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Abstrakt 

Bakalářská práce se v teoretické i praktické části zabývá dopady změn českého 

finančního účetnictví na vybrané ukazatele finanční analýzy společnosti Maxis a.s. ve 

Valašském Meziříčí. Při zkoumání účetních výkazů z let 2008, 2009, 2010 a 2011 se 

pokusí nalézt a vysvětlit jednotlivé změny. 

Abstract  

The balechor’s thesis focuses in theoretic and practical parts effects of changes of the 

czech financial of accounting on chosen indicators of financial analysis of company 

Maxis a.s. in Valašské Meziříčí. Through researching financial statements of 2008, 

2009, 2010 and 2011, it is trying to find and to explain individual changes. 

Klí čová slova 

Finanční analýza, ukazatel rentability, ukazatel likvidity, quicktest, účetní výkazy, 

odpisy, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích. 
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Úvod 

Vznik účetnictví podmínila existence barterového obchodu. Již od pradávna si lidé 

zaměňovali zboží a služby za jiné zboží a služby. To zapříčinilo růst jejich majetku a 

potřebu tento majetek zaznamenávat. Byl to jeden z prvních impulsů vzniku účetnictví.  

První zmínky o účetnictví spadají až do dávné historie. Počátky účetnictví začínají již 

v pravěku, kdy se majetek zaznamenával rytím do kostí či dřeva. Mnoho historiků se 

shoduje, že okolo roku 4500 př. n. l. se objevují první průkazné účetní knihy. 

Z dochovaných záznamů lze soudit, že nejvíce propracovaný systém, jak hospodářský 

tak právní, měli Sumerové, Babyloňané, Egypťané a Řekové. První známou legislativou 

upravující nejen účetnictví je Chammurapiho zákoník z roku 1686 před naším 

letopočtem. 

Systém podvojného účetnictví se objevuje v době renesance, který vytvořil italský 

mnich Luka Pacioli. Základem jeho systému byly tři základní knihy – memorial (deník 

pro nepeněžité transakce), deník (pro peněžité transakce) a hlavní kniha. Další z jeho 

nových inovací bylo doporučení provádět účetní závěrku ročně. Postupem času 

účetnictví postupovalo dalším zdokonalováním (1).  

Účetnictví je ekonomická vědní disciplína, aby mohla správně fungovat, jsou potřeba 

jisté předpoklady.  A to existence zdravého tržního prostředí a dobře fungující právní 

rámec. Díky účetnictví je možné zkoumat finanční situaci podniku, jeho kapitálovou 

strukturu, vyčíst z něho informace o závazcích, vlastním kapitálu a jiné.  

Účetnictví slouží nejen manažerům podniku, ale je určeno externím uživatelům.  Jedná 

se o investory, akcionáře, věřitelé, dodavatelé, daňové orgány, zaměstnance a 

v neposlední řadě i o veřejnost. Tito uživatelé nemají možnost nahlédnout do veškerého 

účetnictví daného podniku, ale jsou jim k dispozici účetní výkazy (2). 
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Vymezení problému, cíle a metod práce 

Cílem této bakalářské práce je na příkladu vybraných ukazatelů finanční analýzy 

poukázat na vliv a dopady vývoje a změn českého finančního účetnictví.  

Bakalářská práce je členěna na dvě části. První část je brána z pohledu teoretického a 

vysvětlí základní pojmy, metody a postupy pro vypracování praktické části. Druhá část 

je praktickou analýzou problému. Zde budou postupně aplikovány teoretické poznatky 

do praxe. Společnost Maxis a.s. poskytla potřebné účetní výkazy a podklady 

k vypracování praktické části pro sledované období. Tím se rozumí kalendářní roky 

2008, 2009, 2010 a 2011.  

Metody užité v bakalářské práci jsou pozorování a finanční analýza vybraných 

ukazatelů. Analýza rentability měří výnosnost podniku. Analýza likvidity určí, jak 

rychle je společnost schopná proměnit složky majetku na peněžní hotovost. Kralickův 

quicktest vypoví o zadluženosti podniku. Díky pozorování bude možno určit, jaké 

dopady měly tyto ukazatele v jednotlivých letech vliv na účetnictví. 
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1 Teoretická východiska práce 

Účetnictví je upraveno soustavou zákonů, norem a právními předpisy. Hlavními 

základními předpisy jsou: 

• „zákon 563/1991 Sb. o účetnictví ze dne 12. prosince 1991,  

• vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, 

• České účetní standarty, 

• ostatní právní předpisy nepřímo ovlivňující účetnictví.“ (3, str. 11). 

Dále se účetnictví podnikatelských subjektů musí v některých situacích řídit také 

obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.). Nepřímo je také ovlivněno zákonem 

586/1992 Sb. o daních z příjmů a zákonem 593/1992 Sb. o rezervách. Účetní jednotky, 

které mají podle zákona povinnost podat konsolidovanou účetní závěrku, musí 

dodržovat Mezinárodní účetní standarty (IFRS/IAS), které jsou upraveny právem 

Evropských společenství. 

1.1 Účetní závěrka 

Účetní závěrka ukončuje celé účetní období v účetní jednotce. Jedná se o zpracování 

veškerých účetních zápisů ve finančním účetnictví do finančních výkazů. Finančními 

výkazy se rozumí konečná rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha k těmto účetním 

výkazům (přehled o peněžních tocích, o změnách vlastního kapitálu). Účetní závěrka je 

upravena zákonem o účetnictví a pokyny Ministerstva financí ČR v prováděcí vyhlášce 

k zákonu o účetnictví (2). 

„Ú četní závěrka musí poskytovat celkový věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, 

vlastním kapitálu a finanční situaci účetní jednotky a o výsledcích hospodaření za 

uplynulé účetní období.“ (4, str. 134). 

Je potřeba rozlišovat, zda je účetní uzávěrka řádná nebo mimořádná (popřípadě 

mezitímní). Mimořádná účetní uzávěrka se provádí dnem předcházející den vstupu do 

likvidace nebo účinností prohlášení konkurzu. Vyhláška reguluje dvě varianty pro 
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sestavení účetní závěrky. Účetní závěrka se dá zpracovat v plném nebo zjednodušeném 

rozsahu. Zjednodušenou formu účetní závěrky lze použít za podmínek stanovených 

zákonem, a to jen u účetních jednotek, které nepodléhají auditorskému ověření. Zákon 

určuje, které účetní závěrky mají být ověřeny auditorem (4). 

Obchodní zákoník určuje, které účetní jednotky podléhají nařízení o ověření účetní 

závěrky auditorem. Účetní výkazy musejí být ověřeny vždy v případě, když se jedná o 

akciovou společnost, o státní podnik, o banku, o pojišťovnu, o zdravotní pojišťovnu, o 

nadaci, o obci a o obecně prospěšnou společnost. Dalšími kritérii pro povinnost ověření 

účetní závěrky auditorem stanovuje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví: 

• úhrn rozvahy překročil více než 40 miliónu Kč, 

• čistý obrat je více než 80 miliónů Kč (výnosy snížené o DPH), 

• průměrný přepočítaný stav zaměstnanců je více než 50 osob (5). 

1.1.1 Rozvaha 

Jedním ze základních výkazů účetní uzávěrky je rozvaha neboli bilance. „Je to 

uspořádaná sestava majetku podle složek (aktiv) i zdrojů – krytí (pasiv) k určitému 

okamžiku v předepsaném ocenění.“  (6, str. 15). V rozvaze musí vždy platit bilanční 

rovnice: 

Aktiva = Pasiva 

Ministerstvo financí ČR ve svých předpisech stanovuje přesný obsah rozvahy.  Tyto 

předpisy se řídí 4. direktivou Rady Evropského společenství a platnými standarty IASC. 

Na jejich internetových stránkách jsou vystaveny vzory rozvahy v tabulkové formě.  

