhradit v budoucnu. Dluhy podniku představují 

spojovací článek mezi aktivy a vlastním kapitálem podniku a můžeme je označit 

jako vysoce pravděpodobný úbytek ekonomického prospěchu, což je důsledkem 

operací, k nimž došlo v minulosti. 

Dalšími znaky závazků je: 
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- schopnost vyjádření v penězích, 

- je známa doba splatnosti dluhu,  

- je znám věřitel, vůči kterému závazek existuje. 

 

Podobně jako u aktiv, lze i dluhy dělit na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi 

krátkodobé dluhy patří závazky splatné během jednoho roku, popř. během 

normálního provozního cyklu podniku. Patří zde normální dluhy z obchodního 

styku, dlužné směnky, dlužné mzdy a platy, dlužné daně, dlouhodobé dluhy 

splatné v příštím roce, dlužné dividendy a zálohy přijaté od odběratelů. Většinou 

se hradí z krátkodobých aktiv nebo vznikem jiného krátkodobého dluhu.  

U dlouhodobých dluhů jde o závazky splatné v době delší než jeden rok. 

Dlouhodobé závazky tvoří: dluhopisy, hypotéční dluhy, dlouhodobé bankovní 

úvěry, leasingové dluhy a závazky z titulu penzijního či důchodového 

zabezpečení pracovníků podniku a managementu. 

Rezervy jsou cizí zdroje financování. Vytvářejí se na úhradu rizik a ztrát 

při podnikání, na opravy dlouhodobého hmotného majetku apod. a dělí se na 

rezervy zákonné (vyplývají ze zákona o dani z příjmu) a rezervy ostatní 

(dobrovolné). (8) 

 

Tabulka 1 – Rozvaha společnosti (zjednodušeně) 

Aktiva Pasiva
Stálá aktiva Vlastní kapitál

dlouhodobý nehmotný majetek základní kapitál

dlouhodobý hmotný majetek kapitálové fondy a fondy ze zisku

dlouhodoby finanční majetek
výsledek hospodaření minulých let a 
běžného účetního období

Oběžná aktiva Cizí zdroje

zásoby rezervy

dlouhodobé pohledávky dlouhodobé závazky

krátkodobé pohledávky krátkodobé závazky

krátkodobý finanční majetek bankovní úvěry

Časová rozlišení Časová rozlišení  
Tabulka č. 1 Rozvaha společnosti 

Zdroj: vlastní 
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2.4. Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty vypovídá o tom, co se v podniku dělo během určitého 

období. Zachycuje činnost podniku z hlediska nákladů a výnosů. Je to výkaz o 

tocích, nikoliv o stavu, jako je rozvaha. Rozdíl mezi výnosy a náklady je zisk 

podniku. V tomto případě hrubý zisk neboli zisk před zdaněním. Výkaz zisku a 

ztráty se také skládá z několika částí. Jednotlivé položky se však nezkoumají 

z hlediska jejich krátkodobosti nebo dlouhodobosti, ale z pohledu činnosti, ke 

které se náklady nebo výnosy vztahují. 

Činnost podniku lze rozdělit na provozní, činnost finanční a činnost 

mimořádnou. Tímto způsobem je také uspořádán výkaz zisku a ztráty: 

 

- náklady a výnosy vztahující se k prodejní a výrobní činnosti, 

- položky související s finančními a investičními činnostmi, 

- mimořádné položky, 

- zdanění hrubého zisku, 

- čistý zisk. 

 

Takto strukturovaný výkaz zisku a ztráty umožní analytikům na první 

pohled posoudit váhu jednotlivých činností, kterým se firma v daném období 

věnovala, tedy poměr výrobních činností k činnostem finančním a mimořádným. 

Usnadní také porovnání a ohodnocení případné změny orientace firmy ve 

srovnání s minulým obdobím. Mimořádné položky nejsou součástí výsledků 

běžného provozu a jejich výsledek by neměl být považován za pravidelný a 

plnohodnotný zdroj financování.(8) 

 

 

2. 5. Výkaz cash flow 

 

Příjmy peněz a jejich výdaje v závislosti na hospodářských operacích 

odráží výkaz cash flow (přehled peněžních toků), jehož sestavení je součástí 

přílohy k účetním výkazům u podnikatelských subjektů, které mají zákonem 
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stanoveno povinné ověřování roční účetní závěrky auditorem a povinné 

zveřejňování údajů z této závěrky. Výkaz zachycuje: 

- stav peněžních prostředků hospodářské jednotky na počátku účetního období, 

- stav peněžních prostředků hospodářské jednotky na konci účetního období, 

- kolik peněžních prostředků hospodářská jednotka vytvořila a kolik užila 

v průběhu účetního období, 

- kde se tyto peněžní prostředky vytvořily a jak byly využity. 

 

Na rozdíl od výkazu zisku a ztrát výkaz cash flow není ovlivněn metodou 

odepisování dlouhodobého majetku, účetní odpisy nejsou spojeny s pohybem 

peněžních toků. Také se v účetnictví zachycují potenciální ztráty, rizika a 

znehodnocení s ohledem na věrný obraz skutečnosti, což sice znamená dopady na 

výsledek hospodaření, ale neovlivňuje to vývoj peněžních toků. 

Výkaz cash flow může být sestavován dvěma metodami: přímou a 

nepřímou. Přímá metoda předpokládá, že toky peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů jsou sledovány v průběhu účetního období, tj. že jsou sledovány 

jednotlivé položky zachycované na účtech peněžních prostředků. Struktura 

výkazu může být následující: 

 

- přijaté úhrady za vlastní výrobky, 

- přijaté úhrady za služby, 

- přijaté úhrady za zboží, 

- výdaje na zboží, 

- materiálové výdaje, 

- výdaje na nakupované služby, 

- výdaje na mzdy a ostatní osobní výdaje, 

- placené daně, 

- výplaty dividend atd. 

 

Nepřímá metoda vychází ze zisku upraveného o nefinanční položky a 

změny v rozvaze. Struktura takto sestaveného výkazu může být následující: 
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- peněžní tok z běžné činnosti: výsledek hospodaření, nepeněžní operace, 

změny oběžných aktiv, 

- peněžní tok z investiční činnosti: výdaje na investice, příjmy z prodeje stálých 

aktiv, 

- peněžní tok z finanční činnosti: vybrané operace s vlastním kapitálem, změny 

dlouhodobých závazků. 

 

Zdrojem dat pro finanční analýzu jsou i další informace z oblasti 

vnitropodnikového účetnictví, ekonomické statistiky nebo také z oblasti 

peněžního a kapitálového trhu. 

 

 

 

2. 6. Slabé stránky účetních výkazů 

 

Účetní výkazy představují pro finanční analýzu určitý důležitý podklad, je 

tedy třeba vědět, co se pod jakým číslem v těchto výkazech skrývá, aby nedošlo 

k mylným a chybným závěrům. 

Přestože výkazy představují základní „surovinu“ poměrové analýzy, mají i 

slabé stránky, které jsou dány jejich konstrukcí a účetními praktikami. Pracují 

totiž s údaji, které se vztahují k blízké i vzdálené minulosti, tedy nastává zde 

riziko, že stav veličin nebude v době vypracovávání či interpretace analýzy již 

aktuální.(2) 

 

 

2.6.1 Rozvaha 

 

Rozvaha nereflektuje současnou hodnotu podniku. Účetní standardy totiž 

používají jako základ pro ohodnocení aktiv a pasiv historickou hodnotu a to 

někdejší pořizovací cenu, která je sice pravidelně upravována odpisy, ale 

nereflektuje zcela přesně současnou hodnotu aktiv a pasiv. 
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K určení reálné ceny je tedy třeba použít odhad. Příkladem mohou být 

pohledávky odhadnuté a očištěné z hlediska návratnosti, dále pak zásoby jejichž 

hodnota by měla být založena na jejich prodejnosti, a stálá aktiva, jejichž reálná 

hodnota by se měla zakládat na době životnosti. 

Při ohodnocování dlouhodobých stálých aktiv se pomocí odepisování 

postupně snižují jejich hodnoty. Zhodnocování aktiv se však téměř nikdy nebere 

v úvahu. Příkladem jsou firmy, které mají majetek ve zhodnocujících se aktivech 

jako je orná půda, lesy, doly aj. Skutečná životnost aktiva je tedy jen zřídkakdy 

vázána na jeho odepsanost. 

V účetních výkazech také není přihlédnuto k položkám s vnitřní finanční 

hodnotou díky potížím s jejich objektivním oceněním. Příkladem jsou lidské 

zdroje firmy, zkušenosti, kvalifikace zaměstnanců anebo podpora společnosti 

významným hospodářským nebo politickým subjektem. 

 

2.6.2. Výkaz zisku a ztráty 

 

Hodnota cenných papírů je založena na budoucím očekávání toků a na 

příjmech, které plynou z jejich držení nebo prodeje. Účet zisku a ztráty se však 

zaměřuje na vyčíslení účetního zisku, tedy čistý zisk tohoto výkazu není roven 

čisté hotovosti vytvořené firmou za dané účetní období a nevyčísluje skutečný 

hotovostní příjem. 

Měření čistého zisku také probíhá jakožto zjištění výsledku hospodaření 

společnosti za určité období. Toto měření probíhá pomocí kumulativní báze, tedy 

se měří jako rozdíl mezi koncem a začátkem období. K dosažení daného zisku 

v určitém období však lze použít náklady i z jiného časového období než je to, ve 

kterém došlo k výnosu. 

Výnosy a náklady se objevují v účetních výkazech i přesto, že v daném 

období nemuselo dojít k žádnému pohybu hotovosti. Například výnosy z prodeje 

– tržby zahrnují jak tržby uhrazené odběratelem v hotovosti, ale i pomyslné tržby 

z prodeje odběrateli na úvěr. A také naopak. Do tržeb není v běžném období 

zahrnuto inkaso plateb z prodeje, které bylo realizováno na úvěr v předchozím 
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období. Toto se týká i nákladů. Ne všechny náklady musí být zaplaceny v běžném 

období, ačkoliv jsou takto účtovány. 

Některé náklady zahrnuté v účtu zisku a ztráty nejsou hotovostním 

výdajem jako například odpisy, které nepředstavují odliv hotovosti z firmy, 

ačkoliv se při výpočtu čistého zisku odečítají. Dalšími příkladem je amortizace 

goodwillu, patentů a dalších. 

 

 

2.7. Uživatelé finanční analýzy 

 

Nelze ponechat náhodě, jaké vysvědčení si podnik vystaví na konci roku. 

Dosažená úroveň finančního zdraví bude totiž sloužit pro okolí jako signál, jaká je 

perspektiva podniku na přežití a rozvoj v příštích letech.  

Uživatelům finanční analýzy totiž většinou nejde jen o prosté hodnocení 

jevů v uplynulých obdobích, nýbrž také a především o prognózu finančních 

perspektiv podniku. 

Mezi uživatele finanční analýzy patří: 

 

- manažeři: potřebují informace především pro krátkodobé a zejména 

dlouhodobé finanční řízení podniku. Znalost finanční situace jejich firmy jim 

umožňuje rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při 

zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů 

jejího financování, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování 

disponibilního zisku (popř. při úhradě ztráty) apod. Finanční analýza, 

odhalující slabé i silnější stránky finančního hospodaření firmy, umožňuje 

manažerům přijmout pro příští období správný podnikatelský záměr, který se 

mj. rozpracovává do finančního plánu, 

- investoři:  

- Akcionáři (popř. společníci firmy): chtějí se ujistit, že jejich peníze jsou 

vhodně uloženy a že podnik je dobře řízen (že výsledky činnosti vrcholového 

vedení podniku jsou srovnatelné s úrovní obdobných podniků). Zajímají se o 

stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk (na němž ve většině případů 
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závisí výše jejich dividend) a o to, zda podnikatelské záměry manažerů 

zajišťují trvání a rozvoj podniku. 

 

- Držitelé úvěrových cenných papírů firmy (obligací, zástavních listů aj.): 

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

bude jejich cenný papír splacen včas a v dohodnuté výši. 

- Potenciální investoři: zvažují možnost umístit svoje volné peněžní 

prostředky do daného podniku a potřebují si ověřit, zda je takové rozhodnutí 

správné. 

Obchodní partneři: 

- Dodavatelé (obchodní věřitelé): na základě znalosti finanční situace 

potenciálních zákazníků si vybírají své obchodní partnery, u nichž pak sledují 

zejména schopnost hradit splatné závazky a dlouhodobou stabilitu, z níž 

usuzují na zajištěnosti svého odbytu. 

- Odběratelé (zákazníci): obdobně jako dodavatelé si podle výsledů finanční 

analýzy vybírají své dodavatele. Zejména při dlouhodobých kontraktech se 

potřebují ujistit, že dodavatelský podnik bude schopen dostát svým závazkům. 

Zaměstnanci: zajímají se o finanční informace zejména z hlediska jistoty 

zaměstnání a z hlediska perspektivy mzdové a sociální, 

banky a jiní věřitelé: žádají potenciálního dlužníka o co nejvíce informací o 

jeho finančním stavu, aby se na jejich základě správně rozhodli, zda mu půjčí 

či ne. Ověřují rovněž, zda podnik může nabídnout odpovídající záruky za 

půjčky a zda bude schopen hradit splátky za stanovených podmínek. Peněžní 

ústavy váží často své úvěrové podmínky (případně jejich změny) na vybrané 

finanční ukazatele, 

stát a jeho orgány: potřebují finanční informace pro mnohé účely: pro 

statistiku pro kontrolu plnění daňových povinností, pro monitorování vládní 

politiky aj. 

analytici, daňoví poradci a účetní znalci: zajímají se o co nejširší aspekty 

finančního hospodaření podniku, aby správně identifikovali nedostatky a 

doporučili postupy k nápravě, 

konkurenti : zajímají se o finanční informace srovnatelné s jejich vlastními 
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hospodářskými výsledky, zejména o ukazatel rentability, o ziskovou marži, 

velikost ročních tržeb, solventnosti, o výši a hodnotu zásob a o jejich obrátku 

apod. 

burzovní makléři: potřebují znát (a to dokonce průběžně) co nejvíce 

informací o finanční situaci podniků, aby byli úspěšní pro obchodování 

s cennými papíry, 

veřejnost: zajímá se o finanční situaci podniků z různých důvodů (např. 

sleduje, zda podnik neprovádí činnosti, které jsou v rozporu s ochranou 

životního prostředí, stará se o rozvoj svého regionu apod.). Nejširší veřejnost 

se většinou zajímá o zveřejňované finanční informace a analýzy těch (velkých 

a vlivných) společností, které jsou kótovány na burze a po jejichž akciích bývá 

výraznější poptávka. 

 

Uvedený výčet není vyčerpávající. Nepochybně by bylo možno uvést další 

zájemce o finanční analýzu, jako např. odborové svazy, univerzity, finanční 

novináře, organizace pro ochranu životního prostředí a řadu dalších. Všichni však 

mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit. 

 

 

2.8. Finanční zdraví podniku 

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je vytěžit z výkazů a dalších zdrojů 

informace, posoudit zdraví podniku a jeho slabiny a připravit podklady pro 

potřebná řídící rozhodnutí. 

Snahou podniků je přežít s co nejlepšími hospodářskými výsledky. 