Rozeznávají se tři typy rozvahy. Rozvaha zahajovací se používá při zahájení činnosti 

podniku, a to v době založení. Počáteční rozvaha je rozvahou sestavující se k prvnímu 

dni začátku nového účetního období. A v neposlední řadě konečnou rozvahu, která se 

sestavuje na konci účetního období, ukončení podnikatelské činnosti a také v případě 

mimořádných událostí (např. rozdělení, sloučení podniku, v případě nehod a jiné) (2). 
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Z ekonomického hlediska se dá na počáteční rozvahu dívat jako na možnost zužitkovat 

vlastní prostředky k tomu, aby účetní jednotka mohla dosáhnout ekonomického 

prospěchu. Zatím co, konečná rozvaha představuje již dosažený ekonomický prospěch. 

Při srovnání těchto dvou rozvah se dá vyvodit závěr, zda účetní jednotka dosáhla svých 

cílů a plně využila svých možností. V případě neúplného využití zdrojů lze za pomocí 

různých analýz nalézt chyby.  

1.1.1.1 Aktiva 

Aktivem se zjednodušeně rozumí majetek. Tento pojem bohužel není dostačující a je ho 

třeba více rozvést. Aktiva jsou tedy prostředky, které byly vloženy do účetní jednotky. 

Účetní jednotka může tyto aktiva kontrolovat a očekává od nich, že jí přinesou budoucí 

užitek. Patří sem například stavby, samostatné movité věci, materiál na skladě, peníze 

atd. Budoucí užitek nemusí být chápan pouze jako zisk, ale dá se na něj nahlížet i jako 

na potencionální prospěch zvyšující peněžní prostředky (2).  

Aktiva se dělí na dlouhodobá a krátkodobá, hmotná a nehmotná. Dlouhodobý majetek 

je klasifikován v prováděcí vyhlášce č. 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví. Obsahuje: 

• pozemky bez ohledu na výši ocenění. Pozemky musejí splňovat podmínku, a to 

že nejsou chápany jako zboží,  

• stavby, tj. nemovitosti, stavby včetně budov, důlní dílny a stavby pod povrchem, 

vodní díla. Dále byty a nebytové prostory vymezeny dle zvláštního právního 

předpisu (viz zákon č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), otvírky nových lomů, 

pískoven a hlinišť, technické rekultivace (pokud zvláštní předpis nesplní jinak), 

• samostatné movité věci a soubory, 

• pěstitelské celky trvalých porostů, 

• dospělá zvířata a jejich skupiny, 

• technické zhodnocení, 

• jiný dlouhodobý hmotný majetek, 

• nedokončený dlouhodobý majetek, 

• poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého majetku, 

• oceňovací rozdíl k nabytému majetku (3). 
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Mimo jiné jsou za dlouhodobý hmotný majetek také považována jejich příslušenství. 

Tedy nějaké předměty, které tvoří neoddělitelnou součást dlouhodobého hmotného 

majetku a společně tvoří jeden celek. 

Účetnictví vymezuje i pojem drobný hmotný majetek. Jedná se o majetek s dobou 

použitelnosti více než jeden rok. Účetní jednotka si u takového majetku v rámci svých 

vnitropodnikových směrnic vymezí výši hranice, do které bude o drobném majetku 

účtováno. Tento majetek se stejně tak, odepisuje jako dlouhodobý hmotný majetek. Zde 

je nutno se odkázat na zákon o dani z příjmů a daňové odpisy. Paragraf 26 odst. 2 písm. 

a) říká „Hmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí samostatné movité věci, 

popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, 

jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než 

jeden rok.“ (7, str. 68). 

Krátkodobá aktiva jsou charakterizovány jako oběžná, protože v podniku mění svou 

strukturu v krátkém čase a vytvářejí tzv. koloběh. Jedná se o zásoby, materiál, 

pohledávky, peníze, ceniny, krátkodobé investiční papíry apod. 

1.1.1.2 Pasiva 

Pasiva se dají charakterizovat jako zdroje financování veškerých podnikových aktiv. 

Člení se na dvě základní skupiny a to vlastní a cizí zdroje. V rozvaze nalezneme i 

skupinu časové rozlišení. Do časového rozlišení se řadí výdaje a výnosy příštích období. 

Jedná se především o nájemné obdržené dopředu nebo zpětně, anebo námi 

nevyfakturované dodávky, či předplatné. Vlastní zdroje se mohou označit jako vlastní 

kapitál. Tvoří je základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, ostatní fondy 

tvořené ze zisku a dále vytvořeným výsledkem hospodaření (zisk/ztráta) minulého i 

běžného účetního období. Mezi cizí zdroje se řadí závazky podniku k dodavatelům, 

zaměstnancům, rezervy, bankovní úvěry apod. (2). 

Základní kapitál je takový kapitál, který se tvoří při založení účetní jednotky. Výše 

základního kapitálu je upravena v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). 
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Do podniku vstupují externí zdroje. Tyto zdroje ovšem nejsou cizím kapitálem. Jsou 

tvořeny emisním ážiem, oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků nebo při 

přeměnách společnosti a dary či vklady společníků a jiné. Důležitou podmínkou je, aby 

tyto dary a vklady nenavyšovaly základní kapitál.  

Rezervní fondy a ostatní fondy tvořené ze zisku jsou také upraveny v obchodním 

zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.), kde je určeno, zda má společnost povinnost mít 

rezervní fond a v jaké výši.   

Výsledek hospodaření z minulých let představuje takový zisk, který nebyl nikam 

rozdělen nebo použit a převádí se do dalšího období. 

1.1.2 Výkaz zisků a ztráty 

Výkaz zisků a ztráty je také nazýván jako výsledovka. Je to ucelený přehled, který 

zachycuje náklady a výnosy. Ty jsou seřazeny stupňovitě, které se dále rozeznávají na 

náklady a výnosy z běžné činnosti a mimořádné činnosti. Běžná činnost se dále dělí na 

provozní a finanční činnost. Díky tomuto členění zjistíme provozní, finanční, 

mimořádný výsledek, výsledek za běžnou činnost a výsledek za účetní období. Za 

pomoci těchto výsledků se může zjistit, ze kterých činností podniku plynou největší 

nebo naopak nejmenší náklady a výnosy nebo jaké výše dosahuje obchodní marže a 

přidaná hodnota. Zásluhou zjištěných údajů může manažer podniku upravovat náklady a 

výnosy, tak aby podnik využíval svých zdrojů efektivně. Tím už se více zabývá 

manažerské účetnictví. Prováděcí vyhláška 500/2002 Sb. nám povoluje sestavovat 

výsledovku ve dvou strukturách. Příloha č. 2 vyhlášky upravuje uspořádání a označení 

položek v druhovém členění. Příloha č. 3 vyhlášky naopak stanovuje uspořádání a 

označení položek v účelové struktuře (3). 

1.1.2.1 Náklady 

Ať už podnik vyrábí výrobky, prodává zboží nebo poskytuje služby, vždy mu vznikají 

nějaké náklady. Tyto náklady jsou označovány také jako vstupy do podniku. Pro 

podnikatelskou činnost podnik nakupuje nějaký materiál, používá dlouhodobý majetek 

k výrobě (např. stroje), zaměstnává pracovní sílu, spotřebovává energii (elektriku, vodu 
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a plyn), apod. Zde podniku vznikají náklady za nákup materiálu, opotřebení majetku, 

náklady na mzdy zaměstnancům, náklady na energii a další. Náklady, které se odrážejí 

v cenách výrobků, zboží nebo služeb (označovány jako výstupy).  

Náklady se nacházejí v účetní osnově v účtové třídě 5. Člení se do mnoha skupin podle 

toho, pro jaký účel je účetní jednotka potřebuje.  

Nejzákladnější rozdělení je druhové členění. Jak už je zřejmé z názvu, toto členění dělí 

náklady podle druhů vycházející z účetní osnovy (např. spotřebované nákupy, ostatní 

náklady, služby). 