Existenci podniku mohou ohrozit nepříznivé peněžní toky (cash flow), zatímco 

úroveň výsledků záleží na rozdílu výnosů a nákladů. Podle peněžních toků a zisku 

se usuzuje na finanční kondici: na vitalitu podniku, pokud jde o zajištění 

budoucnosti. 

Nejsou-li momentálně obavy o schopnost včas uhrazovat splatné výdaje, 

lze hovořit o finančně zdravém podniku. Nutnou podmínkou finančního zdraví je 

perspektiva dlouhodobé likvidity. Z tohoto hlediska je důležitý poměr cizích 
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finančních zdrojů (závazků) k trvale vloženému vlastnímu kapitálu. Čím je menší 

podíl závazků (dluhů), tím je podnik v příštích několika letech méně zranitelný při 

dočasně slabších výsledcích. Věřitelům to dává větší jistou, že o své nepřijdou, a 

jsou proto ochotni půjčit přiměřenou částku za přijatelných úrokových podmínek. 

Finančně zdravý podnik musí mít schopnost vytvářet svou činností 

dostatečný přebytek výnosů nad náklady, tedy dostatečný zisk, který je výdělkem 

vlastníků. 

Čím větší je výnosnost čili rentabilita vloženého kapitálu, tím lépe pro 

finanční zdraví podniku. Finanční zdraví je totiž pojmem relativním: může být 

pevné, dobré, uspokojivé, chatrné.  

Při hodnocení kvality finančního zdraví nejde pouze o okamžitou 

výnosnost, ale o několikaletý (např. pětiletý) průměr, dále o frekvenci a rozměr 

výkyvů, o vývojovou tendenci. Oscilace kolem průměru může být kritériem 

rizika, které se promítá do individuální ceny kapitálu pro daný podnik. 

Představa finančně zdravého podniku záleží na účelu, pro který se finanční 

zdraví analyzuje. Věřitelé požadují, aby součet čistého zisku, placených úroků a 

daně z příjmů byl několikanásobně vyšší než placené úroky. I kdyby zisk 

v budoucnosti klesal, nebude pravděpodobně ohroženo placení úroků. Dále 

požadují, aby provoz vytvářel dostatečný přebytek příjmů nad výdaji, aby byla 

naděje na včasné splácení úvěru i v hubenějších létech. 

Finanční zdraví – to je likvidita plus rentabilita, v uvedeném pořadí 

naléhavosti. Stoupající napětí v peněžních příjmech a výdajích a trvalejší propad 

hospodářského výsledku mohou vyústit v úpadek – v platební neschopnost či 

předlužení. Finanční tíseň nastává tehdy, když problémy likvidity jsou tak vážné, 

že nemohou být vyřešeny bez výrazných změn v činnosti podniku a ve způsobu 

jeho financování.(4) 

 

 

2.9. Nástroje a metody finanční analýzy 

 

Analýza finanční situace společnosti by měla zobrazit nejen minulý vývoj 

a určit příčiny zlepšení či zhoršení, ale také přispět k volbě nejvhodnějších směrů 
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dalšího vývoje podniku a k optimalizaci finančního hospodaření. Proto také výběr 

metody finanční analýzy vychází zejména z účelu sledování a předpokladů pro 

využití výsledků.  

Z hlediska náročnosti zpracování a typů použitých nástrojů dělíme metody 

finanční analýzy na: (4) 

 

1) Elementární metody 

a) analýza absolutních a rozdílových ukazatelů – trendy, fondy peněžních 

prostředků, procentní ukazatele, 

b) analýza poměrových ukazatelů – ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, 

aktivity, ukazatele kapitálového trhu, ukazatele na bázi cash flow, 

c) analýza soustav ukazatelů – pyramidové rozklady, Du Pontův rozklad. 

 

2) Vyšší metody 

a) metody matematické statistiky – bodové odhady, statistické testy odlehlých dat, 

distribuční funkce, korelační koeficienty, regresní modely, autoregresní modely, 

rozptyly, faktory, diskriminační analýza, robustní matematicko-statistické 

postupy,  

b) metody využívající matematickou statistiku částečně – metody založené na 

teorii matných množin, metody založené na alternativní teorii množin, metody 

formální matematické logiky, expertní metody, metody fraktální geometrie, 

neuronové sítě, metody založené na gnostické teorii neurčitých dat. 

 

 

2.10. Analýza absolutních a rozdílových ukazatelů 

 

Absolutní i rozdílové ukazatele lze řadit do ukazatelů extenzivních, neboť 

poskytují informace o objemech prostředků, tj. o extenzivních stránkách 

sledovaných jevů. Extenzivními ukazateli jsou přímo údaje obsažené v účetních 

výkazech a využívají se k analýze vývojových trendů a k procentnímu rozboru. 

Při horizontální analýze absolutních ukazatelů se porovnávání jednotlivých 

položek výkazů v čase provádí po řádcích, tedy horizontálně. Berou se v úvahu 
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jak změny absolutní, tak procentní. Při interpretaci výsledků analýzy je nutno brát 

v úvahu i inflaci, která může závěry zkreslit. 

Analýza rozdílových ukazatelů zjišťuje změnu konkrétních podílů 

jednotlivých položek, např. v rozvaze změnu podílů položek v celkových 

aktivech. Tato analýza celkem přesně dokáže podat přehled o tom, jak a kam se 

během sledovaných časových období přelévaly fondy finančních prostředků, na 

straně pasiv také vyjádří přesný poměr vlastních a cizích zdrojů. Fond finančních 

prostředků se vyjadřuje jako rozdíl mezi souhrnem všech nebo jen vybraných 

položek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv. 

Nejčastěji se používá rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy. Takto pojatý fond finančních prostředků se nazývá čistý 

pracovní kapitál, někdy se o něm hovoří jako o provozním nebo provozovacím 

kapitálu. 

 

 

2.11. Analýza poměrových ukazatelů 

 

Základním metodickým nástrojem analýzy jsou poměrové finanční 

ukazatele.  Finanční poměr lze získat vydělením kterékoliv položky z rozvahy, 

výsledovky a výkazu cash flow jinou položkou. Výsledky jsou pak uváděny 

v procentuálním vyjádření. Finanční poměrová analýza zkoumá finanční situaci 

firmy, na jejím základě jsou zjišťovány silné a slabé stránky podniku. Poměrové 

ukazatele lze rozdělit do těchto skupin: (6) 

 

1) ukazatele likvidity, 

2) ukazatele rentability, 

3) ukazatele aktivity, 

4) ukazatele zadluženosti, 

5) ukazatele kapitálového trhu, 

6) ukazatele na bázi cash flow. 
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2.11.1 Ukazatele likvidity 

 

Likvidita je schopnost podniku přeměnit různé složky aktiv v hotovost. 

Solventnost je schopnost hradit závazky v okamžiku jejich splatnosti. Z toho 

vyplývá, že podmínkou solventnosti je likvidita. Jednotlivé složky aktiv (majetku) 

podniku mají různou dobu likvidnosti. Za nejlikvidnější jsou považovány hotové 

peníze a peníze na běžném účtu. Na druhé straně nejméně likvidní jsou stálá 

aktiva. Likviditu zjišťujeme z rozvahy. 

Vzorec pro výpočet okamžité likvidity: 

 

 

Ukazatel okamžité likvidity vyjadřuje, kolik svých závazků je podnik 

schopen uhradit peněžními prostředky v hotovosti. Pohotové peněžní prostředky 

představují peníze v pokladně, na běžném účtu a krátkodobý finanční majetek. 

Hodnota ukazatele by se měla v českých podmínkách pohybovat mezi 0,2 – 1,1. 

Vzorec pro výpočet pohotové likvidity: 

 

 

Čitatele ukazatele je vhodné opravit o nedobytné pohledávky, případně o 

pohledávky, jejichž dobytnost je pochybná. Spíše než samotná hodnota ukazatele 

je užitečné sledovat její vývoj v čase. Optimální hodnoty pohotové likvidity se 

pohybují v rozmezí mezi 1 – 1,5. 

 

Vzorec pro výpočet běžné likvidity: 
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Tento ukazatel naznačuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku. Jestliže krátkodobé závazky rostou rychleji než oběžná aktiva, 

likvidita se snižuje. Za optimální hranici tohoto ukazatele se považují hodnoty od 

1,5 až 2,0 (dle odvětví). Pokud je poměr menší než 1, vypovídá to o zcela 

nelikvidním podniku. (6) 

 

 

 

 

2.11.2 Ukazatele rentability 

 

Tyto ukazatele řadíme k nejdůležitějším z hlediska hodnocení činnosti 

firmy. Jsou používány k hodnocení a posuzování celkové efektivnosti, k určení 

intenzity využívání a zhodnocování vloženého kapitálu do podniku. Pro investory 

je to základní kritérium pro umístění svého kapitálu do firmy. Rentabilita se 

obecně vyjadřuje jako poměr zisku k vloženému kapitálu. 

 

Vzorec pro výpočet ukazatele rentability vloženého kapitálu: 

 

    

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROI) bývá považován za 

rozhodující míru rentability (výnosnosti), protože srovnává zisk s celkovými 

aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou tato aktiva 

financována, zda jde o zdroje vlastní či cizí. 

Vzorec pro výpočet ukazatele rentability vlastního kapitálu: 

 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) hodnotí výnosnost kapitálu 

vloženého akcionáři. Pokud je tato hodnota ukazatele trvale nižší, nebo i případně 
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stejná jako výnosnost státních cenných papírů, není tato investice vhodná 

z důvodů míry rizika, které je podstupováno. 

Kromě rentability kapitálu (ať vlastního nebo celkového) se posuzuje 

výnosnost činnosti podniku i na podkladě údajů výkazu zisku a ztrát. Často 

používaným ukazatelem je rentabilita tržeb (ziskovosti): 

 

 

 

Vzorec pro výpočet ukazatele rentability tržeb: (8) 

 

 

Tento ukazatel charakterizuje úspěšnost podniku na trhu. Jeho nízká 

úroveň ve srovnání s minulostí je obecně špatnou známkou řízení podniku. 

Hodnota ukazatele závisí na cenách prodávaného zboží a na zisku 

zakalkulovaném do těchto cen, ale také na hospodárnosti společnosti. 

 

Vzorec pro výpočet ukazatele rentability celkových vložených aktiv: 

 

 

Ukazatel vyjadřuje, kolik korun celkových nákladů firma vynaložila na 1 

Kč celkových výnosů. Ukazatel by měl být menší než 1, pokud je hodnota vyšší 

než 1, znamená to, že náklady společnosti jsou větší než výnosy a firma se stává 

nerentabilní. V krátkém období (začátek podnikání, snaha o zničení konkurence, 

apod.) však náklady mohou převyšovat výnosy. 
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2.11.3 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložených prostředků 

a jejich jednotlivých složek. Stanovují dobu obratu, po kterou je majetek v určité 

formě vázán (neboli za jak dlouho uskuteční svoji přeměnu)a hodnotí tak vázanost 

kapitálu v určitých formách aktiv. Hodnota těchto ukazatelů se vyjadřuje 

v jednotkách času. 

Vzorec pro výpočet obratu zásob: 

 

 

Obrátka zásob udává, kolik dnů jsou zásoby vázány v podniku, než jsou 

spotřebovány. Počet dnů by měl být co nejnižší, jinak jsou v zásobách zbytečně 

vázány finanční prostředky, které by mohly být použity efektivnějším a lepším 

způsobem. Optimální hodnota tohoto ukazatele je do 30 dní. Dle odvětví je 

přijatelná i hodnota v rozmezí 50 – 90 dní (7) 

 

Vzorec pro výpočet doby obratu pohledávek: 

 

 

Tento ukazatel vyjadřuje průměrnou dobu, po kterou  jsou odběratelé 

dlužni, aniž by platili úrok. Má-li podnik v platební podmínce stanovenou lhůtu 

splatnosti, může ji porovnat s výsledky tohoto ukazatele a posoudit tak,  zda 

inkaso probíhá v souladu s touto stanovenou platební podmínkou nebo je lepší či 

horší. Za optimální hodnoty se považuje doba do 30 dnů. 

Vzorec pro výpočet doby obratu závazků: 
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K ukazatelům aktivity lze přiřadit i obrátku závazků, která udává 

průměrnou dobu mezi nákupem zásob a jejich zaplacením. Podnik si tak sám 

může zjistit, jakou má platební morálku vůči svým dodavatelům a jak dlouhá je 

doba odkladu plateb. 

 

 

2.11.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Pojmem zadluženost se vyjadřuje skutečnost, že podnik používá 

k financování svých aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné 

ekonomice u velkých podniků nepřichází v úvahu, že by podnik financoval 

veškerá svá aktiva z vlastního anebo naopak jen z cizího kapitálu. Použití 

výhradně vlastního kapitálu totiž jednoznačně s sebou přináší snížení celkové 

výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financování výhradně z cizích zdrojů by 

bylo pravděpodobně spojeno s obtížemi při jeho získávání. Tuto situaci zákon ani 

nepřipouští. Vyžaduje totiž určitou výši vlastního kapitálu. 

Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) je základním ukazatelem, kterým 

se zpravidla vyjadřuje celková zadluženost. 

Vzorec pro výpočet celkové zadluženosti: 

 

 

Pokud hodnota tohoto ukazatel roste, zvyšuje se riziko, že věřitelé o 

investovaný kapitál přijdou, protože podnik se nadměrným zadlužením dostane do 

finanční tísně.  Za optimální se považuje hodnota v rozmezí mezi 20% - 60%.  

 

Vzorec pro výpočet koeficientu zadluženosti: (8) 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu vyjadřuje proporci, v níž jsou 

aktiva společnosti financována penězi akcionářů, a je doplňkem k předchozímu 

ukazateli. Jejich součet je tedy roven 100%. Důležitá je rovněž převrácená 

hodnota ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu, která se nazývá finanční páka. 

Její růst znamená zvýšení podílu cizích zdrojů. 

 

Vzorec pro výpočet ukazatele úrokového krytí: 

 

 

EBIT = provozní výsledek hospodaření, čili zisk před zdaněním a 

odečtením nákladových úroků 

Tento ukazatel udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky placené. Ukazuje, 

jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. V zahraničí jsou za doporučené 

hodnoty označovány ty, které dosahují trojnásobku nebo i více. Neschopnost platit 

úrokové platby ze zisku může být znakem blížícího se úpadku.  

 

 

2.11.5 Ukazatele na bázi cash flow 

 

Úkolem analýzy peněžních toků je zachytit jevy, které signalizují platební 

potíže a posoudit, k jakému výsledku spěje finanční situace firmy. Konstrukce 

ukazatelů cash flow je podřízena účelu a potřebám finanční analýzy. Nejčastějším 

záměrem je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční sílu podniku, tj. schopnost podniku 

vytvářet z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky použitelné k financování 

existenčně důležitých potřeb (zejména k úhradě závazků či k financování 

investic). 
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3. Vymezení problému, stanovení cílů bakalářské práce 

Z důvodu neustále se měnící ekonomické situace, která samozřejmě 

ovlivňuje změny a chování každé firmy je nutné, aby každá firma sledovala 

finanční situaci podniku a mohla flexibilně reagovat na změny. 

Cílem této bakalářské práce je zjištění současného finančního stavu 

podniku Plastika, a.s. pomocí vybraných finančních analýz. Na základě zjištěných 

výsledků se pokusím navrhnout zlepšení současné situace firmy, odstranit 

případné nedostatky a zvýšit tržní hodnotu společnosti v dlouhodobém časovém 

horizontu. 

Finanční analýza čerpá z účetních výkazů společnosti, kterými jsou 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výroční zprávy podniku a přehled o peněžních tocích 

společnosti. Finanční analýza poskytuje přehled o firemní minulosti, současnosti a 

předvídá budoucí osud společnosti. Ve své práci budu analyzovat tyto výkazy za 

období let 2005 až 2008. 

4. Analýza současného stavu společnosti 

4. 1. SWOT analýza 

4. 1. 1. Silné stránky 

Mezi silné stránky Plastiky, a.s. patří bezesporu více než 50-ti letá historie 

v oblasti průmyslového zpracování plastů. Během tohoto působení na trhu získali 

cenné zkušenosti v tom, jak uspět u náročných renomovaných zákazníků z oblasti 

počítačového, automobilového nebo elektrotechnického průmyslu. Jsou plně 

adaptováni v globálním prostředí, zodpovědně podnikají a za přední hodnoty pro 

zákazníka považují flexibilitu, spolehlivost a rychlost. Velký důraz kladou na 

trvalou integraci nových technologií. Tato firma má certifikovaný systém řízení 

jakosti dle norem ISO 9001:2000 (2003), ISO 14001 (2000) a ISO/TS 16949:2002 

(2003). Plastika, a.s. je členem Plastikářského klastru, který se zaměřuje na 

zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti plastikářského odvětví v kraji. 

Společnost staví na kompetentním motivovaném týmu a trvale rozvíjí systém 
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vzdělání a motivace tak, aby vytvářela atraktivní prostředí pro rozvoj a realizaci 

osobností a odborných schopností svých zaměstnanců. Společnost se snaží 

pomáhat lidem zdravotně znevýhodněným (OZZ), a to jejich velkým množstvím 

pracovních příležitostí. Ve svém kraji firma nabízí standardní pracovní 

ohodnocení, které je doplněno příspěvkem na stravování, na penzijní připojištění, 

týden placené dovolené navíc, příspěvek na zdravotní pomůcky a služby ve výši 

2 000 Kč (např.: masáže, zdravotní obuv, atd.) Dále má firma k dispozici chatu 

v chatařské oblasti Rusava, kde mají zaměstnanci možnost zapůjčit si tuto chatu a 

strávit tam i svoji dovolenou. 

 

4. 1. 2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky této společnosti bych zahrnula vazby na zahraniční 

obchod a také na automobilový průmysl. Obě tyto stránky se projevily 

v novodobé ekonomické krizi, kdy celosvětová ekonomická situace a nevážně 

automobilový průmysl razantně stagnovali. To mělo za následek snížení výroby, 

omezení provozu a propouštění části zaměstnanců. Naštěstí omezení nebylo tak 

významné, aby se Plastika, s.s. nedokázala udržet v provozu. Současná situace za 

posledního půl roku je převážně stabilní až spíše vedoucí k mírnému rozvoji.  

Firmě v této situaci také prospěla jeho politika, která zahrnuje zaměstnávání 

velkého množství pracovníků se změněnou pracovní neschopností, která přináší 

podniku velké roční dotace od státu. Tyto dotace částečně pomohly udržet tento 

podnik v provozu. Co se týče prezentace této firmy, mají velké nedostatky na 

svých internetových stránkách, tyto stránky mají nedostatečné informace pro 

budoucí nebo stávající klienty a také nedostačující informace pro zájemce o 

pracovní místa. Celkově jejich provedení působí velmi zastarale. Vzhledem 

k tomu, že firma má své vlastní oddělení informační technologie, nemuselo by pro 

ni být tolik finančně nákladné, věnovat se více své internetové prezentaci.  
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4. 1. 3 Možnosti, příležitosti, hrozby 

Firma by měla rozšířit svou oblast působení na trhu. Momentálně se 

pohybuje pouze na evropských trzích, ale doporučovala bych zaměřit se na celý 

svět. Celosvětoví klienti by mohli pomoci s dalším rozvojem firmy. Jak jsem již 

zmínila ve slabých stránkách firmy, hrozbou pro tuto společnost se stává stále se 

prohlubující finanční krize, která má za následek nižší poptávku u stávajících 

zákazníků a téměř nulový přísun nových. Finanční oddělení by si mělo dávat 

pozor na správné zadlužení firmy, aby nenastala situace, že firma nebude schopná 

splácet své závazky a došlo by krachu této společnosti. 

 

 

 

5.   Analýza stavových ukazatelů 

5. 1. Horizontální analýza rozvahy - Aktiva 

Horizontální analýza aktiv 
            
    2005 2006 2007 2008 

  AKTIVA CELKEM  365 994,00  362 422,00  395 064,00  272 316,00  
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00  0,00  0,00  0,00  
B. Dlouhodobý majetek 112 191,00  111 924,00  134 830,00  59 454,00  
B.I. Dlouhodobý nehmotný  majetek 6 410,00  4 630,00  4 826,00  4 891,00  

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 105 731,00  106 194,00  130 004,00  54 563,00  

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 50,00  1 100,00  0,00  0,00  
C. Oběžná aktiva 253 615,00  249 489,00  259 937,00  208 719,00  
C.I. Zásoby 111 580,00  113 886,00  90 940,00  106 069,00  

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00  0,00  8 230,00  8 019,00  

C.III. Krátkodobé pohledávky 121 494,00  125 126,00  151 855,00  89 542,00  

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 20 541,00  10 477,00  8 912,00  5 089,00  

  Ostatní aktiva 188,00  1 009,00  297,00  4 143,00  
D.I. Časové rozlišení 188,00  1 009,00  297,00  4 143,00  

 

Horizontální analýza aktiv 
    Změna 05/06 Změna 06/07 Změna 07/08 

    abs. % abs. % abs. % 

  AKTIVA CELKEM  -3572,00  -0,98  32642,00  9,01  
-

122748,00  -31,07  

A. 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B. Dlouhodobý majetek -267,00  -0,24  22906,00  20,47  -75376,00  -55,90  
B.I. Dlouhodobý nehmotný  majetek -1780,00  -27,77  196,00  4,23  65,00  1,35  
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B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 463,00  0,44  23810,00  22,42  -75441,00  -58,03  

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1050,00  2100,00  -1100,00  -100,00  0,00  0,00  

C. Oběžná aktiva -4126,00  -1,63  10448,00  4,19  -51218,00  -19,70  
C.I. Zásoby 2306,00  2,07  -22946,00  -20,15  15129,00  16,64  

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00  0,00  8230,00  0,00  -211,00  -2,56  

C.III. Krátkodobé pohledávky 3632,00  2,99  26729,00  21,36  -62313,00  -41,03  

C.IV. Krátkodobý finanční majetek -10064,00  -48,99  -1565,00  -14,94  -3823,00  -42,90  

  Ostatní aktiva 821,00  436,70  -712,00  -70,56  3846,00  1294,95  
D.I. Časové rozlišení 821,00  436,70  -712,00  -70,56  3846,00  1294,95  

Tabulka č.2 – Horizontální analýza aktiv 

 

Rok 2006 byl v rámci změn u celkových aktiv skoro stejný jako rok 2005, 

pouhé necelé 1% pokles. Větší změna nastala u dlouhodobého nehmotného 

majetku, kde je vidět téměř 28% pokles, a to z důvodu výměny software. Firma 

vyřadila starý software, ale nepodařilo se zařadit nový. Další změna nastala u 

dlouhodobého finančního majetku, kde je narůst o 2100%, tento obrovský nárůst 

vznikl, jelikož se část výroby oddělila a vznikla samostatná společnost, která se 

stala dceřinou Plastiky a.s. Vznikl tedy podíl Plastice a.s. na této společnosti. 

Poslední výraznější změna nastala u krátkodobého finančního majetku, kde 

vidíme pokles o 49%. Tento pokles vznikl při vyplácení dividend mateřské 

společnosti.  

Zato v roce 2007 došlo k velkému nárůstu celkových aktiv až o 9%. 

Největší vliv na to má hodnota dlouhodobého majetku, kde je nárůst o 20%. Toho 

bylo docíleno zvýšením dlouhodobého hmotného majetku, a to přesně položek 

Stavby a Samotné movité věci a soubory movitých věcí, přesně řečeno nákup 

pozemku, přístavba a zastřešení nádvoří, nákup lisů do výroby. Výraznou změnu 

lze také vidět u dlouhodobého finančního majetku, avšak zde došlo k poklesu o 

100%, jelikož společnost prodala svůj podíl dceřiné společnosti mateřské 

společnosti. S tím souvisí nárůst krátkodobých pohledávek o 21%, jelikož 

mateřská společnost neuhradila podíl dceřiné společnosti. 

Největší změna nastala v roce 2008, kdy došlo k poklesu celkových aktiv 

o 31% a to převážně kvůli odprodeji dlouhodobého hmotného majetku. U 

dlouhodobého hmotného majetku je vidět pokles o 58% z důvodu prodeje téměř 
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všech nemovitostí na zpětný leasing. Tento prodej byl realizován v hodnotě téměř 

80 mil., kde podle plánu budou tyto nemovitosti zpětně odkoupeny leasingovou 

formou za 12 let v celkové sumě 150 mil. Také došlo k rapidnímu poklesu 

krátkodobých pohledávek o 41%, jelikož firma se rozhodla k postoupení 

pohledávek bance s 5% ztrátou. U krátkodobého finančního majetku nastal pokles 

o necelých 43% z důvodu vyplacení dividend mateřské společnosti. 

 

 

 

 

 

 

Graf č.1 – Horizontální analýza aktiv 

 

 

5. 2.  Horizontální analýza rozvahy - Pasiva 

Horizontální analýza pasiv 
            
    2005 2006 2007 2008 

  PASIVA CELKEM 362 994,00  362 422,00  395 064,00  272 316,00  
A. Vlastní kapitál 155 601,00  173 253,00  130 433,00  63 557,00  
A.I. Základní kapitál 48 039,00  48 039,00  48 039,00  48 039,00  

A.II. Kapitálové fondy 51 616,00  51 616,00  23 422,00  23 422,00  

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 1 984,00  3 077,00  4 249,00  4 631,00  

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 32 089,00  47 081,00  47 081,00  26 342,00  

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 21 873,00  23 440,00  7 642,00  -38 877,00  

B. Cizí zdroje 209 473,00  187 202,00  263 096,00  208 298,00  
B.I. Rezervy 341,00  2 258,00  0,00  0,00  

B.II. Dlouhodobé závazky 1 426,00  1 711,00  2 603,00  2 390,00  

B.III. Krátkodobé závazky 105 781,00  90 052,00  116 443,00  142 128,00  

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 101 925,00  93 181,00  144 050,00  63 780,00  
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  Ostatní pasiva 920,00  1 967,00  1 535,00  461,00  
C.I. Časové rozlišení 920,00  1 967,00  1 535,00  461,00  

 

Horizontální analýza pasiv 
    Změna 05/06 Změna 06/07 Změna 07/08 

    abs. % abs. % abs. % 

  PASIVA CELKEM -572,00  -0,16  32 642,00  9,01  -122 748,00  -31,07  
A. Vlastní kapitál 17 652,00  11,34  -42 820,00  -24,72  -66 876,00  -51,27  
A.I. Základní kapitál 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A.II. Kapitálové fondy 0,00  0,00  -28 194,00  -54,62  0,00  0,00  

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 1 093,00  55,09  1 172,00  38,09  382,00  8,99  

A.IV. 
Výsledek hospodaření 
minulých let 14 992,00  46,72  0,00  0,00  -20 739,00  -44,05  

A.V. 
Výsledek hospodaření 
běžného úč. období (+/-) 1 567,00  7,16  -15 798,00  -67,40  -46 519,00  

-
608,73  

B. Cizí zdroje -22 271,00  -10,63  75 894,00  40,54  -54 798,00  -20,83  

B.I. Rezervy 1 917,00  562,17  -2 258,00  
-

100,00  0,00  0,00  

B.II. Dlouhodobé závazky 285,00  19,99  892,00  52,13  -213,00  -8,18  

B.III. Krátkodobé závazky -15 729,00  -14,87  26 391,00  29,31  25 685,00  22,06  

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -8 744,00  -8,58  50 869,00  54,59  -80 270,00  -55,72  
  Ostatní pasiva 1 047,00  113,80  -432,00  -21,96  -1 074,00  -69,97  
C.I. Časové rozlišení 1 047,00  113,80  -432,00  -69,97  -1 074,00  -69,97  

Tabulka č.3 – Horizontální analýza pasiv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.2 – Horizontální analýza pasiv 
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Vzhledem k dobrému výsledku hospodaření se společností se v roce 2006 

Plastice a.s. dařilo lépe splácet své krátkodobé závazky a bankovní úvěry.  

V roce 2007 byl vybrán kapitálový fond, který byl před fůzí nedělitelný.  

Po této fůzi se umožnil k tomuto fondu přístup a veškerý fond byl vybrán za 

účelem vyplácení dividend. V tomto roce společnost není schopná splácet své 

krátkodobé závazky, vidíme zde nárůst o 29%. Z tohoto důvodu byla nucena 

využít výpomoc ve formě bankovních úvěrů, navýšení o 55%, kde část těchto 

úvěrů byla čerpána na provozní činnost a druhá část byla využita na navýšení 

dlouhodobého hmotného majetku. 

V roce 2008 společnost upadla do ztráty nárůst o 608% oproti loňskému 

roku. Jeden z důvodů je odprodání dlouhodobého hmotného majetku pod jeho 

skutečnou cenu. U výsledku hospodaření minulých let došlo k poklesu o 44%, kde 

tyto peníze byly využity na vyplacení dividend mateřské společnosti. U 

krátkodobých závazků došlo k dalšímu navýšení o 22%, kdy firma již není 

schopná plnit své závazky. U bankovních úvěrů a výpomocí došlo k ponížení o 

necelých 56% z důvodu splacení velké části úvěru z prodeje dlouhodobého 

hmotného majetku. 