Členění pro potřeby zjišťování výsledku hospodaření je upraveno podle předpisů 

Ministerstva financí ČR pro účetní závěrku. Využívá druhového členění a seskupuje 

účetní skupiny do tří skupin nákladů (provozní, finanční a mimořádné náklady). 

Provozní náklady se vztahují k běžné podnikatelské činnosti a zahrnují účtové skupiny 

50 až 55. Finanční náklady se vztahují k finanční činnosti podniku a obsahují účtové 

skupiny 56 a 57. Poslední skupinou jsou mimořádné náklady, které sumarizují činnosti 

vzniklé mimořádnými událostmi, jako jsou přírodní katastrofy nebo při fúzi a rozdělení 

účetní jednotky a zde se vyskytuje účtová skupina 58. Dále členění kalkulační (na přímé 

a nepřímé náklady), členění podle místa vzniku (náklady na hlavní výrobu, náklady 

pomocné výroby, náklady odbytu a náklady správy), členění podle závislosti objemu 

výkonů (náklady fixní a variabilní) (3). 

1.1.2.2 Výnosy 

Díky výnosům z prodeje podnik dosahuje tržeb a následně pak zisku. Představují 

především peněžní vyjádření výkonů (výrobků, práce a služeb). Náklady vzniklé z 

podnikatelské činnosti by neměly být vyšší jako výnosy z prodeje. Tím by podnik 

prodělával a pak by mohl dosahovat ztráty. Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb 

jsou sice nejdůležitější, ovšem nejsou jedinými výnosy. Mezi výnosy také například 

patří úroky získané z uložení peněz v bankovních institutech, kursové rozdíly, aktivace 

majetku a další (6).  
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V účtové osnově jsou výnosy zapsány pod účtovou třídou 6. Člení se podobně jako 

náklady. Druhové výnosy se dělí do homogenních skupin (např. tržby za vlastní výkony 

a zboží, finanční výnosy, mimořádné výnosy atd.) Členění slouží pro zjišťování 

jednotlivých úrovní výsledku hospodaření a to provozní výnosy (účtová skupina 60 až 

62 a 64), finanční výnosy (účtová skupina 66) a mimořádné výnosy (účtová skupina 

68). Dále například členění podle výkonů nebo členění podle místa vzniku (6). 

Pro výnosy a náklady platí obecné zásady. Účtují se časově a věcně do období, se 

kterým souvisí. Tato souvislost se zajišťuje pomocí účtů časového rozlišení, dohadných 

účtů (aktivních nebo pasivních) a rezerv (6). 

1.1.3 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích nazývaný také jako cash flow, doplňuje rozvahu a výkaz 

zisků a ztrát. Z těchto dvou účetních výkazů totiž není možné vyčíst pohyb peněžních 

prostředků (peníze v pokladně, na bankovním účtu, ceniny a peníze na cestě) a 

ekvivalentů. "Peněžním ekvivalentem se rozumí krátkodobý likvidní majetek, kterým 

jsou například termínované vklady s maximální výpovědní lhůtou 3 měsíců a likvidní 

obchodovatelné cenné papíry jako jsou obchodovatelné akcie" (3, str. 292). Tento 

přehled podává informaci o finanční situaci podniku. Lze z něho vyčíst, zda se podnik 

zadlužuje nebo splácí své dluhy. 

Přehled o peněžních tocích se sestavuje za uplynulé účetní období a člení se na 

provozní, investiční a finanční činnost. "Do provozní činnosti se řadí: 

• příjmy z prodeje vlastních výrobků včetně záloh od odběratelů, 

• příjmy z prodeje zboží včetně přijatých záloh od odběratelů, 

• příjmy z prodeje služeb včetně přijatých záloh od odběratelů, 

• příjmy z prodeje nebo podstoupení práv, licencí, know-how a obdobných 

produktů, 

• příjmy ze zprostředkovatelské činnosti, 

• výdaje s pořízení materiálu včetně placených záloh, 

• výdaje za pořízení zboží včetně placených záloh, 

• výdaje vzniklé v souvislosti s výplatou mezd a odměn zaměstnancům, 
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• výdaje za nákup externích služeb včetně placených záloh."(3, str. 295). 

Mezi peněžní toky z investiční činnosti patří například výdaje spojené s pořízením 

dlouhodobého majetku nebo vyrobeného vlastní činností, výdaje spojené s pořízením 

podílových cenných papírů a vkladů, výdaje související s poskytnutím úvěrů a půjček 

společníkům a další (3).  

Do poslední skupiny, a to finanční činnosti spadají příjmy spjaté s vydáváním akcií, 

podílů, opčních listů, příjmy z peněžních darů a dotací do kapitálů a podobně (3).  

Existují dvě metody pro sestavení cash flow. Podnik si může zvolit podle sebe, kterou 

metodou bude sestavovat přehled. Jedná se o přímou a nepřímou metodu. Je známo z 

praxe, že většina účetních jednotek sestavuje cash flow spíše nepřímou metodou. 

Přímá metoda vychází přímo z příjmů a výdajů peněžních prostředků na pokladně a 

bankovních účtů. Zde se setkává účetní jednotka s problémem. Z této metody nelze 

vyčíst účel vynaložených nebo získaných peněžních prostředků (2).  

Nepřímá metoda je náročnější než předchozí. Nevychází se z pohybu peněžních 

prostředků. Je založena na úpravě výsledku hospodaření. Upravuje se o: 

• tzv. nepeněžní operace, které měly vliv na výsledek hospodaření, 

• změny stavu zásob, 

• pohledávky a závazky, 

• účetní případ z finanční nebo investiční činnosti (3). 

Pokud podnik používá nepřímou metodu cash-flow, musí zvážit, z jaké úrovně 

hospodářského výsledku bude vycházet. Ale ať bude vycházet z jakéhokoliv, bude 

muset z výsledku hospodaření vyloučit některé účty. Optimální je pro podnik vycházet 

z hospodářského výsledku za běžnou činnost před zdaněním nebo z provozního 

hospodářského výsledku (3). 
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1.2 Finanční analýza 

K tomu, aby mohl podnik prosperovat, musí mít pod kontrolou své finance. Tento 

aspekt nazýváme finančním rozhodovaní. Jednou z nejdůležitějších částí finančního 

rozhodování je tzv. finanční analýza. „Finanční analýza slouží ke komplexnímu 

zhodnocení finanční situace podniku.“ (8, str. 15). Manažer podniku může díky finanční 

analýze zjistit, v jaké finanční situaci se podnik nachází nebo nacházel a podle toho 

uzpůsobit budoucí finanční řízení. Může se vyvarovat chyb napáchaných v minulosti 

anebo naopak využít prosperity v daných oblastech. Finanční analýza slouží nejen 

k zjištění ziskovosti podniku, ale také k diagnóze správné kapitálové struktury, 

efektivity využití aktiv, nebo zjistit, zda podnik dostává svým závazkům a podobně. 

Souvislé pozorování finanční situace přináší podniku své ovoce. Jeho zásluhou je 

správné zajištění finančních zdrojů, stanovení optimální finanční struktury, rozdělení 

volných peněžních prostředků, poskytování obchodních úvěrů, rozdělení zisku, 

rozhodnutí o investicích a dalších. 

Finanční analýza obsahuje mnoho cenných informací, které jsou důležité i pro jiné 

uživatele jako jsou manažeři podniku. Dalšími uživateli finanční analýzy jsou například 

vlastníci podniku, které zajímá zhodnocení jejich vkladů, které vložili do podniku. 

Investoři budou pátrat po finančním zdraví podniku, aby jejich budoucí investice byly 

neprodělečné. Pro banky, které vystupují jako investoři, je také finanční analýza 

důležitým zdrojem a podnětem pro poskytnutí úvěru. Věřitelé se zajímají o likviditu 

podniku, a zda je podnik schopný dostát svým závazkům, které vůči nim mají. Naopak 

stát bude zajímat daňová legislativa, tedy zda podnik dosahuje zisku a zda odvádí daně. 