5. 3. Vertikální analýza rozvahy - Aktiva 

Vertikální analýza aktiv 
    2005 2006 2007 2008 

    Kč % Kč % Kč % Kč % 

  AKTIVA CELKEM  365 994,00  100,00  362 422,00  100,00  395 064,00  100,00  272 316,00  100,00  

A. Pohl. za upsaný zákl. kapitál 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B. Dlouhodobý majetek 112 191,00  30,65  111 924,00  30,88  134 830,00  34,13  59 454,00  21,83  

B.I. Dlouhodobý nehmotný  majetek 6 410,00  1,75  4 630,00  1,28  4 826,00  1,22  4 891,00  1,80  

B.I. 3. Software 6 410,00  1,75  4 630,00  1,28  4 826,00  1,22  4 891,00  1,80  

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 105 731,00  28,89  106 194,00  29,30  130 004,00  32,91  54 563,00  20,04  

B.II.1. Pozemky 4 104,00  1,12  4 424,00  1,22  9 699,00  2,46  272,00  0,10  

       2. Stavby 56 215,00  15,36  57 064,00  15,75  64 802,00  16,40  885,00  0,32  

       3. 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 42 978,00  11,74  38 509,00  10,63  54 480,00  13,79  51 756,00  19,01  

       7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 1 647,00  0,45  3 006,00  0,83  145,00  0,04  1 187,00  0,44  

       8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný  majetek 787,00  0,22  3 191,00  0,88  1 008,00  0,26  493,00  0,18  

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 50,00  0,01  1 100,00  0,30  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.III.1. 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 50,00  0,01  100,00  0,03  0,00  0,00  0,00  0,00  

        7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 0,00  0,00  1 000,00  0,28  0,00  0,00  0,00  0,00  

C. Oběžná aktiva 253 615,00  69,29  249 489,00  68,84  259 937,00  65,80  208 719,00  76,65  

C.I. Zásoby 111 580,00  30,49  113 886,00  31,42  90 940,00  23,02  106 069,00  38,95  

C.I.1. Materiál 94 227,00  25,75  92 068,00  25,40  71 860,00  18,19  73 107,00  26,85  
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      2. 
Nedokončená výroba a 
polotovary 2 209,00  0,60  3 308,00  0,91  2 289,00  0,58  5 193,00  1,91  

      3. Výrobky 15 144,00  4,14  18 485,00  5,10  13 162,00  3,33  13 646,00  5,01  

      5. Zboží 0,00  0,00  25,00  0,01  3 629,00  0,92  14 123,00  5,19  

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00  0,00  0,00  0,00  8 230,00  2,08  8 019,00  2,94  

C.II. 7. Jiné pohledávky 0,00  0,00  0,00  0,00  211,00  0,05  0,00  0,00  

C.III. Krátkodobé pohledávky 121 494,00  33,20  125 126,00  34,52  151 855,00  38,44  89 542,00  32,88  

C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 108 110,00  29,54  100 446,00  27,72  134 119,00  33,95  78 208,00  28,72  
         
2. 

Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0,00  0,00  17 045,00  4,70  15,00  0,00  80,00  0,03  

         
6. Stát - daňové pohledávky 7 159,00  1,96  4 111,00  1,13  4 274,00  1,08  2 844,00  1,04  
         
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 198,00  0,87  3 426,00  0,95  11 848,00  3,00  7 013,00  2,58  
         
8. Dohadné účty aktívní 1 059,00  0,29  82,00  0,02  900,00  0,23  0,00  0,00  
         
9. Jiné pohledávky 1 968,00  0,54  16,00  0,00  699,00  0,18  1 397,00  0,51  

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 20 541,00  5,61  10 477,00  2,89  8 912,00  2,26  5 089,00  1,87  

C.IV.1. Peníze 163,00  0,04  188,00  0,05  88,00  0,02  193,00  0,07  

        2. Účty v bankách 20 378,00  5,57  10 289,00  2,84  8 824,00  2,23  4 896,00  1,80  

  Ostatní aktiva 188,00  0,05  1 009,00  0,28  297,00  0,08  4 143,00  1,52  

D.I. Časové rozlišení 188,00  0,05  1 009,00  0,28  297,00  0,08  4 143,00  1,52  

 

Tabulka č.4 – Vertikální analýza aktiv 
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Graf č.3 – Vertikální analýza aktiv 

 

Z analýzy vyplývá, že největší podíl na celkových aktivech mají Oběžná 

aktiva. Během analyzovaných 4 let se nestaly v podílu na celkových aktivech 

žádné větší změny. Jediné co zde stojí za zmínku, je mírné stoupání podílu 

Oběžných aktiv a klesající podíl Dlouhodobého majetku. Z toho lze usoudit, že se 

společnost snaží méně investovat a zvyšuje náklady převážně na zásoby. V roce 

2007 se znovu zobrazuje výstavba nové výrobní haly tím, že podíl dlouhodobého 

majetku vzrost z 30% na 34% na úkor oběžného majetku z 69% na 65% 

 

5. 4. Vertikální analýza rozvahy - Pasiva 

.  
Vertikální analýza pasiv 

    2005 2006 2007 2008 

    Kč % Kč % Kč % Kč % 

  PASIVA CELKEM 362 994,00  100,00  362 422,00  100,00  395 064,00  100,00  272 316,00  100,00  

A. Vlastní kapitál 155 601,00  42,87  173 253,00  47,80  130 433,00  33,02  63 557,00  23,34  

A.I. Základní kapitál 48 039,00  13,23  48 039,00  13,25  48 039,00  12,16  48 039,00  17,64  

A.I.1. Základní kapitál 48 039,00  13,23  48 039,00  13,25  48 039,00  12,16  48 039,00  17,64  

A.II. Kapitálové fondy 51 616,00  14,22  51 616,00  14,24  23 422,00  5,93  23 422,00  8,60  

A.II.1. Emisní ážio 4 025,00  1,11  4 025,00  1,11  4 025,00  1,02  4 025,00  1,48  

       2. Ostatní kapitálové fondy 47 591,00  13,11  47 591,00  13,13  19 397,00  4,91  19 397,00  7,12  

A.III. Rezervní fondy 1 984,00  0,55  3 077,00  0,85  4 249,00  1,08  4 631,00  1,70  

A.III.1. 
Zákonný rezervní fond/ 
Nedělitelný fond 1 984,00  0,55  3 077,00  0,85  4 249,00  1,08  4 631,00  1,70  

A.IV. VH minulých let 32 089,00  8,84  47 081,00  12,99  47 081,00  11,92  26 342,00  9,67  

A.IV.1. 
Nerozdělený zisk 
minulých let 32 089,00  8,84  47 081,00  12,99  47 081,00  11,92  26 342,00  9,67  

A.V. 
VH běžného účetního 
období 21 873,00  6,03  23 440,00  6,47  7 642,00  1,93  -38 877,00  -14,28  

B. Cizí zdroje 209 473,00  57,71  187 202,00  51,65  263 096,00  66,60  208 298,00  76,49  

B.I. Rezervy 341,00  0,09  2 258,00  0,62  0,00  0,00  0,00  0,00  

      2. 
Rezerva na důchody a 
podobné závazky 341,00  0,09  2 258,00  0,62  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.II. Dlouhodobé závazky 1 426,00  0,39  1 711,00  0,47  2 603,00  0,66  2 390,00  0,88  
       
10. 

Odložený daňový 
závazek 0,00  0,00  1 711,00  0,47  2 603,00  0,66  2 390,00  0,88  

B.III. Krátkodobé závazky 105 781,00  29,14  90 052,00  24,85  116 443,00  29,47  142 128,00  52,19  

B.III.1. 
Závazky z obchodního 
styku 86 785,00  23,91  77 133,00  21,28  91 138,00  23,07  115 077,00  42,26  

         
2. 

Závazky k ovládaným a 
řízeným osobám 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  147,00  0,05  

         
4. 

Závazky ke 
společníkům, členům 
družstva a k 
účastníkům sdružení 52,00  0,01  252,00  0,07  52,00  0,01  3 499,00  1,28  

         
5. 

Závazky k 
zaměstnancům 5 576,00  1,54  6 340,00  1,75  5 896,00  1,49  6 050,00  2,22  

         
6. 

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a 
zdravotního pojištění 2 261,00  0,62  2 792,00  0,77  2 739,00  0,69  2 409,00  0,88  
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7. 

Stát - daňové závazky a 
dotace 819,00  0,23  836,00  0,23  849,00  0,21  2 076,00  0,76  

         
8. 

Krátkodobé přijaté 
zálohy 2 513,00  0,69  725,00  0,20  14 502,00  3,67  3 274,00  1,20  

         
10. Dohadné účty pasívní 7 574,00  2,09  1 830,00  0,50  961,00  0,24  4 735,00  1,74  
         
11. Jiné závazky 201,00  0,06  144,00  0,04  306,00  0,08  4 861,00  1,79  

B.IV. 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 101 925,00  28,08  93 181,00  25,71  144 050,00  36,46  63 780,00  23,42  

B.IV.1. 
Bankovní úvěry 
dlouhodobé 51 725,00  14,25  35 139,00  9,70  29 514,00  7,47  410,00  0,15  

        2. Běžné bankovní úvěry 50 200,00  13,83  58 042,00  16,02  114 536,00  28,99  63 370,00  23,27  

  Ostatní pasiva 920,00  0,25  1 967,00  0,54  1 535,00  0,39  461,00  0,17  

C.I. Časové rozlišení 920,00  0,25  1 967,00  0,54  1 535,00  0,39  461,00  0,17  

Tabulka č.5 – Vertikální analýza pasiv 

 

Na straně pasiv došlo k velkým změnám. V roce 2006 mírně vzrostl 

vlastní kapitál, a to díky Výsledku hospodaření minulých let, a také se snížily 

Krátkodobé závazky a Bankovní úvěry. Tento rok by se dal pro společnosti 

označit jako dosti úspěšný. V roce 2007 se situace zcela obrátila. Vlastní kapitál 

velmi klesl, a to z důvodu vyplácení dividend. Dále pro vyplácení dividend a pro 

získání finančních prostředků na výstavbu nové haly si společnosti vzala 

Bankovní úvěr a to velmi zvýšilo podíl Cizích zdrojů. Pro zvýšení Cizích zdrojů 

se také zasloužily Krátkodobé závazky, to bylo zapříčiněno nedostatkem 

finančních zdrojů k jejich zaplacení. 
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Graf č.4 – Vertikální analýza pasiv 

  

6. Analýza tokových a rozdílových ukazatelů (Výsledovka, cash – flow) 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
    Změna 05/06 Změna 06/07 Změna 07/08 

    abs. % abs. % abs. % 

    I. Tržby za prodej zboží -19 252,00  -53,54  7 798,00  46,68  35 945,00  146,68  

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -19 501,00  -56,67  5 738,00  38,48  31 759,00  153,79  

+ Obchodní marže 249,00  16,12  2 060,00  114,83  4 186,00  108,61  

    II. Výkony  79 640,00  12,13  -34 085,00  -4,63  -98 987,00  -14,10  
         
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 60 842,00  9,22  -13 385,00  -1,86  -108 230,00  -15,30  
             
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 8 837,00  -200,98  -10 782,00  -242,84  9 708,00  -153,07  
             
3. Aktivace -39,00  -4,07  82,00  8,92  -465,00  -46,45  

B. Výkonová spotřeba 76 916,00  14,70  -24 708,00  -4,12  -73 235,00  -12,73  

B.1. Spotřeba materiálu a energie 63 207,00  13,02  -27 002,00  -4,92  -79 781,00  -15,29  

B.2. Služby 13 709,00  36,39  2 294,00  4,46  6 546,00  12,20  

+ Přidaná hodnota 2 973,00  2,21  -7 317,00  -5,31  -21 566,00  -16,54  

C. Osobní náklady 11 250,00  10,81  3 048,00  2,64  -551,00  -0,47  

C.1. Mzdové náklady 6 773,00  9,31  1 740,00  2,19  -630,00  -0,78  

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 454,00  14,41  611,00  16,95  297,00  7,05  

C.3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 3 477,00  13,25  250,00  0,84  -437,00  -1,46  

C.4. Sociální náklady 546,00  27,70  447,00  17,76  219,00  7,39  

D. Daně a poplatky 15,00  5,93  -143,00  -53,36  2 308,00  1 846,40  

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku -1 487,00  -9,49  -1 438,00  -10,14  161,00  1,26  

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 747,00  19,98  -1 828,00  -8,13  60 473,00  292,56  
        
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 616,00  480,85  -3 648,00  -83,52  70 327,00  9 767,64  
             
2. Tržby z prodeje materiálu 131,00  0,73  1 820,00  10,04  -9 854,00  -49,39  

F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu -706,00  -3,93  1 969,00  11,41  67 799,00  352,53  

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 29,00  25,00  -108,00  -74,48  78 147,00  211 208,11  

F.2. Prodaný materiál -741,00  -4,15  2 077,00  12,13  -10 348,00  -53,91  

G. 
Změna stavu rez. a opr. pol. v pr. obl. a kompl. 
nákl. pří. obd. 3 817,00  1 311,68  -8 624,00  -209,93  20 394,00  -451,59  

    IV. Ostatní provozní výnosy -20 062,00  -47,21  19 472,00  86,80  -13 759,00  -32,83  
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H. Ostatní provozní náklady -20 683,00  -59,74  18 531,00  132,93  -16 843,00  -51,87  

    V. Převod provozních výnosů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

I. Převod provozních nákladů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

* Provozní výsledek hospodaření -5 548,00  -24,02  -3 016,00  -17,19  -48 120,00  -331,11  

    VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 11 400,00  0,00  -10 400,00  -91,23  -1 000,00  -100,00  

J. Prodané cenné papíry a podíly 50,00  0,00  1 250,00  
2 

500,00  -1 300,00  -100,00  

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku -13,00  -1,22  -1 050,00  -100,00  0,00  0,00  
         
VII.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem -13,00  -1,22  -1 050,00  -100,00  0,00  0,00  

         
VII.2. 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

         
VII.3. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého majetku 
finančního majetku 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

         
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

K. Náklady z finančního majetku 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
          
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

M. 
Změna stavu rez. a opr. položek ve finanční oblasti 
(+/-) -100,00  0,00  100,00  -100,00  0,00  0,00  

    X. Výnosové úroky -206,00  -39,16  -99,00  -30,94  -196,00  -88,69  

N. Nákladové úroky -698,00  -12,87  1 387,00  29,36  1 153,00  18,87  

    XI. Ostatní finanční výnosy -4 603,00  -24,88  5 632,00  40,53  25 779,00  132,00  

O. Ostatní finanční náklady 49,00  0,31  3 521,00  22,26  19 437,00  100,51  
         
XII. Převod finančních výnosů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

P. Převod finančních nákladů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

* Finanční výsledek hospodáření 7 277,00  -660,94  -12 175,00  -197,13  1 803,00  -30,06  

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 162,00  131,71  607,00  212,98  202,00  22,65  

Q.1.  - splatná -5,00  -100,00  0,00  0,00  1 307,00  0,00  

    2.  - odložená 167,00  141,53  607,00  212,98  -1 105,00  -123,88  

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 567,00  7,16  -15 798,00  -67,40  -46 519,00  -608,73  
          
XIII. Mimořádné výnosy 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

R. Mimořádné náklady 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

S.1.  - splatná 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

   2.  - odložená 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

      * Mimořádný výsledek hospodaření 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

W. 
Převod podílů na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 567,00  7,16  -15 798,00  -67,40  -46 519,00  -608,73  

 
 

Tabulka č.6 – Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát  

 

 

U položek výsledovky dochází převážně k velkým změnám. Tržby za 

prodej zboží v roce 2006 rapidně klesly, společnost hlavně prodává vlastní 

výrobky a služby, což je patrné. Výkony stouply o 12%, jelikož se rozjela výroba 

pro automobilový průmysl. Obrovská změna nastala u tržeb z prodeje 



 46 
 

dlouhodobého majetku a to o 480% díky vytvoření dceřiné společnosti, která si 

musela odkoupit některé výrobní stroje a materiál pro svou výrobu. Prudký pokles 

o 47% jsme zaznamenali u ostatních provozních výnosů z důvodu snížení výroby 

forem a s tím také souvisejícím testování těchto forem. Toto testování bylo 

jednotlivě účtováno každému klientovi. V roce 2005 se pro dovoz klávesnic z 

Číny využívala letecká doprava oproti lodní, jelikož letecká doprava je 

mnohonásobně rychlejší. Díky plánování v roce 2006 bylo možné využívat pouze 

dopravu lodní z důvodu finančních úspor. Tato doprava také byla fakturována 

zákazníkům.  Pokles také vidíme u ostatních finančních výnosů, který je 

zapříčiněn posílením české koruny, a tím tedy snížením zisku z vývozu. 