Konkurenci bude zajímat finanční analýza proto, aby mohla upravit svou cenovou 

politiku ve svůj prospěch. Zaměstnance podniku bude finanční zdraví zajímat z hlediska 

jejich mezd a jistoty pro dlouhodobou budoucí spolupráci. I burzovní makléři, auditoři a 

odborná veřejnost jsou uživateli analýzy. Každý uživatel upřednostňuje jiné informace. 

Finanční analýza obsahuje mnoho vnitropodnikových informací, o které se podnik 

nechce dělit. Je nutné klást důraz na hloubku zpracování analýzy a možnosti přístupu, 

protože se pro jednotlivé uživatelé liší. Hlavními zdroji informačních dat jsou účetní 

výkazy. Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztráty, cash flow a přílohu k účetní závěrce 

(8). 
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1.2.1 Ukazatelé 

1.2.1.1 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatelé vyjadřují, zda je podnik schopen splácet své závazky včas. Jinak řečeno, 

za jakou dobu může podnik přeměnit krátkodobé složky majetku na peníze co 

s nejmenší ztrátou. Likvidita podniku nesmí být ani vysoká ani nízká. Pokud je likvidita 

příliš vysoká, značí to, že podnik zadržuje peněžní prostředky v podniku a tím si snižuje 

jeho rentabilitu. Tyto peněžní prostředky by mohl podnik investovat a zhodnotit. Na 

druhou stranu, pokud je míra likvidity nízká, podnik má problém s finanční rovnováhou 

a nedostává svým závazkům. Doporučuje se sledovat delší časové období, protože z 

jednoho čísla nelze dělat závěr. „Ukazatele likvidity v podstatě poměřují to, čím je 

možno platit (činitel), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel).“(8, str. 89). 

Nejpouživatelnější ukazateli jsou tyto tři: 

• Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) vypovídá o tom, kolikrát oběžná 

aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku. Doporučená hodnota se pohybuje 

mezi 1,6 - 2,5. Nikdy by neměla klesnout pod 1.  

�ěž�á	��	
���� =
��ěž�á	������

��á������é	���í	����� 
                      (8, str. 90) 

• Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) je upraven o zásoby. 

Doporučená hodnota by se měla pohybovat mezi 0,7 – 1. Pokud se hodnota 

ukazatele rovná 1, podnik dokáže obstát svým závazkům, aniž by musel 

prodávat své zásoby.  

          !"ℎ"�"
á	��	
���� = 	
��á������é	$�%& �á��'(��.*��.+�� � �

��á������é	���í	����� 
       (8, str. 91) 

• Ukazatel okamžité likvidity (likvidita I. stupně) je ze všech tří ukazatelů 

nejpřesnější. Počítá pouze se všemi pohotovými platebními prostředky. 

Doporučený interval by se měl pohybovat okolo 0,2.  

        ,	-ž��á	��	
���� =
��á������ý	*����č�í	+�� � �
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          (8, str. 91) 
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1.2.1.2 Ukazatel rentability 

Rentabilita vyjadřuje, jak podnik efektivně nakládá se svými vloženými prostředky 

nebo s cizím kapitálem. Podle Petry Růčkové nejsou u ukazatelů rentability doporučené 

hodnoty. Výsledné hodnoty je třeba srovnávat s oborovými průměry. Postupem času by 

měl ukazatel růst (9).  

Nejčastěji užívané jsou tyto čtyři základní ukazatelé: 

• Rentabilita aktiv (Return on Assets) vypovídá o tom, kolik zisku vytváří podnik 

ze získaných aktiv. Zde se aktivy rozumí jak vlastní kapitál, tak i cizí kapitál.  

0,1 =
2345

6 &���ý	��$��á&
× 100      (8, str. 97) 

• Díky rentabilitě celkového investovaného kapitálu (Return on Capital 

Employed) může podnik, hodnotit souhrnně efektivnost svého hospodaření. 

Tento vzorec je odvozen z pasivních položek rozvahy, a to dlouhodobých dluhů 

a vlastního kapitálu.   

     0,:; =
��<�

(�&�>%����é	�&>%'(�&�<��í	��$��á&)
     (9, str. 53) 

• Aby mohl podnik získat informaci o tom, kolik vynáší společníky vložený 

kapitál, musí si vypočítat rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity). Je 

doporučeno, aby hodnota rentability vlastního kapitálu převyšovala alespoň o 

několik procent dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých vkladů. 

  0,; =
Č�<�ý	��<�

A&�<��í	��$��á&
× 100       (8, str. 98) 

• Rentabilita tržeb je také velmi důležitým ukazatelem. Na jeho základě podnik 

dokáže zjistit, jakou má ziskovou marži. Nelze přesně určit, kde se nachází 

hranice doporučení. Lze je ale srovnat s odvětvovými průměry. 

0,B =
C�<�

5�ž�'
× 100         (8. str. 96) 
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1.2.1.3 Ukazatel aktivity 

Díky tomuto ukazateli manažer podniku zjistí, jak podnik průměrně zužitkovává 

své prostředky denně. Nejvíce používanými ukazateli jsou tyto: 

• Ukazatel doby obratu pohledávek zobrazuje průměrný počet dní, kdy podnik 

čeká na platby od odběratelů. Výsledek této doby obratu by měl být co nejnižší. 

Čím nižší je, tím lepší je to pro cash flow.  

    D"E	"EF�G	H"ℎ�I�á
I	 = 	
���%���í	$�%& �á��'

J ��í	��ž�'	��	*����>�>
          (10, str. 63) 

• Doba obratu zásob udává, za kolik dní se promění zásoby. Tedy za jak dlouhou 

dobu se přemění peněžní prostředky přes výrobu a zboží zpět do peněžních 

prostředků. Opět by měla být doba obratu zásob co nejnižší. 

D"E	"EF�G	KáL"E =
Cá<��'

5�ž�'	/NOP
       (11, str. 25) 

• Doba obratu krátkodobých závazků je opakem doby obratu pohledávek. 

Vyjadřuje, za jak dlouhou dobu je podnik schopen splácet své závazky. Pro 

podnik je samozřejmě lepší, aby hodnota tohoto ukazatele byla vyšší, protože 

bude zadržovat více peněžních prostředků, které může investovat. Na druhou 

stranu, pokud je tento ukazatel až příliš vysoký, může to značit, že se podnik 

nachází ve finančních problémech a není schopen splácet závazky. 

   D"E	"EF�G		F. Ká
K	ů =
Cá����'	�ůč�	������� &ů+

J ��í	��ž�'	��	*����>�>
      (10, str. 63) 

1.2.1.4 Ukazatel zadluženosti a finanční stability 

Podnik manipuluje jak s vlastním, tak i cizím kapitálem. Je těžko říci, jaký je pro 

podnik správný poměr těchto kapitálů. Tento fakt je potřeba zkoumat z více úhlů 

pohledu. Nejvíce tyto ukazatele zajímají akcionáře a věřitele (9).  

Základními ukazateli jsou tyto následující: 
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• Celková zadluženost vyjádří procentuální poměr cizích zdrojů k celkovým 

aktivům. 

  :I�	"
á	K��GžI�"L� =
6��í	����� 

6 &���á	������
× 100     (12, str. 85) 

• Koeficient samofinancovaní je protikladem celkové zadluženosti. Poměr 

vlastního kapitálu k celkovému kapitálu, řekne, s kolika procenty vlastního 

kapitálu disponuje. 

     R"IS�T�I��	L-"S���T"
á�í =
A&�<��í	��$��á&

6 &���á	������
× 100      (12, str. 85) 

• Úrokové krytí se měří, kolikrát zajistí provozní zisk nákladové úroky. Čím vyšší 

tento ukazatel je, tím je to více žádoucí pro podnik. 

ÚF"	"
é		FV�í =
2345

Wá�&����é	ú���'
       (8, str. 85) 

1.2.1.5 Quicktest 

Tvůrce Quicktestu je Peter Kralicek. Jedná se o rychlý test, který nám vypoví o finanční 

situaci podniku. Podle Kralicka je důležité přísně oddělit oblasti analýzy. Díky oddělení 

těchto oblastí bude moci manažer podniku brzo rozeznat špatný směr vývoje. Jedná se o 

oblasti analýzy financování, likvidity, rentability a výnosu (13). 

Seskupením ukazatelů financování a likvidity je možné zjistit informace o finanční 

stabilitě. Naopak analýza ukazatelů rentability a výnosu vypoví o výnosové situaci 

podniku. Je zásadní, aby podnik získal informaci o chabé nebo zhoršující se situaci 

podniku brzy. Pokud tedy vykazuje špatnou výnosovou situaci, je pravděpodobné, že 

tuto informaci dostane pozdě a už nebude možné zavést nápravu. Nastane-li situace, 

kdy podnik vykazuje špatnou situaci jak v oblasti finanční stability, tak i ve výnosové 

situaci, pak je na jakoukoliv sanaci pozdě. V takovém případě podnik ztroskotá (13). 

Quicktest používá pro svou analýzu pouze čtyři ukazatele z každé oblasti analýzy. 

Kralicek vybral takové ukazatelé, jejichž analýza a výsledek vypoví správně o finanční 

situaci. „Jedná se o tyto čtyři ukazatelé: 
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• kvóta vlastního kapitálu, 

• doba splácení dluhu, 

• rentabilita celkového kapitálu, 

• Cash-flow v % podnikového výkonu.“(13, str. 64). 

Tyto zmíněné ukazatelé nejsou ovlivnitelné rušivými vlivy. Při použití více ukazatelů 

by se výsledek změnil marginálně. Při analyzování více ukazatelů dojde k rychlejšímu 

zjištění chyb nebo příčin příznivě vývojových trendů (3). 

Kralickův Quicktest bere jako nejdůležitější faktory kapitálovou sílu, finanční 

výkonnost, výnosnost a zadluženost. Tyto čtyři aspekty se dají vypočítat za pomoci 

výše zmíněných čtyř ukazatelů.  

Díky kvótě vlastního kapitálu je zjistitelná kapitálová síla. Jinými slovy jejím 

vyčíslením podnik zjistí, zda má absolutně mnoho dluhů v peněžních prostředcích. 

R
"�	
�L��íℎ"		H��á�G =
A&�<��í	��$��á&

6 &���ý	��$��á&
× 100      (13, str. 65) 

Doba splácení dluhu naopak vypovídá o relativní otázce dluhů.  

					D"E	LH�áTI�í	��GℎG =
6��í	��$��á&YZ������í	$��<�ř ��'

\�č�í	6]
× 100      (13, str. 65) 

Cash-flow v % podnikového výkonu se vypočítá za pomocí vzorce: 

          :^	
	%	H"���	"
éℎ"	
ý	"�G =
6]

`�������ý	�ý���
× 100      (13, str. 65) 

Vzorec pro rentabilitu celkového kapitálu je: 

0I��E����	TI�	"
éℎ"		H��á�G =
`�������ý	�ý<& � �(ú���'	�	���í%�	��$��á&>

3�&��č�í	<�>č �
× 100  

    (13, str. 65) 
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1.3 Změny v účetnictví, které nastaly od roku 2008 

1.3.1 Novely ve výpočtu a odvodu hrubých mezd 

1.3.1.1 Pro rok 2008 

Od 1. 1. 2008 vešla v platnost nová reforma daně z příjmů. Je vhodné zmínit některé 

změny této reformy: 

• Základ daně se nedá ponížit o platby za sociální a zdravotní pojištění. Vznikl 

pojem superhrubá mzda, která zahrnuje vedlejší výdaje zaměstnavatele. Hrubá 

mzda je tedy povýšena o zdravotní (9 %) a sociální pojištění (26 %) placené 

zaměstnavatelem za zaměstnance.  

• Byly zrušeny progresivní sazby daně pro fyzické osoby. Byla zavedena jednotná 

sazba daně, a to 15 % (7). 

1.3.1.2 Pro rok 2009 

V roce 2009 ke slíbenému snížení daně z příjmů pro fyzické osoby nedošlo. Přesto 

došlo ke snížení základu daně. Byla snížená sazba pro odvod sociálního pojištění, které 

odvádí zaměstnavatel, z 26 % na 25 %. Sociální pojištění, které hradí sám zaměstnanec, 

se snížilo z 8 % na 6,5 % (15). 

1.3.2 Nový zákon o nemocenském pojištění 

V účinnost vstoupil nový zákon č. 302/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 186/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění. Podle nového zákona, vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci 

prvních 14 dnů pracovní neschopnosti náhradu mzdy. Náhrada mzdy náleží zaměstnanci 

za pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti od čtvrtého pracovního dne. Pokud se 

jedná o karanténu, vyplácí se již od prvního pracovního dne. Dny pracovní 

neschopnosti, které přesáhnout hranici 14 dnů, dále vyplácí Česká správa sociálního 

zabezpečení, a to maximálně do jednoho roku pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel je 

oprávněn v době pracovní neschopnosti zaměstnance kontrolovat, zda zaměstnanec 

dodržuje režim dočasně neschopného po dobu prvních 14 dnů. Při zjištění porušení 

režimu, je povinen tuto skutečnost oznámit zaměstnanci, ošetřujícímu lékaři a příslušné 

Okresní (pražské nebo městské) správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel si 
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polovinu odvedené částky, kterou zúčtoval zaměstnancům jako náhradu mzdy, odečte 

z pojistného odvedeného v tomtéž měsíci. Náhrady mzdy se podle zákoníku práce 

nedaní (14).  

1.3.3 Legislativní změny v odpisech majetku 

Novela zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, která nabyla účinnosti 

od 1. 1. 2008, zrušila odpisovou skupinu 1a. Položky, které spadaly do skupiny 1a, patří 

od účinnosti této novely do skupiny 2. Jedná se o osobní motorová vozidla kategorie 

M1 a nákladní motorová vozidla kategorie N1. Změna tedy nastává jak v zařazení 

hmotného majetku, tak i v letech odpisování. Doba odpisování se změnila ze 4 let na 5 

let (7).   

Tabulka 1: Sazby a koeficienty pro odpisování pro rok 2007 (Zdroj: 7) 

Rok odpisování Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis 

Pro první rok 14,2 4 

Pro další roky 28,6 5 

Pro zvýšenou/vstupní 

zůstatkovou cenu 
25 4 

 

Tabulka 2: Sazby a koeficienty pro odpisování pro rok 2008 (Zdroj: 7) 

Rok odpisování Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis 

Pro první rok 11 5 

Pro další roky 22,25 6 

Pro zvýšenou/vstupní 

zůstatkovou cenu 
20 5 

V červenci 2009 vstoupila do účinnosti dočasná novela zákona o daních z příjmů. Stát 

chtěl podpořit investiční poptávku, proto na období od 1. ledna 2009 do 30. června 

2010, zavedl tzv. mimořádné odpisy. Mimořádné odpisy vedou k výhodnějšímu režimu 

daňového odpisování hmotného majetku pro podnikatele. Majetek, na který chtějí 

podnikatelé uplatnit mimořádné odpisy, musí splňovat následující podmínky: 
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• poplatník musí být prvním vlastníkem majetku (jednat se také musí o nový 

majetek, nikoliv použitý), 

• majetek je zařazen do 1. nebo do 2. odpisové skupiny (7). 

Pro uplatnění mimořádných odpisů není omezena vstupní cena majetku a nezávisí na 

způsobu jeho pořízení. Tyto dva aspekty se pro podnikatele dají považovat za příznivé. 