 

V roce se 2007 se sice podařilo mít větší tržby za prodej zboží, ale 

mnohonásobný úpadek zaznamenal prodej vlastního zboží. Jelikož jde o výrobní 

společnost, tato skutečnost není pro ni moc dobrá. Pokles výkonů o necelých 5% 

nastal vlivem snižování počtů výroby klávesnic. Nyní se již hotové klávesnice 

dovážejí z Číny a ve společnosti jsou pouze skladovány, lokalizovány a rozváženy 

do daných lokalit. Naopak díky této změně došlo k nárůstu o 87% u ostatních 

provozních výnosů. Z důvodu snížení objemu prodaných výrobků došlo 

k rapidnímu poklesu u tržeb z prodeje cenných papírů a podílů, a to o 92%. 

Vlivem kurzu došlo k nárůstu u ostatních finančních výnosů. 

 

Rokem 2008 se opět rozjíždí výroba a prodej forem pro automobilky a 

díky tomu vzrostly tržby za prodej zboží o 147%. Největší nárůst vznikl při 

odprodání většiny nemovitostí a to až o 9767% u tržeb z prodeje dlouhodobého 

majetku. Naopak díky tomuto prodeji došlo k poklesu ostatních provozních 

výnosů. O celých 100% poklesly tržby z prodeje cenných papírů a podílů, které 

vznikly prodejem zbytku podílu v dceřiné společnosti. Nárůst u ostatních 

finančních výnosů nastal díky zafixování měnového kurzu české koruny v bance. 
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Horizontální analýza cash flow 

  2006 2007 2008 

Změna 06/07 Změna 07/08 

abs. % abs. % 

CF z provozní činnosti 16 235,00 35 651,00 46 890,00 19 416,00 119,59 11 239,00 31,53 

CF z investiční činnosti 5 685,00 -22 186,00 146 423,00 -27 871,00 -490,26 168 609,00 -759,98 

CF z finanční činnosti -15 444,00 27 283,00 25 472,00 42 727,00 -276,66 -1 811,00 -6,64 

CF celkem 6 476,00 40 748,00 218 785,00 34 272,00 529,22 178 037,00 436,92 

Tabulka č.7 – Horizontální analýza cash flow   

Cash flow v roce 2007 bylo více než 6-ti násobně větší, a to převážně díky 

bankovním úvěrům. V roce 2008 se také několika násobně zvýšilo, a to z důvodu 

prodeje majetku. Jelikož ale firma tyto finance nevyužila na investování a 

renovaci, tak to společnosti vůbec neprospělo. Změna ve vedení podniku a 

následná změna strategie firmy je znát na jejich výsledcích. Provozu firmy to 

neprospívá. Můžeme se přesvědčit ve Výsledku hospodaření za účetní období 

 

7. Analýza poměrových ukazatelů 

7. 1. Analýza likvidity 

Analýza likvidity 
  2005 2006 2007 2008 

Krátkodobé závazky 105 781,00 90 052,00 116 443,00 142 128,00 

Finanční majetek 20 541,00 10 477,00 8 912,00 5 089,00 

Oběžná aktiva 253 615,00 249 489,00 259 937,00 208 719,00 

Zásoby 111 580,00 113 886,00 90 940,00 106 069,00 

          
Okamžitá likvidita 0,19 0,12 0,08 0,04 

Pohotová likvidita 1,34 1,51 1,45 0,72 

Běžná likvidita 2,4 2,77 2,23 1,47 

 

Tabulka č.8 – Analýza likvidity   

 
Okamžitá likvidita (likvidita I.stupně): 

Její hodnoty stále mírně klesají. Tyto hodnoty nepatří do doporučených hodnot, 

což znamená, že společnost špatně hospodaří se svým kapitálem, tedy společnost 

nemá dostatek krátkodobých finančních prostředků ke krytí krátkodobých 

závazků.  
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Pohotová likvidita (likvidita II.stupně): 

Pohotová likvidita společnosti se v letech 2005-2007 pohybuje v mezích 

doporučených hodnot (1 – 1,5). Pouze v roce 2008 její hranice klesla pod hranici 

jedné (na 0,72) a společnost se díky nastupujícím problémům s vedením stává 

platebně neschopnou. 

 

Běžná likvidita (likvidita III.stupně): 

U běžné likvidity platí to samé, co pro pohotovou likviditu, tedy první 3 roky se 

hodnoty drží doporučených hranic, pouze v roce 2008 klesla pod 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.5 – Analýza likvidity   

 

7. 2. Analýza zadluženosti 

 
Analýza zadluženosti 

  2005 2006 2007 2008 

Cizí zdroje 209 473,00 187 202,00 263 096,00 208 298,00 

Aktiva celkem 365 994,00 362 422,00 395 064,00 272 316,00 

Vlastní kapitál 155 601,00 173 253,00 130 433,00 63 557,00 

Finanční majetek 20 541,00 10 477,00 8 912,00 5 089,00 

Provozní CF 0 16 235,00 35 651,00 46 890,00 

EBIT 21 996,00 23 725,00 8 534,00 -37 783,00 

Nákladové úroky 5 422,00 4 724,00 6 111,00 7 264,00 

          

Celková zadluženost 0,57 0,52 0,67 0,76 

Koeficient samofinancování 0,43 0,48 0,33 0,23 
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Doba splácení dluhu   11,53 7,38 4,44 

Úrokové krytí 4,06 5,02 1,40 -5,20 

Tabulka č.9 – Analýza zadluženosti 

 
Celková zadluženost: 

Od roku 2007 zadluženost stále stoupá, což má negativní vliv na získávání 

bankovních úvěrů. Od roku 2007 rostoucí koeficient zadluženosti demonstruje, že 

společnost je stále více nucena přijímat úvěry, neboli nemá dostatek vlastních 

prostředků k financování. V roce 2008 nastal nárůst oproti roku 2005 téměř o 

20%. 

 

Koeficient samofinancování: 

Do roku 2007 se společnost přibližovala k optimální hodnotě 0,5. V roce 2007 se 

ale hodnota zcela změnila vlivem velkého bankovního úvěru a aktiva jsou nyní 

převážně financována z cizích finančních zdrojů. 

 

Úrokové krytí: 

Zde lze opět vidět velký pád v roce 2007. V roce 2008 má společnost úrokové 

krytí záporné hodnoty z důvodu ztráty. V předešlých letech bylo dost prostředků 

na vyplácení dividend ze zisků. 
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Graf č.6 – Analýza zadluženosti 

 

7. 3. Analýza řízení aktiv 

 
 

Analýza řízení aktiv 
  2005 2006 2007 2008 

Aktiva celkem 365 994,00 362 422,00 395 064,00 272 316,00 

Tržby 659 883,00 730 725,00 707 340,00 599 110,00 

Stálá aktiva 112 191,00 111 924,00 134 830,00 59 454,00 

Zásoby 111 580,00 113 886,00 90 940,00 106 069,00 

Krátkodobé obchodní pohl. 108 110,00 100 446,00 134 119,00 78 208,00 

          

Obrat celkových aktiv 1,80 2,02 1,79 2,20 

Obrat stálých aktiv 5,88 6,53 5,25 10,08 

Počet obratů zásob 5,91 6,42 7,78 5,65 

Počet obratů pohledávek 6,10 7,27 5,27 7,66 

Doba obratu zásob 60,87 56,11 46,28 63,74 

Doba obratu pohledávek 58,98 49,49 68,26 46,99 

 

Tabulka č.10 – Analýza řízení aktiv 

 

Měříme jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. 

 

 

Obrat celkových aktiv: 

Udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za rok. Doporučená hodnota je 1,6 – 3. 

V našem případě jsou hodnoty ukazatele mezi doporučenými hodnotami. Což 

znamená, že je efektivnost celkových aktiv v normě.  

 

 

Obrat stálých aktiv: 

Měří využití stálých aktiv. Hodnoty naší společnosti jsou vyšší jak u ukazatele obratu 

celkových aktiv, což je správné jednání společnosti. 
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Doba obratu zásob a pohledávek: 

Zde jsou hodnoty velmi příznivé. Hodnoty jsou lepší než v rakouských 

velkoobchodech a přibližují se průměrným hodnotách v USA. Doba splatnosti 

pohledávek vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí 

podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Tento ukazatel je 

užitečné srovnávat s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.7 – Analýza řízení aktiv 

7. 4. Analýza rentability 

 
Analýza rentability 

  2005 2006 2007 2008 

VH před zdaněním 21 996,00 23 725,00 8 534,00 -37 783,00 

Nákladové úroky 5 422,00 4 724,00 6 111,00 7 264,00 

VH po zdaněním 21 873,00 23 440,00 7 642,00 -38 877,00 

Vlastní kapitál 155 601,00 173 253,00 130 433,00 63 557,00 

Celkový kapitál 365 994,00 362 422,00 395 064,00 272 316,00 

Tržby 659 883,00 730 725,00 707 340,00 599 110,00 

Aktiva celkem 365 994,00 362 422,00 395 064,00 272 316,00 

Dlouhodobé závazky 1 426,00 1 711,00 2 603,00 2390,00 

          

ROI - rentabilita celkového kapitálu 0,06 0,07 0,02 -0,14 

ROA - rentabilita celkových aktiv 0,06 0,07 0,02 -0,14 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 0,14 0,14 0,06 -0,61 

Finanční páka 2,35 2,09 3,03 4,28 

Tabulka č.11 – Analýza rentability 
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U této společnosti nám ukazatele ukazují, že hodnoty zisku získaného 

podnikáním jsou menší než výše zdrojů podniku. Z grafu i z hodnot uvedených 

v tabulce je zase patrná změna, která nastala v roce 2007. Přisuzujeme ji jednak změně 

vedení, potřebu úvěrového financování a dále také nastupující finanční krizi. 

 

ROI: 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu je poloviční než minimum doporučeného 

rozmezí, dokonce v roce 2007 se jeho hodnota zmenšila o 71,43%. Pro lepší 

vyhodnocení výsledků by bylo dobré porovnat hodnoty s jinými společnostmi v daném 

oboru. 

 

Finanční páka: 

Podíl ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu je velmi 

vysoký. To ukazuje možnost zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu připojením 

cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.8 – Analýza rentability 
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8. Soustavy rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatelé 
  2005 2006 2007 2008 

Oběžná aktiva 253 615,00  249 489,00  259 937,00  208 719,00  

Cizí krátkodobý kapitál 105 781,00  90 052,00  116 443,00  142 128,00  

Dlouhodobé pasiva 146 678,00  116 756,00  121 971,00  128 582,00  

Stálá aktiva 112 191,00  111 924,00  134 830,00  59 454,00  

Pohotové finanční prostředky 20 541,00  10 477,00  8 912,00  5 089,00  

Okamžité splatné závazky 202 700,00  180 827,00  222 323,00  276 166,00  

Zásoby 111 580,00  113 886,00  90 940,00  106 069,00  

ČPM 36 254,00  45 551,00  52 554,00  -39 478,00  

ČPP -182 159,00  -170 350,00  -213 411,00  -271 077,00  

ČPK investorský přístup 34 487,00  4 832,00  -12 859,00  69 128,00  

ČPK manažerský přístup 253 615,00  249 489,00  259 937,00  208 719,00  

Tabulka č.12 – Rozdílové ukazatelé 

 

U čistého pracovního kapitálu v investorském přístupu vidíme, že v roce 2007 je 

společnost v záporné hodnotě, což znamená, že má přebytek stálých aktiv nad 

dlouhodobými závazky. 

 

Čistým pracovním kapitálem u manažerského přístupu je vyjádřeno financování 

oběžného majetku. Obecně platí, že čím vyšší je ČPK, tím je společnost 

stabilnější a solventnější. Z tabulky je vidět, že společnost dosahuje v letech 2005 

až 2008 pouze kladných pozvolna klesajících hodnot.  

 

Čistý peněžní majetek  dosahuje záporné hodnoty v roce 2008. 

 

9. Soustavy poměrových ukazatelů 

9. 1. Altmanův index finančního zdraví (Z score) 

Rovnice Z score: 
Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 
 
Kde:  X1 = ČPK / Aktiva celkem 
          X2 = Nerozdělený hosp.výsl. / Aktiva celkem 
          X3 = EBIT / Aktiva celkem 
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          X4 = Účetní hodnota akcií / Cizí zdroje 
          X5 = Tržby / Aktiva celkem 
       ČPK = Oběžná aktiva - Krátk. cizí zdroje 
 
Z > 2,9 - finančně silný podnik 
1,2 < Z < 2,9 - určité finanční potíže, nejasný další vývoj  
Z < 1,2 - přímí kandidáti bankrotu. 
 

Altman ův index finan čního zdraví 
  2005 2006 2007 2008 

ČPK 147 834,00 159 437,00 143 494,00 66 591,00 

Aktiva celkem 365 994,00 362 422,00 395 064,00 272 316,00 

Nerozdělený výsledek hospodaření 21 873,00 23 440,00 7 642,00 -38877 

EBIT 21 996,00 23 725,00 8 534,00 -37 783,00 

Základní kapitál 48 039,00 48 039,00 48 039,00 48 039,00 

Cizí zdroje 209 473,00 187 202,00 263 096,00 208 298,00 

Tržby 659 883,00 730 725,00 707 340,00 599 110,00 

x1 = ČPK / Aktiva celkem 0,40 0,44 0,36 0,24 
x2 = Nerozdělený výsledek hospodaření/ 
Aktiva celkem 0,06 0,06 0,02 -0,14 

x3 = EBIT / Aktiva celkem 0,06 0,07 0,02 -0,14 

x4 = Základní kapitál / Cizí zdroje 0,23 0,26 0,18 0,23 

x5 = Tržby / Aktiva celkem 1,80 2,02 1,79 2,20 
Z = 0,717*x1 + 0,847*x2 + 3,107*x3 + 
0,420*x4 + 0,998*x5 =  2,71 3,00 2,43 1,97 

Tabulka č.13 – Altmanův index finančního zdraví 

 

Podle Altmanova indexu finančního zdraví se všechny hodnoty Z skóre 

nacházejí v intervalu 1,2 - 2,9, to naznačuje nejasný vývoj společnosti. 

Hodnoty Z skóre se v prvních dvou letech zvyšovaly, a tedy se to vyvíjelo 

k lepší budoucnosti společnosti. Hodnoty Altmanova indexu naznačovaly silně 

finanční zdraví podniku. Bohužel poslední 2 roky hodnota Z skóre spadla, to 

postavilo společnost na střed hodnot, kde není jasný další vývoj společnosti. 