Mimořádné odpisy nelze použít na majetek, který podléhá jinému režimu zvláštního 

odpisovaní podle §30 odst. 4 a odst. 5 zákona. Režim uplatnění daňových odpisů se 

stanovuje na rozdíl od daňových odpisů na celé měsíce. U majetku, který je zařazen v 1. 

odpisové skupině se odpisy uplatní během 12 měsíců, následujících po měsíci, ve 

kterém poplatník splnil podmínky pro odpisování. U majetku v 2. odpisové skupině se 

odpisy uplatní během 24 měsíců, následující po měsíci, ve kterém poplatník splnil 

podmínky pro odpisování. A to tak, že během prvních 12 měsíců se odepíše 60 % 

vstupní ceny majetku a během zbylých 12 měsíců se odepíše zůstávajících 40 % vstupní 

ceny majetku (7). 

1.3.4 Změny legislativy zákona o daně z přidané hodnoty 

Tabulka 3: Vývoj sazby DPH (Zdroj: 16) 

Vývoj sazby DPH Základní sazba Snížená sazba 

01. 05. 2004 – 31. 12. 2007 19 % 5 % 

01. 01. 2008 – 31. 12. 2009 19 % 9 % 

01. 01. 2010 – 31. 12. 2011 20 % 10 % 

01. 01. 2012 – 31. 12. 2012 20 % 14 % 

 

1. ledna 2009 nabyla v platnost novela zákona o DPH č. 302/2008 Sb. Mezi 

nejdůležitější změny patří: 

• Nově nebudou do obratu pro povinnou registraci zahrnovány plnění, které 

nejsou předmětem české daně a mají plnění mimo tuzemsko. Do obratu budou 

vstupovat i přijaté zálohy za zdanitelná plnění, která jsou předmětem daně. 
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• Pronajímatel musí přiznat a odvést daň i ze záloh na poskytnuté plnění za 

pronájem nemovitosti. Logicky se tím ruší přiznat daň až při konečném 

vyúčtování. 

• Byla nově stanovena možnost poskytovat bezplatně reklamní vzorky svého 

zboží. Zboží již nemusí být označeno firmou nebo logem. 

• Novela dále ruší tzv. „přefakturaci“ nebo-li „přeúčtování“. Účetní jednotky tudíž 

ztrácejí možnost přeúčtování plynu, tepla, vody, chladu, elektřiny a služeb 

například na dceřinu společnost.   

• Vzniká možnost opravení sazby daně ve prospěch plátce (např. pokud je 

uplatněna základní sazba místo snížené) (16).  

1.3.5 Možnost uplatnění paušálních výdajů na dopravu  

Zákon 304/2009 Sb. o správě daní a poplatků zavedl do zákona 586/1992 Sb. o daních 

z příjmů možnost uplatnit paušální výdaje na dopravu. Tato novela vešla v platnost od 

1. 1. 2010. Paušální výdaj může užít poplatník, který je fyzická nebo právnická osoba 

bez ohledu na to zda je nebo není plátcem DPH. Paušální výdaje lze použít při změně 

ZDP v prvním zdaňovacím období.  §24 odst. 2 písmene zt) ve zkratce říká, že na 

silniční motorové vozidlo, které bylo použito za účelem podnikání, je možné uplatnit za 

každý kalendářní měsíc paušální výdaj ve výši 5000 Kč. Na silniční motorové vozidlo 

lze také uplatnit pouze část paušálního výdaje. Pokud některý měsíc bylo auto použito 

pro osobní účely (mimo podnikání), je poplatník povinen uplatnit pouze 80 % z této 

paušální částky. Tento jev je pojmenován jako tzv. „krácený paušální výdaj na 

dopravu“.  §25 odst. 1 informuje poplatníka o tom, co nelze uznat jako výdaje 

vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely (7). 

 §25 odst. 1 písmene zp) vymezuje: „výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty 

a parkovné vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla23d), u 

kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, a 20 % ostatních výdajů 

(nákladů) s výjimkou odpisů vynaložených v souvislosti se silničním motorovým 

vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu. U 

silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na 

dopravu, nelze dále uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty." (7, str. 
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67). Spadá sem i §28 odst. 6, který stanovuje: „p ři odepisování silničního motorového 

vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se 

poměrnou částí odpisů rozumí 80% odpisů.“ (7, str. 71). 

1.3.6 Dálniční a silniční poplatky 

Dálniční poplatky jsou upraveny zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

Mýtné se začalo platit od roku 2007 pro vozidla s váhou nad 3,5 tuny. Význam 

silničních poplatků a mýtného je kompenzace ničení silnic vozidly. Během let došlo i ke 

zvýšení silničních poplatků pro vozidla do 3,5 tun (17).   

Tabulka 4: Vývoj dálni čních poplatků (Zdroj: 17) 

 

 

 

 

1.3.7 Spotřební daň 

Roku 2010 došlo ke změně sazeb spotřebních daní. Tyto sazby jsou platné od 1. 1. 

2010. Sazba daně pro motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty 

benzinového typu podle §45 odst 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013 g/l včetně se 

zvýšila z 11 840 Kč/1000 l na 12 840 Kč/1000 l a pro výše uvedené benziny s obsahem 

olova nad 0,013 g/l zůstala neměnná 13 710 Kč/1000 l. Sazba pro střední oleje a těžké 

plynové oleje podle §45 odst. 1 písm. b) navýšila z 9950 Kč/1000 l na 10 950 Kč/1000 l 

(18). 

1.3.8 Silniční daň 

4. července 2008 nabývá platnosti nová novela zákona o silniční dani. Tato novela ruší 

disproporční režim, kdy se za stejný typ vozidla v provedení M1 platila vyšší daň než za 

vozidlo v provedení N1. Došlo také ke snížení dani v závislosti na stáří motorového 

vozidla. Během prvních 36 měsíců od první registrace vozidla došlo ke snížení daně o 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Roční do 3,5t 1000 1000 1200 1200 1500 

Roční nad 3,5t 8000 8000 mýtné 
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48 %. Při používání motorového vozidla dalších 36 měsíců si mohl plátce odečíst 40 % 

z daně a během dalších 36 měsíců od právní registrace došlo ke snížení daně o 25 %. 

Snížení daně je stanoveno pouze pro vozidla, která nebyla registrovaná dříve než 1999 

(19). 

Od roku 2009 se zvyšuje sazba daně z 15 % na 25 % pro motorová vozidla registrovaná 

do konce roku 1989 (19). 

1.3.9 Peněžitá pomoc v mateřství 

Měnila se úprava denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se 

vypočítá, tak že se vypočítá podíl součtu hrubých mezd za celý rok, 12 kalendářních 

měsíců a počtu kalendářních dnů připadající pro rozhodné období. Pokud byl denní 

vyměřovací základ do hodnoty 550 Kč, počítala se 100 %. Do 790 Kč se počítalo 60 % 

a nad 790 Kč se nepřihlíželo. Denní výše peněžité pomoci v mateřství byla 69 % 

z vypočítaného vyměřovacího základu. Pro rok 2009 se zvýšily redukční hranice na 786 

Kč, na 1 178 Kč a nad 1 178 Kč se nepřihlíželo. Denní výše peněžité pomoci 

v mateřství činila 70 % z denního vyměřovacího základu (20). 
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2 Analýza problému a současná situace 
2.1 Základní informace o podniku 

Společnost Maxis a.s. vznikla v roce 1998. Sídlo společnosti se nachází na adrese 

Francouzská 171/28, 120 00 Praha 2. Tato adresa je zároveň i fakturační adresou. 

Výrobní závod má ovšem ve Valašském Meziříčí v ulici Na Potůčkách 163. Společnost 

byla založena se 100% účastí českého kapitálu. V roce 2005 byla společnost Maxis 

prodána německé společnosti Elasowa Orthopädie GmbH, která je novým a jediným 

akcionářem. Dceřinou společností je Maxis Deutschland GmbH, který sídlí 

v německém městě Pausa. Do září roku 2011 byly předmětem podnikání tyto čtyři 

činnosti: 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,  

• pletařská výroba,  

• šití oděvů,  

• skladování a prodej zdravotnických prostředků.  