Hodnoty jsou ale stále daleko hranici bankrotu. 
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Graf č.9 – Altmanův index finančního zdraví 

 

9. 2.  Index IN 01 

 
A EBIT EBIT VÝN OA

IN01 = 0,13* 0,04* 3,92* 0,21* 0,09*
CZ Ú A A KZ + KBÚ

+ + + +  

Kde je :     A – aktiva 
CZ – cizí zdroje 
EBIT – zisk před úroky a zdaněním 
Ú – nákladové úroky 
VÝN – výnosy 
OA – oběžná aktiva 
KZ – krátkodobé závazky 
KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

 
IN01 < 0,75 podnik spěje k bankrotu (pravděpodobnost 86%) 
0,75  < IN01 < 1,77   šedá zóna 
IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu (pravděpodobnost 77%) 

 

Index IN 01 
  2005 2006 2007 2008 

Aktiva celkem 365 994,00 362 422,00 395 064,00 272 316,00 

Cizí zdroje 209 473,00 187 202,00 263 096,00 208 298,00 

EBIT 21 996,00 23 725,00 8 534,00 -37 783,00 

Nákladové úroky 5 422,00 4 724,00 6 111,00 7 264,00 

Výnosy 692 403,00 752 791,00 726 504,00 663462 
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Oběžná aktiva 253 615,00 249 489,00 259 937,00 208 719,00 

Krátkodobé závazky 105 781,00 90 052,00 116 443,00 142 128,00 

Krátkodobé bankovní úvěry 50 200,00 58 042,00 114 536,00 63370 

Index IN 01 1,17 1,30 0,82 0,02 

 

Tabulka č.14 – Index IN 01 

 
Podle indexu IN 01 to znamená, že společnost patří do šedé zóny. Nejdříve 

se pomalu přibližoval hodnotě, kdy by tvořil hodnotu, bohužel v roce 2007 to bylo 

zlomové i zde a hodnota indexu klesla blízko k minimální hodnotě šedé zóny. 

V roce 2008 dosahuje společnost dokonce kardinálně nízké hodnoty. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č.10 – Index IN 01 

 

9. 3.  Index IN 05 

 
 
Kde je :     A – aktiva 

CZ – cizí zdroje 
EBIT – zisk před úroky a zdaněním 
Ú – nákladové úroky 
VÝN – výnosy 
OA – oběžná aktiva 
KZ – krátkodobé závazky 
KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 
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IN05 < 0,9 podnik spěje k bankrotu (pravděpodobnost 97% a 76% nebude tvořit 
hodnotu) 
0,9  < IN05 < 1,6   šedá zóna - 50% pravděpod. bankrotu a ze 70% bude tvořit 
hodnotu 
IN05 > 1,6 podnik tvoří hodnotu (pravděpodobnost 95%  a 92% že 
nezbankrotuje)  
 
 

Index IN 05 

  2005 2006 2007 2008 

Aktiva celkem 365 994,00 362 422,00 395 064,00 272 316,00 

Cizí zdroje 209 473,00 187 202,00 263 096,00 208 298,00 

EBIT 21 996,00 23 725,00 8 534,00 -37 783,00 

Nákladové úroky 5 422,00 4 724,00 6 111,00 7 264,00 

Výnosy 692 403,00 752 791,00 726 504,00 663462 

Oběžná aktiva 253 615,00 249 489,00 259 937,00 208 719,00 

Krátkodobé závazky 105 781,00 90 052,00 116 443,00 142 128,00 

Krátkodobé bankovní úvěry 50 200,00 58 042,00 114 536,00 63370 

Index IN 05 1,17 1,30 0,82 0,01 

Tabulka č.15 – Index IN 05 

 

Podle indexu IN 05 to znamená, že společnost patří do šedé zóny. Nejdříve 

se pomalu přibližoval hodnotě, kdy by tvořil hodnotu, bohužel v roce 2007 to bylo 

zlomové i zde a hodnota indexu klesla pod minimální hodnotu šedé zóny. V roce 

2008 dosahuje společnost dokonce téměř nulové hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.11– Index IN 05 
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10.  Shrnutí 

Pro jakoukoli finanční analýzu je důležitá pestrost vybraných ukazatelů. 

Není možné náhodně vypočíst nebo dokonce spoléhat na jeden jediný ukazatel. 

 Snad na všech bodech analýzy lze vidět, jak se změnilo hospodaření 

společnosti. Nejdříve dobře prosperující společnost se postupně mění na 

bankrotující společnost. Tato situace se ani nemůže přisuzovat ekonomické krizi, 

jelikož v době začátku úpadku ekonomická krize ani nenastala. 

Celá situace lze přisoudit akcionářům společnosti, kteří si nadměrně 

vypláceli dividendy. Po shrnutí všech ukazatelů, je společnost v roce 2008 již 

téměř před bankrotem. U žádné banky by nyní nebylo možné dostat jakýkoliv 

úvěr, a společnost může dále očekávat, že by si současní věřitelé mohli začít klást 

nějaké podmínky, aby provedli potřebná opatření pro navrácení dlužných částek. 

I přes razantní poklesy v hospodaření se společnosti podařilo udržet, a to i 

dokonce nyní roce 2010 je stále v provozu a vyhýbá se bankrotu. 

 

 

Horizontální analýza aktiv a pasiv 

Pro provedení horizontální analýzy pasiv jsme zjistili, že v roce 2006 se 

společnosti dařilo dobře. Firma snižovala své krátkodobé závazky a bankovní 

úvěry.  

Naopak v roce 2007 se situace zcela obrátila, po fůzi se společnosti 

umožnil přístup k nedělitelnému fondu, který byl vybrán za účelem vyplácení 

dividend. V tomto roce firma již není schopná splácet své krátkodobé závazky, a 

proto je nucena využít cizích zdrojů, konkrétně bankovních úvěrů. Tento úvěr byl 

čerpán jak na provozní činnost, tak pro navýšení dlouhodobého hmotného 

majetku.  

V roce 2008 společnost upadá do obrovské ztráty až o 608% v porovnání 

s rokem 2007. Jeden z důvodů je odprodání dlouhodobého hmotného majetku pod 

jeho skutečnou cenu. Aby společnost byla schopná vyplácet dividendy mateřské 

společnosti musela využít peněžních prostředků z výsledku hospodaření 
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z minulých let, kde bohužel také došlo k poklesu o 44% oproti loňskému roku. 

Díky tomuto poklesu společnost nebyla schopná plnit své závazky a byla nucena 

opět navýšit své krátkodobé závazky. U bankovních úvěrů a výpomocí došlo 

k ponížení o necelých 56% z důvodu splacení velké části úvěru z prodeje 

dlouhodobého hmotného majetku. 

 

U horizontální analýzy aktiv jsme v roce 2006 u celkových aktiv 

nezaznamenali téměř žádné změny oproti předchozímu roku. Větší změna nastala 

až u dlouhodobého nehmotného majetku, jelikož společnost měnila starý 

software. Plastika, a.s. vyřadila starý software, ale nepodařilo se zařadit nový, 

došlo tedy k poklesu u dlouhodobého nehmotného majetku o 28%. Největší 

změna nastala u dlouhodobého finančního majetku, zde došlo k nárůstu o 2100%. 

Důvodem této změny bylo, že se část výroby oddělilo a vznikla samostatná 

společnost, která se stala dceřinou společností Plastiky, a.s. Vznikl tedy podíl 

Plastice a.s. na této společnosti. Poslední výraznější změna nastala u 

krátkodobého finančního majetku, kde vidíme pokles o 49%. Tento pokles vznikl 

při vyplácení dividend mateřské společnosti.  

Rokem 2007 došlo opět k velkým změnám, u celkových aktiv vidíme 

nárůst až o 9%. Tato změna je zapříčiněna nárůstem hodnoty dlouhodobého 

majetku o 20%. Toho bylo docíleno zvýšením dlouhodobého hmotného majetku, 

a to přesně položek Stavby a samotné movité věci a soubory movitých věcí, 

přesně řečeno nákup pozemku, přístavba a zastřešení nádvoří, nákup lisů do 

výroby. Naopak k obrovskému poklesu 100% došlo u dlouhodobého finančního 

majetku. Tento pokles je díky tomu, že společnost prodala svůj podíl dceřiné 

společnosti mateřské společnosti. S tím souvisí nárůst krátkodobých pohledávek 

o 21%, jelikož mateřská společnost neuhradila podíl dceřiné společnosti. 

Největší změna nastala v roce 2008, kdy došlo k poklesu celkových aktiv 

o 31% a to převážně kvůli odprodeji dlouhodobého hmotného majetku. U 

dlouhodobého hmotného majetku je vidět pokles o 58% z důvodu prodeje téměř 

všech nemovitostí na zpětný leasing. Tento prodej byl realizován v hodnotě téměř 
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80 mil., kde podle plánu budou tyto nemovitosti zpětně odkoupeny leasingovou 

formou za 12 let v celkové sumě 150 mil. Také došlo k rapidnímu poklesu 

krátkodobých pohledávek o 41%, jelikož firma se rozhodla k postoupení 

pohledávek bance s 5% ztrátou. U krátkodobého finančního majetku nastal pokles 

o necelých 43% z důvodu vyplacení dividend mateřské společnosti. 

 

 

Vertikalni analýza aktiv a pasiv 

 

Po provedení vertikální analýzy aktiv a pasiv jsme zjistili, že během 

posledních 4 let u celkových aktiv nenastaly žádné výrazné změny. Pouze v roce 

2007 došlo k mírné změně u podílu dlouhodobého majetku a oběžného majetku a 

to z důvodu výstavby nové haly. Na straně pasiv naopak došlo k velkým 

změnám.V roce 2006 se společnosti velmi dařilo a došlo zde ke zvýšení vlastního 

kapitálu a snížení krátkodobých závazků i bankovních úvěrů. Během roku 2007 se 

situace zcela obrátila, došlo zde k poklesu vlastního kapitálu, jelikož společnost 

musela vyplácet dividendy. Jelikož firma nebyla schopná plnit své krátkodobé 

závazky musela zažádat o nový bankovní úvěr. Vlivem těchto okolností rapidně 

narostly cizí zdroje. 

 

Cash flow 

Při sledování cash flow této společnosti vidíme, že neustále narůstá, v roce 

2007 dokonce 6-ti násobně, avšak díky bankovním úvěrům. V roce 2008 došlo 

k prodeji majetku společnosti a cash flow opět vzrostlo. Bohužel společnost tyto 

prostředky nevyužila na investování či renovaci, tudíž to Plastice, a.s. příliš 

neprospělo. O výsledcích hospodaření se podrobněji můžeme přesvědčit ve 

Výsledku hospodaření za účetní období. Tyto skutečnosti vznikly z důvodu 

změny vedení společnosti a následné změny strategie firmy.  
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Rozdílové ukazatelé 

 

Čistý pracovní kapitál můžeme posuzovat 2 možnostmi přístupu, 

investorským a manažerským. U investorského přístupu jsme zjistili, že 

společnost se v roce 2007 nachází v záporní hodnotě, což značí, že má přebytek 

stálých aktiv nad dlouhodobým závazky. Manažerský přístup nám ukázal, že 

společnost v období let 2005 – 2008 dosahuje pozvolna klesajících hodnot.   

 

Toková analýza 

 

Při analýze tokových veličin můžeme vidět velké změny. V roce 2006 

výrazně klesly tržby za prodej zboží, jelikož společnost prodává převážně vlastní 

výrobky a služby. Z důvodu zavedení nové výroby pro automobilový průmysl 

vzrostly výkony o více než 12%. Rapidní nárůst jsme zaznamenali u tržeb 

z dlouhodobého majetku a to až o 480%, díky vytvoření dceřiné společnosti. 

Naopak velmi rychlý pokles o 47% nastal u provozních výnosů z důvodu snížení 

výroby forem a jejich následným testováním.  Pokles také vidíme u ostatních 

finančních výnosů, který je zapříčiněn posílením české koruny, a tím tedy 

snížením zisku z vývozu. 

Během roku 2007 se podařilo zvýšit tržby za prodej zboží, avšak 

mnohonásobný úpadek zaznamenal prodej vlastního zboží. Vzhledem k tomu, že 

analyzovaný podnik je výrobní společnost, tento fakt není vůbec pozitivní. 

V tomto roce došlo k poklesu výkonů z důvodu snižování počtu výroby 

počítačových klávesnic. V současné době se tyto klávesnice dovážejí z Číny již 

hotové a společnost je pouze skladuje, lokalizuje a distribuuje. Vlivem této změny 

došlo k nárůstu  u ostatních provozních výnosů. Další výraznou změnou v tomto 

roce je prudký pokles u tržeb z prodeje cenných papírů a podílů z důvodu snížení 

objemu prodaných výrobků. Vlivem kurzu došlo k nárůstu u ostatních finančních 

výnosů. 

V roce 2008 se společnost zase staví na nohy a rozjíždí znovu výrobu a 

prodej forem pro automobilky. Tato skutečnost se odrazila nárůstem tržeb za 
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prodej zboží. Obrovský nárůst nastal při odprodání většiny nemovitostí a to až o 

9767% u tržeb z prodeje dlouhodobého majetku. Naopak díky tomuto prodeji 

došlo k poklesu u ostatních provozních výnosů. O celých 100% poklesly tržby 

z prodeje cenných papírů a podílů, které vznikly prodejem zbytku podílu 

v dceřiné společnosti. Nárůst u ostatních finančních výnosů nastal díky zafixování 

měnového kurzu české koruny v bance. 

 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

 

Okamžitá likvidita (likvidita I.stupně): 

Její hodnoty stále mírně klesají. Tyto hodnoty nepatří do doporučených hodnot, 

což znamená, že společnost špatně hospodaří se svým kapitálem, tedy společnost 

nemá dostatek krátkodobých finančních prostředků ke krytí krátkodobých 

závazků.  

Pohotová likvidita (likvidita II.stupně): 

Pohotová likvidita společnosti se v letech 2005-2007 pohybuje v mezích 

doporučených hodnot (1 – 1,5). Pouze v roce 2008 její hranice klesla pod hranici 

jedné (na 0,72) a společnost se díky nastupujícím problémům s vedením stává 

platebně neschopnou. 

 

Běžná likvidita (likvidita III.stupně): 

U běžné likvidity platí to samé, co pro pohotovou likviditu, tedy první 3 roky se 

hodnoty drží doporučených hranic, pouze v roce 2008 klesla pod 2. 

 

 

Celková zadluženost: 

Od roku 2007 zadluženost stále stoupá, což má negativní vliv na získávání 

bankovních úvěrů. Od roku 2007 rostoucí koeficient zadluženosti demonstruje, že 

společnost je stále více nucena přijímat úvěry, neboli nemá dostatek vlastních 

prostředků k financování. V roce 2008 nastal nárůst oproti roku 2005 téměř o 

20%. 



 63 
 

 

Koeficient samofinancování: 

Do roku 2007 se společnost přibližovala k optimální hodnotě 0,5. V roce 2007 se 

ale hodnota zcela změnila vlivem velkého bankovního úvěru a aktiva jsou nyní 

převážně financována z cizích finančních zdrojů. 

 

Úrokové krytí: 

Zde lze opět vidět velký pád v roce 2007. V roce 2008 má společnost úrokové 

krytí záporné hodnoty z důvodu ztráty. V předešlých letech bylo dost prostředků 

na vyplácení dividend ze zisků. 

 

Obrat celkových aktiv: 

Udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za rok. Doporučená hodnota je 1,6 – 3. 

V našem případě jsou hodnoty ukazatele mezi doporučenými hodnotami. Což 

znamená, že je efektivnost celkových aktiv v normě.  

 

 

Obrat stálých aktiv: 

Měří využití stálých aktiv. Hodnoty naší společnosti jsou vyšší jak u ukazatele obratu 

celkových aktiv, což je správné jednání společnosti. 

 

Doba obratu zásob a pohledávek: 

Zde jsou hodnoty velmi příznivé. Hodnoty jsou lepší než v rakouských 

velkoobchodech a přibližují se průměrným hodnotách v USA. Doba splatnosti 

pohledávek vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí 

podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Tento ukazatel je 

užitečné srovnávat s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem. 

 

 
U této společnosti nám ukazatele ukazují, že hodnoty zisku získaného 

podnikáním jsou menší než výše zdrojů podniku. Z grafu i z hodnot uvedených 

v tabulce je zase patrná změna, která nastala v roce 2007. Přisuzujeme ji jednak změně 

vedení, potřebu úvěrového financování a dále také nastupující finanční krizi. 
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ROI: 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu je poloviční než minimum doporučeného 

rozmezí, dokonce v roce 2007 se jeho hodnota zmenšila o 71,43%. Pro lepší 

vyhodnocení výsledků by bylo dobré porovnat hodnoty s jinými společnostmi v daném 

oboru. 

 

Finanční páka: 

Podíl ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu je velmi 

vysoký. To ukazuje možnost zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu připojením 

cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu. 

 

 

Soustavy poměrových ukazatelů 

 

Výsledek analýzy Altmanova indexu finančního zdraví podniku nám 

ukazuje, že hodnoty Z skóre spadají do intervalu 1,2 – 2,9 naznačující nejasný 

vývoj budoucnosti společnosti. Hodnoty Z skóre se během prvních dvou let 

zvyšovaly, což značilo lepší vývoj budoucnost společnosti, avšak v roce 2007 

hodnoty Z skóre spadly, což postavilo společnost na střed hodnot, kde není jasný 

nadcházející vývoj firmy. Naštěstí pro Plastiku, a.s. hodnoty jsou stále daleko od 

hranice bankrotu. 

 

Index IN 01 nám ukazuje, že společnost patří do šedé zóny. Zpočátku se 

začínal přibližovat hodnotě, kdy by tvořil hodnotu, avšak v roce 2007 nastala 

zlomová situace, kde hodnota indexu klesla k minimální hodnotě šedé zóny. 

V roce 2008 dokonce společnost dosáhla velmi nízké hodnoty. 

 

Po provedení analýzy indexu IN 05 jsme zjistili, že společnost spadá do 

šedé zóny. Nejdříve se přibližoval hodnotě, kdy by tvořil hodnotu, avšak v roce 

2007 nastala zlomová situace a hodnota indexu klesla pod minimální hodnotu 

šedé zóny. Dokonce v roce 2008 společnost dosahuje téměř nulové hodnoty. 
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11.  Návrhy na zlepšení 

Po provedení jednotlivých analýz a ukazatelů finanční analýzy musím 

konstatovat, že hospodaření společnosti není zrovna správné. Dříve prosperující 

firma se mění na ztrátovou společnost, směřující až k bankrotu. Společnost se po 

celou dobu sledovaného období drží v šedé zóně a nevytváří žádnou hodnotu pro 

vlastníky. V roce 2008 dosahuje dokonce téměř nulové hodnoty. Patří mezi 

finančně nezdravé podniky. V následujících bodech uvedu klíčové problémy 

firmy a pokusím se navrhnou řešení pro zlepšení současné situace společnosti. 

Tyto návrhy budou reálné a budou respektovat možnosti společnosti i vzhledem 

k právě probíhající ekonomické krizi.   

 Důvodem těchto nepříznivých výsledků může být i celosvětová krize, 

která nejvíce zasáhla právě automobilový průmysl ve kterém se společnost 

pohybuje. V roce 2008 se společnost poprvé dostala do ztráty, která může být 

způsobena právě nadcházející finanční krizí. Bohužel jsem nedostala podklady za 

rok 2009, a proto  nemohu přesně tyto domněnky potvrdit, mohu pouze 

spekulovat. Je obecně známo, že finanční krize nejvíce zasáhla průmyslová 

odvětví, kde nejvíce utrpěl automobilový průmysl. Pro zlepšení ziskovosti 

společnosti navrhuji zavést důkladnou analýzu struktury výkonové spotřeby a 

spotřeby režijních nákladů. Je nutné optimalizovat a snižovat náklady, avšak ne 

za cenu snižování kvality výrobků a služeb. 

 Podle zlatého bilančního pravidla, které říká, že financování by mělo být 

v poměru 50:50 u cizích zdrojů ku vlastnímu kapitálu, tato společnost se toho 

nedrží. Za poslední roky čím dál výše převyšuje cizí kapitál nad vlastním 

kapitálem. Tuto situaci sice akcionáři zprvu uvítají, ale má to negativní dopad pro 

vztahy s bankovními institucemi. 

Nejenže nové úvěry mohou být získány za nevýhodných podmínek, ale 

dokonce současné úvěry mohou být ze stran bank omezeny či jinak limitovány. 

Společnosti bych doporučila, aby se zaměřila na zvýšení vlastního kapitálu, a to 

například snížením vyplácení dividend, zlepšováním stávajících pracovních 
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procesů a hledáním nových, úspornějších, vylepšením marketingových aktivit a 

v neposlední řadě úsporami v režijních nákladech.  

Provedená analýza cash-flow nám vykazovala nárůst v posledních letech, 

avšak poskytnuté finance od bankovních institucí společnost nevyužila na 

investování či renovaci, tudíž to společnosti vůbec neprospělo. Doporučuji 

zaměřit se na analýzu cash-flow a sledovat ji pravidelně v jednotlivých 

činnostech, nejlépe na měsíční bázi.  

Při zkoumání pohledávek je patrné, že firma neefektivně řídí své 

pohledávky. Jelikož pohledávka je jednou z forem úvěru poskytovaná svému 

odběrateli bez jakýchkoliv úroků, je zcela patrné, že takováto forma úvěru je pro 

společnost nevýhodná.  Je zde třeba uvážit, zda je vhodné tyto dodavatelské 

úvěry poskytovat či nikoliv. Pokud ano, tak nastavit jasné podmínky a pravidla 

pro poskytování těchto úvěrů. Doporučila bych pravidelnou kontrolu svých 

pohledávek a zasílání upomínek. Nedobytné pohledávky ihned zažalovat. Jelikož 

společnost nemá jasně nastavené pravidla pro postupování pohledávek odběrateli, 

zaměřila bych se na tuto problematiku. Nastavila bych jasné pravidla pro zasílání 

upomínek.  

1. upomínku bych posílala 14 dní po uplynutí doby splatnosti 

2. upomínku - 10 dnů po zaslání první upomínky 

3. upomínku – 7 dnů od zaslání 2. upomínky s oznámení o dalším postupu 

postoupení pohledávky právní kanceláři.    

Dalšími možnostmi jsou odkupy pohledávek (factoring), nastavení smluvních 

pokut, použití směnky či poskytování skonta při včasném splacení pohledávek. 

Skonto působí velmi pozitivně na platební morálku odběratele, jsou velkým 

motivem, a proto považuji tento krok za velmi účinný. Navíc z pohledu 

konkurence společnost poskytuje lepší služby svému zákazníkovi. Dále bych si 

vytvořila interní hodnocení odběratelů, vytvořila bych 3 úrovně platebních skupin 

a podle nich si rozřadila stávající zákazníky. Toto rozdělení by mělo vycházet ze 

současných zkušeností s platební morálkou daného odběratele. Nové zákazníky 

bych automaticky řadila do druhé skupiny, tedy skupiny vyznačující se větším 
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rizikem nesplácení. Pokud by nový odběratel pravidelně a včas plnil své závazky 

byl by převeden do první skupiny, tedy vyznačující se nízkým rizikem 

nesplácení. 

Jelikož společnost si sama finanční analýzu vůbec neprovádí určitě by 

bylo vhodné zaměřit se na tuto oblast a pomocí těchto vypracovaných analýz 

odvodit další plánování svého vývoje. Finanční analýza by se mněla provádět 

častěji a podrobněji než jedenkrát ročně z důvodu auditu. Rychleji se odhalí 

nedostatky v jednotlivých oblastech, např. nežádoucí náklady a zrychlí se tím 

proces jejich optimalizace.  

V poslední fázi bych se zaměřila na lepší reklamu společnosti. Co se týče 

jejich webové prezentace, stránky působí velmi zastarale a neprofesionálně. 

V dnešní době, kdy je kladem důraz na marketing  a propagaci tato skutečnost 

nepřispívá k dobru společnosti. Zainventovala bych do vlastních webových 

stránek, zmodernizovala design i doplnila více informací, ale hlavně provedla 

důkladnou optimalizaci pro internetové vyhledavače. Doporučuji účastnit se 

oborových výstav, kde budou vystavovat zkušení obchodní manažeři, kteří budou 

hledat nové obchodní příležitosti.   

Tato navržená nápravná opatření vycházejí z poskytnutých údajů a dat od 

společnosti. Návrhy lze považovat pouze za možný náznak řešení současných 

problémů a nedostatků.   

 

12. Závěr 

Téma bakalářské práce finanční analýza podniku Plastika, a.s. jsem si 

vybrala z důvodu, že zde pracují členové mé rodiny a zajímalo mě jak tato 

společnost hospodaří. V posledních letech jsme věděli, že se společnosti moc 

nedaří, ale teprve po provedení celkové analýzy máme možnost uvědomit si 

problémy které společnosti vznikly.  
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Cílem této bakalářské práce bylo zjistit současnou finanční situaci podniku 

pomocí vybraných ukazatelů a metod finanční analýzy, odhalit hlavní problémy 

podniku a navrhnout jejich optimální řešení. Pro zjištění jsem si vymezila 

teoretickou oblast a provedla jsem jednotlivé analýzy. V teoretické části jsem 

vysvětlila základní pojmy a zaměřila se na jednotlivé metody, které jsem 

používala. Při zpracování jednotlivých analýz jsem používala poskytnuté výkazy 

zisků a ztrát a rozvahy z období let 2005 – 2008. Vybrané ukazatele  analýzy jsem 

okomentovala a doplnila tabulkami a grafy. Na základě finanční analýzy jsem 

zjistila, že společnost stále prohlubuje svoji ztrátu a pomalu se tak stává bankrotní. 

Dle jednotlivých soustav jsme zjistili, že společnost se neustále pohybuje 

v takzvaných šedých zónách a tudíž má nejasný další vývoj.  

 

 Věřím, že zpracování této práce bude pro společnost přínosem a usnadní 

rozhodování v některých oblastech jejich působení. 
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Výkaz zisku a ztrát 2005 
 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

běžném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 35 957 24 245 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 34 413 20 407 

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 1 544 3 838 

    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 656 444 554 419 
    II.      
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 659 883 553 317 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -4 397 -203 

3.  Aktivace 07 958 1 305 

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 523 266 417 550 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 485 596 383 790 

B.         2. Služby 10 37 670 33 760 

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 134 722 140 707 

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 104 073 107 113 

C.         1. Mzdové náklady 13 72 713 75 550 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 3 150 2 114 

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 26 239 27 975 

C.         4. Sociální náklady 16 1 971 1 474 

D. Daně a poplatky 17 253 108 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 15 664 13 767 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 18 752 39 368 

    III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 753 3 744 

    III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 17 999 35 624 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 
24) 22 17 969 35 781 

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 116 976 

F. 2 Prodaný materiál 24 17 853 34 805 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 25 291 -2 326 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 42 496 20 524 

H. Ostatní provozní náklady 27 34 623 12 871 

* Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 23 097 33 285 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 1 063 2 587 

    VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34 1 063 638 

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36   1 949 

     X. Výnosové úroky 42 526 972 

N. Nákladové úroky 43 5 422 6 238 



    XI. Ostatní finanční výnosy 44 18 500 13 399 

O. Ostatní finanční náklady 45 15 768 14 277 

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 
47)] 

48 -1 101 -3 557 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 123 729 

Q. 1.  - splatná 50 5 889 

Q. 2.  - odložená 51 118 -160 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 21 873 28 999 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 21 873 28 999 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 21 996 29 728 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výkaz zisku a ztrát 2006 
 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

běžném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 16 707 35 957 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 14 913 34 413 

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 1 794 1 544 

    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 736 084 656 444 
    II.      
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 730 725 659 883 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 4 440 -4 397 

3.  Aktivace 07 919 958 

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 600 182 523 266 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 548 803 485 596 

B.         2. Služby 10 51 379 37 670 

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 137 696 134 722 

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 115 323 104 073 

C.         1. Mzdové náklady 13 79 486 72 713 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 3 604 3 150 

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 29 716 26 239 

C.         4. Sociální náklady 16 2 517 1 971 

D. Daně a poplatky 17 268 253 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 14 177 15 664 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 22 498 18 752 

    III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 4 368 753 

    III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 18 130 17 999 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 
24) 22 17 263 17 969 

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 145 116 

F. 2 Prodaný materiál 24 17 118 17 853 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 25 4 108 291 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 22 434 42 496 

H. Ostatní provozní náklady 27 13 940 34 623 

* Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 17 549 23 097 

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 11 400   

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 50   

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 1 050 1 063 

    VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34 1 050 1 063 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-) 41 -100   



     X. Výnosové úroky 42 320 526 

N. Nákladové úroky 43 4 724 5 422 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 13 897 18 500 

O. Ostatní finanční náklady 45 15 817 15 768 

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 
47)] 

48 6 176 -1 101 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 285 123 

Q. 1.  - splatná 50   5 

Q. 2.  - odložená 51 285 118 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 23 440 21 873 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 23 440 21 873 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 23 725 21 996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výkaz zisku a ztrát 2007 
 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

běžném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 24 505 16 707 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 20 651 14 913 

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 3 854 1 794 

    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 701 999 736 084 
    II.      
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 707 340 730 725 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -6 342 4 440 

3.  Aktivace 07 1 001 919 

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 575 474 600 182 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 521 801 548 803 

B.         2. Služby 10 53 673 51 379 

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 130 379 137 696 

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 118 371 115 323 

C.         1. Mzdové náklady 13 81 226 79 486 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 4 215 3 604 

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 29 966 29 716 

C.         4. Sociální náklady 16 2 964 2 517 

D. Daně a poplatky 17 125 268 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 12 739 14 177 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 20 670 22 498 

    III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 720 4 368 

    III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 19 950 18 130 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 
24) 22 19 232 17 263 

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 37 145 

F. 2 Prodaný materiál 24 19 195 17 118 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 25 -4 516 4 108 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 41 906 22 434 

H. Ostatní provozní náklady 27 32 471 13 940 

* Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 14 533 17 549 

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 1 000 11 400 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 1 300 50 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 0 1 050 

    VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34   1 050 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-) 41   -100 



     X. Výnosové úroky 42 221 320 

N. Nákladové úroky 43 6 111 4 724 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 19 529 13 897 

O. Ostatní finanční náklady 45 19 338 15 817 

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 
47)] 

48 -5 999 6 176 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 892 285 

Q. 1.  - splatná 50     

Q. 2.  - odložená 51 892 285 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 7 642 23 440 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 7 642 23 440 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 8 534 23 725 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výkaz zisku a ztrát 2008 
 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

běžném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 60 450 24 505 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 52 410 20 651 

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 8 040 3 854 

    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 603 012 701 999 
    II.      
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 599 110 707 340 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3 366 -6 342 

3.  Aktivace 07 536 1 001 

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 502 239 575 474 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 442 020 521 801 

B.         2. Služby 10 60 219 53 673 

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 108 813 130 379 

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 117 820 118 371 

C.         1. Mzdové náklady 13 80 596 81 226 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 4 512 4 215 

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 29 529 29 966 

C.         4. Sociální náklady 16 3 183 2 964 

D. Daně a poplatky 17 2 433 125 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 12 900 12 739 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 81 143 20 670 

    III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 71 047 720 

    III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 10 096 19 950 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 
24) 22 87 031 19 232 

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 78 184 37 

F. 2 Prodaný materiál 24 8 847 19 195 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 25 15 878 -4 516 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 28 147 41 906 

H. Ostatní provozní náklady 27 15 628 32 471 

* Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 -33 587 14 533 

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31   1 000 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   1 300 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 804   

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 4 294   

     X. Výnosové úroky 42 25 221 



N. Nákladové úroky 43 7 264 6 111 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 45 308 19 529 

O. Ostatní finanční náklady 45 38 775 19 338 

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 
47)] 

48 -4 196 -5 999 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 1 094 892 

Q. 1.  - splatná 50 1 307   

Q. 2.  - odložená 51 -213 892 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 -38 877 7 642 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 -38 877 7 642 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 -37 783 8 534 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozvaha 2005 
 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období Minulé úč. 
období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 001 533 107 -167 113 365 994 303 147 

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 277 957 -165 766 112 191 112 606 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 12 558 -6 148 6 410 6 014 

3. Software 007 12 558 -6 148 6 410 5 657 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012   0 0 357 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 265 249 -159 518 105 731 106 542 

B. II.       1. Pozemky 014 4 104 0 4 104 4 221 

2. Stavby 015 81 657 -25 442 56 215 55 312 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 177 054 -134 076 42 978 42 834 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 1 647 0 1 647 150 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 787 0 787 4 025 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 150 -100 50 50 

B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 100 -100 0   

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 50 0 50 50 

C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 254 962 -1 347 253 615 189 734 

C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032 112 672 -1 092 111 580 76 280 
C.  I.       
1. 