Nyní je předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona.  

Tato společnost působí na trhu více než 15 let a nabízí zákazníkům komplexní sortiment 

výrobků pro kompresivní terapii. Společnost nejen působení na domácím trhu, ale i na 

zahraničním trhu a tím se snaží upevnit svou pozici na trhu a dosáhnout určitého podílu. 

Mezi další cíle patří uspokojení zákazníků širokým sortimentem výrobků s vysokou 

kvalitou, moderním a funkčním designem, což patří mezi hlavní přednosti výrobků 

Maxis®. Základním pravidlem společnosti je dohlížet na kvalitu produktů hrazených 

pojišťovnou. Nezbytným předpokladem kvality je důsledné dodržování normy RAL GZ 

387, jen výrobce, který tuto normu uplatňuje v praxi, dokáže svým zákazníkům 

garantovat vysokou kvalitu zpracování produktů a  především správné dodržení tlaku 

a tím správný účinek kompresivních punčoch.  
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2.1.1 Podíly na trhu a trh 

Společnost Maxis a.s. je velmi úspěšná ve svém podnikání jak na domácím trhu, tak i na 

trhu Slovenské Republiky. Tržní podíl se v obou státech pohybuje okolo 65 %. O 

největší odbyt v zahraničí se zasluhuje nejen Slovenská republika, ale také Maďarsko a 

Německo. Společnost se chystá o rozšíření exportu do jiných zemí na kontinentech 

Austrálie a Asie. Momentálně tvoří export 47 % z celkového obratu. 

2.1.2 SWOT analýza 

2.1.2.1 Silné stránky 

• dominantní postavení na českém trhu, 

• vysoký podíl exportu, 

• téměř žádná konkurence na východních trzích, 

• výrobky certifikované mezinárodními zkušebnami, 

• součást silného nadnárodního koncernu. 

2.1.2.2 Slabé stránky 

• nevyjasněnost plateb ze strany státu v úhradové politice léčiv, 

• stále obtížnější hledání kvalifikovaných zaměstnanců. 

2.1.2.3 Příležitosti 

• možnost růstu východních trhů. 

2.1.2.4 Hrozby 

• změna cenové polity zdravotních pojišťoven, 

• snaha asijských výrobců se etablovat na zdejších trzích. 
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2.2 Vliv změn v legislativě na ukazatele finanční analýzy 

2.2.1 Vliv změn novely pro výpočet a odvod hrubých mezd 

Zavedení superhrubé mzdy, která navyšuje hrubou mzdu o sociální a zdravotní 

pojištění, které odvádí zaměstnavatel, vyvolalo vyšší daňové zatížení zaměstnance. 

Zároveň to zvýší i obrat na účtu 342 – Ostatní přímé daně a tím pádem navýší 

rozvahovou položku Stát – daňové závazky a dotace. Zálohu musí zaměstnavatel 

zaplatit nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost ji 

srazit. 

Následující příklad vysvětlí účtování mzdy v roce 2007. Zaměstnanec má hrubou mzdu 

15 000 Kč měsíčně. Podepsal u zaměstnavatele prohlášení. Sociální pojištění, které platí 

zaměstnanec je ve výši 1 200 Kč. Zdravotní pojištění je 675 Kč. Základ daně 

zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru tvoří hrubá mzda ponížena o sociální a 

zdravotní pojištění placené zaměstnancem. Základ daně tvoří 13 200 Kč. V roce 2007 se 

počítalo ještě s progresivní daní. Příjem zaměstnance spadá do úrovně příjmů, které je 

zdaněno 12 %. Daň z příjmů fyzických osob vychází 1 584 Kč. Sleva na poplatníka v té 

době byla 600 Kč měsíčně. Výsledná daňová povinnost je 984 Kč. Čistá mzda se tedy 

vypočítá jako 15 000 – 1 200 – 675 – 984 = 12 141 Kč.     

V roce 2008 nastaly již výše uvedené změny. Zavedla se superhrubá mzda pro výpočet 

daně. Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení a jeho hrubá mzda činí 15 000 

Kč. Sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnanec, se počítá z hrubé mzdy, a 

proto zůstalo stejné, a to 1 200 Kč a 675 Kč. Pro výpočet daně se hrubá mzda navýší o 

zdravotní a sociální pojištění, které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance (35 %). 

Základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru je 20 300 Kč. Daň je 3 045 Kč. 

Výsledná daňová povinnost po odečtení slevy na poplatníka (2 070 Kč) je 975 Kč. Čistá 

mzda je 12 150 Kč.  

Daň z příjmů fyzických osob vychází téměř o 92,23 % vyšší než v předchozím roce, ale 

zároveň se zvýšily slevy na dani. Výsledná daňová povinnost se pak příliš neliší od 

minulého roku. Tato změna téměř vůbec neovlivnila zaměstnavatele. Podle zákona je 

povinnost vyplácet mzdy do 15. dne následujícího měsíce, kdy tato povinnost vznikla a 
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daň z příjmů do 20. dne následujícího měsíce. Po tuto dobu podnik drží peněžní 

prostředky. Tyto peněžní prostředky může investovat a zhodnotit. Pokud tak učiní, sníží 

si likviditu a navýší celková aktiva podniku.  

Mzdové náklady tvoří zaměstnavateli jednu z největších nákladových položek (viz graf 

č. 1). Pojistné, které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance, tvoří 35 % z hrubé mzdy. 

Jakékoliv změny v legislativě, které ovlivní výši sociálního a zdravotního pojištění 

placené zaměstnavatelem za zaměstnance ovlivní politiku podniku. Navýšení těchto 

nákladů zdraží i cenu práce. Zvýšení tohoto pojištění, které následně vyvolá vysoké 

náklady, donutí zaměstnavatele v rámci úspor zaměstnávat zaměstnance tzv. “na černo“.  

 

Graf 1: Poměr osobních nákladů k celkovým nákladům v letech 2008 – 2011 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výročních zpráv 2008-2011) 

2.2.2 Vliv změn v oblasti odpisů majetku 

Při novele zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů došlo k významné 

změně a to zrušení odpisové skupiny 1a. Tato změna byla velmi významná pro podniky, 

které vlastnila v té době motorová vozidla kategorie M1 a nákladní motorová vozidla 

kategorie N1. Zrušení skupiny 1a zapříčinilo změnu odpisových sazeb. Od roku 2008 se 

na motorová vozidla kategorie M1 použila, místo sazby 28,6, sazba 22,25. To mělo za 

důsledek snížení daňového odpisu. Pokud by účetní odpisy zůstaly podle 
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vnitropodnikové směrnice stejné, tak by se zvýšil rozdíl mezi účetními a daňovými 

odpisy.  Tento rozdíl je podle §24 odst. 2 výdajem (nákladem) vynaloženého na 

dosažení, zajištění a udržení příjmu. Tato legislativa se postarala o změnu výše výdajů 

(nákladů) ovlivňující výsledný daňový základ. Výši rozdílů odpisů ovlivní doba 

odpisovaní účetních odpisů, které si účetní jednotka určí sama.  

Společnost Maxis a.s. vlastnila v letech 2008 - 2011 13 motorových vozidel kategorie 

M1. Společnost Maxis a.s. motorová vozidla, která vlastnila před rokem 2008, stihla do 

této legislativy odepsat. V roce 2008 zařadila nová vozidla a použila na ně novou 

legislativu. Proto se na vybrané společnosti nedá poukázat vliv této změny při přechodu 

na novou legislativu.  