Materiál 033 95 319 -1 092 94 227 54 552 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 2 209 0 2 209 3 772 

3. Výrobky 035 15 144 0 15 144 17 923 

5. Zboží 037   0 0 33 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 1 959 

7. Jiné pohledávky 046   0 0 1 959 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 121 749 -255 121 494 92 700 
C.  III.      
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 108 187 -77 108 110 85 760 

6. Stát - daňové pohledávky 054 7 159 0 7 159 5 519 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 371 -173 3 198 496 

8. Dohadné účty aktivní 056 1 059 0 1 059 902 

9. Jiné pohledávky 057 1 973 -5 1 968 23 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 20 541 0 20 541 18 795 
C.  IV.     
1. 

Peníze 059 163 0 163 373 

2. Účty v bankách 060 20 378 0 20 378 18 422 

D.  I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 188 0 188 807 
D.  I.       
1. 

Náklady příštích období 064 184 0 184 455 

3. Příjmy příštích období 066 4 0 4 352 



Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Stav v běžném  
účetním období 

 
5 

Stav v minulém 
účetním období 

 
6 

  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 365 994 303 147 

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 155 601 135 666 

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 48 039 48 039 
A.  I.       
1. 

Základní kapitál 070 48 039 48 039 

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 77) 073 51 616 51 616 
A.  II.      
1. 

Emisní ážio 074 4 025 4 025 

2. Ostatní kapitálové fondy 075 47 591 47 591 

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (ř. 79 + 80) 078 1 984 534 

A.  III.      
1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 1 984 534 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 82 + 83) 081 32 089 6 478 
A.  IV.    
1. 

Nerozdělený zisk minulých let 082 32 089 6 478 

A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a 
ztráty v plném rozsahu 

084 21 873 28 999 

B. Cizí zdroje                                       (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 209 473 167 103 

B.  I. Rezervy                                                         (ř. 87 až 90) 086 341 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 341   

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 92 až 101) 091 1 426 1 308 

10. Odložný daňový závazek 101 1 426 1 308 

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 103 až 113) 102 105 781 45 441 
B.  III.      
1. 

Závazky z obchodních vztahů 103 86 785 27 685 

4. Závazky k členům družstva a k účastníkům sdruřžení 106 52 53 

5. Závazky k zaměstnancům 107 5 576 5 047 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2 261 4 388 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 819 1 625 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 2 513 3 647 

10. Dohadné účty pasivní 112 7 574 2 469 

11. Jiné závazky 113 201 527 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 115 až 117) 114 101 925 120 354 
B.  IV.     
1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé 115 51 725 69 511 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 50 200 50 843 

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 119 + 120) 118 920 378 
C.  I.       
1. 

Výdaje příštích období 119 920 378 

 
 
 
 
 



Rozvaha 2006 
 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období Minulé úč. 
období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 001 524 826 -162 404 362 422 365 994 

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 270 790 -158 866 111 924 112 191 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 10 754 -6 124 4 630 6 410 

3. Software 007 10 754 -6 124 4 630 6 410 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 258 936 -152 742 106 194 105 731 

B. II.       1. Pozemky 014 4 424 0 4 424 4 104 

2. Stavby 015 84 335 -27 271 57 064 56 215 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 163 980 -125 471 38 509 42 978 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 3 006 0 3 006 1 647 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 3 191 0 3 191 787 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 1 100 0 1 100 50 

B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 100   100   

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025   0 0 50 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančbní majetek 030 1 000   1 000   

C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 253 027 -3 538 249 489 253 615 

C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032 115 513 -1 627 113 886 111 580 
C.  I.       
1. 

Materiál 033 93 695 -1 627 92 068 94 227 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 3 308 0 3 308 2 209 

3. Výrobky 035 18 485 0 18 485 15 144 

5. Zboží 037 25 0 25 0 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 127 037 -1 911 125 126 121 494 
C.  III.      
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 102 335 -1 889 100 446 108 110 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 17 045   17 045   

6. Stát - daňové pohledávky 054 4 111 0 4 111 7 159 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 448 -22 3 426 3 198 

8. Dohadné účty aktivní 056 82 0 82 1 059 

9. Jiné pohledávky 057 16   16 1 968 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 10 477 0 10 477 20 541 
C.  IV.     
1. 

Peníze 059 188 0 188 163 

2. Účty v bankách 060 10 289 0 10 289 20 378 

D.  I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 1 009 0 1 009 188 
D.  I.       
1. 

Náklady příštích období 064 1 008 0 1 008 184 

3. Příjmy příštích období 066 1 0 1 4 



Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Stav v běžném  
účetním období 

 
5 

Stav v minulém 
účetním období 

 
6 

  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 362 422 365 994 

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 173 253 155 601 

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 48 039 48 039 
A.  I.       
1. 

Základní kapitál 070 48 039 48 039 

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 77) 073 51 616 51 616 
A.  II.      
1. 

Emisní ážio 074 4 025 4 025 

2. Ostatní kapitálové fondy 075 47 591 47 591 

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (ř. 79 + 80) 078 3 077 1 984 

A.  III.      
1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 3 077 1 984 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 82 + 83) 081 47 081 32 089 
A.  IV.    
1. 

Nerozdělený zisk minulých let 082 47 081 32 089 

A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a 
ztráty v plném rozsahu 

084 23 440 21 873 

B. Cizí zdroje                                       (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 187 202 209 473 

B.  I. Rezervy                                                         (ř. 87 až 90) 086 2 258 341 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 2 258 341 

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 92 až 101) 091 1 711 1 426 

10. Odložný daňový závazek 101 1 711 1 426 

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 103 až 113) 102 90 052 105 781 
B.  III.      
1. 

Závazky z obchodních vztahů 103 77 133 86 785 

4. Závazky k členům družstva a k účastníkům sdruřžení 106 252 52 

5. Závazky k zaměstnancům 107 6 340 5 576 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2 792 2 261 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 836 819 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 725 2 513 

10. Dohadné účty pasivní 112 1 830 7 574 

11. Jiné závazky 113 144 201 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 115 až 117) 114 93 181 101 925 
B.  IV.     
1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé 115 35 139 51 725 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 58 042 50 200 

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 119 + 120) 118 1 967 920 
C.  I.       
1. 

Výdaje příštích období 119 1 967 920 

 
 
 
 
 



Rozvaha 2007 
 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období Minulé úč. 
období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 001 561 845 -166 781 395 064 362 422 

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 300 331 -165 501 134 830 111 924 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 12 421 -7 595 4 826 4 630 

3. Software 007 12 421 -7 595 4 826 4 630 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 287 910 -157 906 130 004 106 194 

B. II.       1. Pozemky 014 9 699   9 699 4 424 

2. Stavby 015 94 070 -29 268 64 802 57 064 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 183 118 -128 638 54 480 38 509 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 15   15 3 006 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 1 008   1 008 3 191 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 1 100 

B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024     0 100 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančbní majetek 030     0 1 000 

C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 261 217 -1 280 259 937 249 489 

C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032 90 940 0 90 940 113 886 
C.  I.       
1. 

Materiál 033 71 860   71 860 92 068 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 2 289   2 289 3 308 

3. Výrobky 035 13 162   13 162 18 485 

5. Zboží 037 3 629   3 629 25 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47) 039 8 230 0 8 230 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 8 019   8 019   

7. Jiné pohledávky 046 211 0 211 0 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 153 135 -1 280 151 855 125 126 
C.  III.      
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 135 399 -1 280 134 119 100 446 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 15   15 17 045 

6. Stát - daňové pohledávky 054 4 274   4 274 4 111 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 11 848   11 848 3 426 

8. Dohadné účty aktivní 056 900   900 82 

9. Jiné pohledávky 057 699   699 16 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 8 912 0 8 912 10 477 
C.  IV.     
1. 

Peníze 059 88   88 188 

2. Účty v bankách 060 8 824   8 824 10 289 

D.  I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 297 0 297 1 009 



D.  I.       
1. 

Náklady příštích období 064 290   290 1 008 

3. Příjmy příštích období 066 7   7 1 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Stav v běžném  
účetním období 

 
5 

Stav v minulém 
účetním období 

 
6 

  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 395 064 362 422 

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 130 433 173 253 

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 48 039 48 039 
A.  I.       
1. 

Základní kapitál 070 48 039 48 039 

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 77) 073 23 422 51 616 
A.  II.      
1. 

Emisní ážio 074 4 025 4 025 

2. Ostatní kapitálové fondy 075 19 397 47 591 

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (ř. 79 + 80) 078 4 249 3 077 

A.  III.      
1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 4 249 3 077 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 82 + 83) 081 47 081 47 081 
A.  IV.    
1. 

Nerozdělený zisk minulých let 082 47 081 47 081 

A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a 
ztráty v plném rozsahu 

084 7 642 23 440 

B. Cizí zdroje                                       (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 263 096 187 202 

B.  I. Rezervy                                                         (ř. 87 až 90) 086 0 2 258 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088   2 258 

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 92 až 101) 091 2 603 1 711 

10. Odložný daňový závazek 101 2 603 1 711 

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 103 až 113) 102 116 443 90 052 
B.  III.      
1. 

Závazky z obchodních vztahů 103 91 138 77 133 

4. Závazky k členům družstva a k účastníkům sdruřžení 106 52 252 

5. Závazky k zaměstnancům 107 5 896 6 340 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2 739 2 792 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 849 836 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 14 502 725 

10. Dohadné účty pasivní 112 961 1 830 

11. Jiné závazky 113 306 144 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 115 až 117) 114 144 050 93 181 
B.  IV.     
1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé 115 29 514 35 139 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 114 536 58 042 

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 119 + 120) 118 1 535 1 967 
C.  I.       
1. 

Výdaje příštích období 119 1 535 1 967 

 
 



Rozvaha 2008 
 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období Minulé úč. 
období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 001 431 697 -159 381 272 316 395 064 

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 201 677 -142 223 59 454 134 830 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 10 540 -5 649 4 891 4 826 

3. Software 007 10 540 -5 649 4 891 4 826 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 191 137 -136 574 54 563 130 004 

B. II.       1. Pozemky 014 272   272 9 699 

2. Stavby 015 1 600 -745 855 64 802 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 187 585 -135 829 51 756 54 480 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 1 187   1 187 15 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 493   493 1 008 

C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 225 877 -17 158 208 719 259 937 

C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032 106 628 -559 106 069 90 940 
C.  I.       
1. 

Materiál 033 73 666 -559 73 107 71 860 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 5 193   5 193 2 289 

3. Výrobky 035 13 646   13 646 13 162 

5. Zboží 037 14 123   14 123 3 629 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47) 039 8 019 0 8 019 8 230 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 8 019   8 019 8 019 

7. Jiné pohledávky 046   0 0 211 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 106 141 -16 599 89 542 151 855 
C.  III.      
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 94 807 -16 599 78 208 134 119 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 80   80 15 

6. Stát - daňové pohledávky 054 2 844   2 844 4 274 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 7 013   7 013 11 848 

8. Dohadné účty aktivní 056     0 900 

9. Jiné pohledávky 057 1 397   1 397 699 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 5 089 0 5 089 8 912 
C.  IV.     
1. 

Peníze 059 193   193 88 

2. Účty v bankách 060 4 896   4 896 8 824 

D.  I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 4 143 0 4 143 297 
D.  I.       
1. 

Náklady příštích období 064 2 852   2 852 290 

3. Příjmy příštích období 066 1 291   1 292 7 
Označení 

 
PASIVA             

 
Číslo 
řádku 

Stav v běžném  
účetním období 

Stav v minulém 
účetním období 



 
a 

 
b 

 
c 

 
5 

 
6 

  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 272 316 395 064 

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 63 557 130 433 

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 48 039 48 039 
A.  I.       
1. 

Základní kapitál 070 48 039 48 039 

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 77) 073 23 422 23 422 
A.  II.      
1. 

Emisní ážio 074 4 025 4 025 

2. Ostatní kapitálové fondy 075 19 397 19 397 

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (ř. 79 + 80) 078 4 631 4 249 

A.  III.      
1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 4 631 4 249 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 82 + 83) 081 26 342 47 081 
A.  IV.    
1. 

Nerozdělený zisk minulých let 082 26 342 47 081 

A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a 
ztráty v plném rozsahu 

084 -38 877 7 642 

B. Cizí zdroje                                       (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 208 298 263 096 

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 92 až 101) 091 2 390 2 603 

10. Odložný daňový závazek 101 2 390 2 603 

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 103 až 113) 102 142 128 116 443 
B.  III.      
1. 

Závazky z obchodních vztahů 103 115 077 91 138 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 147   

4. Závazky k členům družstva a k účastníkům sdruřžení 106 3 499 52 

5. Závazky k zaměstnancům 107 6 050 5 896 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2 409 2 739 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 2 076 849 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 3 274 14 502 

10. Dohadné účty pasivní 112 4 735 961 

11. Jiné závazky 113 4 861 306 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 115 až 117) 114 63 780 144 050 
B.  IV.     
1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé 115 410 29 514 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 63 370 114 536 

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 119 + 120) 118 461 1 535 
C.  I.       
1. 

Výdaje příštích období 119 461 1 535 

 