Změna se dá poukázat na demonstrativním příkladu rovnoměrného odpisování 

motorového vozidla. Společnost si pořídila 25. května 2004 osobní automobil v hodnotě 

1,5 miliónu. Ve vnitropodnikové směrnici byla určena účetní doba odpisování na 60 

měsíců. Skupina 1a se odepisuje pouze 4 roky proti příkladu B, kde se automobil 

odepisuje 5 let.  

Tabulka 5: Demonstrativní příklad A (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Odpisová 

sazba 
Daňový 
odpis ZC 

Účetní 
odpis 

Rozdíl 
odpisů 

2004 14,2 213000 1287000 150000 -63000 
2005 28,6 429000 858000 300000 -129000 
2006 28,6 429000 429000 300000 -129000 
2007 28,6 429000 0 300000 -129000 
2008 - - - 300000 300000 
2009 - - - 150000 150000 

Na příkladu tabulky č. 7 je použit stejný automobil se stejnou pořizovací cenou a dobou 

účetního odpisování. Jediným rozdílem je zařazení majetku do užívání. Protože byl 

automobil zařazen 25. května 2008, byla zde použita nová legislativa.  

Tabulka 6: Demonstrativní příklad B (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Odpisová 

sazba 
Daňový 
odpis ZC 

Účetní 
odpis 

Rozdíl 
odpisů 

2008 11 165000 1335000 150000 -15000 
2009 22,25 333750 1001250 300000 -33750 
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2010 22,25 333750 667500 300000 -33750 
2011 22,25 333750 333750 300000 -33750 
2012 22,25 333750 0 300000 -33750 
2013 - - - 150000 150000 

Nová legislativa způsobila snížení rozdílů (účetní odpis – daňový odpis) oproti příkladu 

A. Rozdíl odpisů v příkladu B je přibližně 4x menší než v příkladu A. Na druhou stranu 

se daňové zatížení rozloží rovnoměrně na 5 let. Na základě této legislativy a porovnání 

demonstrativních příkladů je patrno, že se výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů se sníží.  

Dopadem snížení těchto výdajů (nákladů) se tolik neponíží daňový základ, a proto je 

společnost více daňově zatížená. Když se zvýší daňová tíže, vyvolá to úbytek peněžních 

prostředků, kterými musí být tato daň zaplacena. Společnosti budou tyto peněžní 

prostředky chybět, a proto začne využívat úvěrů a podniku vzniknou nové náklady, a to 

úroky. Ovlivní to likviditu a s využitím úvěru se podnik může dostat do finančních 

potíží. Následně to bude mít vliv i na rentabilitu aktiv podniku nebo celkovou 

zadluženost a koeficient samofinancování.  

V období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 mohly účetní jednotky uplatnit 

mimořádných odpisů. Tato legislativa měla podnikatele za určitých podmínek podpořit 

v nákupu nového majetku. Mimořádné odpisy snížily daňové zatížení firmy. Tato 

legislativa byla opravdu výhodná a měla podpořit podniky v ekonomické krizi. Bohužel 

nebyla domyšlená, protože podniky, které se nacházely v ekonomické krizi, si nemohly 

dovolit nákup nového majetku. Společnost Maxis a.s. této výhody nevyužila. Kdyby 

této příležitosti využila, snížila by si tím daňovou zátěž a ušetřila by tím nějaké peněžní 

prostředky.  

2.2.3 Vliv změn legislativy daně z přidané hodnoty 

Během analyzovaných let se měnila sazba daně z přidané hodnoty. Tyto každoroční 

změny vedly k odlivu peněz z podniku, který je plátce DPH. Pokud v podniku dojde 

k odlivu peněz, má to za následek několik dopadů. Nejvíce to ovlivní likviditu podniku. 

Následně dojde k potřebě peněžních prostředků, které podnik začne získávat za pomocí 

úvěrů a vzniknou zde další náklady jako úroky a poplatky. Tyto náklady sníží zisk a 
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podnik bude mít opět méně peněžních prostředků. To, že si podnik vezme úvěr, bude 

mít za následek změnu kapitálové struktury. Celkový poměr cizích zdrojů se navýší na 

celkový kapitál. Ovlivní to tedy ukazatel celkové zadluženosti i koeficient 

samofinancování. Také změna celkového kapitálu bude mít dopad i na ukazatele 

rentability aktiv, úrokové krytí, dobu splácení dluhu z Cashflow a ukazatelé Quicktestu. 

Ukazatelé Quicktestu, které jsou tímto zatížením ovlivněny, jsou kvóta vlastního 

kapitálu, doba splácení dluhu a rentabilita celkového kapitálu. Zvýšení daňového 

zatížení bude mít vždy negativní dopad na podnik.  

Tabulka 7: Běžná likvidita v letech 2008 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

2008-2011) 

B.Likvidita/Rok 2008  2009  2010  2011  

Výpočet 
51 567 

 
52 330 

 
54 566 

 
60 719  

15 200 17 739 10 828 20 281 

Výše ukazatele 3,39 
 

2,95 
 

5,04 
 

2,99  

 

Tabulka 8: Pohotová likvidita v letech 2008 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

2008-2011) 

P.likvidita/
Rok 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

Výpočet 
17 083 + 9 901 

 
17 515 + 6 646 

 
13 588 + 9 952 

 
19 035 + 7 983 

 15 200 17 739 20 281 10 828 
Výše 

ukazatele 
1,78 

 
1,36 

 
1,16 

 
2,6 

 

 

Tabulka 9: Okamžitá likvidita v letech 2008 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

2008-2011) 

O.likvidita/Rok  2008  2009  2010  2011  

Výpočet 
9 901 

 
6 646 

 
9 646 

 
7 983 

 15 200 17 739 20 281 10 828 

Výše ukazatele 0,65 
 

0,37 
 

0,48 
 

0,74 
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Změny, které nastaly v roce 2009, kdy nabyla v platnost novela zákona č. 302/2008 Sb., 

která mění zákon o DPH, měly také důležité dopady na likviditu. Například změna, 

která zahrnuje i přijaté zálohy do předmětu daně za zdanitelná plnění.   

Společnost Maxis a.s. vykazuje vysoké hodnoty u všech ukazatelů likvidity (viz tabulka 

č. 8, č. 9 a č. 10). Hodnoty běžné likvidity se pohybovaly v rozmezí 5,04 – 2,99. Rozsah 

pohotové likvidity byl od 2,6 do 1,16. Okamžitá likvidita dosahovala hodnot od 0,74 – 

0,37. Jak je vidět, tato změna společnost nijak vysoce nezasáhla nebo má dobré finanční 

řízení a na tuto změnu se dostatečně připravila.  

 

Graf 2: Vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby v letech 2007 - 2011 (Vlastní zpracování dle 

výročních zpráv 2008-2011) 

Na výše uvedeném grafu je zřejmé, že v roce 2009 došlo k mírnému poklesu vývoje 

tržeb. Dá se předpokládat, že změna legislativy daně z přidané hodnoty zpomalila růst 

tržeb. 

Tabulka 10: Rentabilita tržeb v letech 2008 - 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

2008-2011) 

ROS/ Rok 2008 2009 2010 2010 

Výpočet 10 217 x 
100 

12 722 x 
100 

10 177 x 
100 

6 210 x 
100 130 862 133 356 140 388 155 943 

Výše 
ukazatele 

7,81% 9,54% 7,25% 3,98% 
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Společnost splatila svůj bankovní úvěr v roce 2008 a dodnes neměla potřebu si nějaký 

jiný pořizovat. Společnost Maxis. a.s. využívá pouze dodavatelských úvěrů. Při změně 

legislativy nebylo třeba si brát úvěr, a proto nemá cenu zkoumat, zda změna zákonu o 

dani z přidané hodnoty měla dopad na výše uvedené ukazatelé finanční analýzy na 

základě nedostatků peněžních prostředků.  

 

2.2.4 Vliv změn v paušálních výdajích na dopravě 

Užití paušálních výdajů na dopravu je individuální pro každý podnik. Pro některý 

podnik může být tato možnost výhodná a pro jiný podnik nevýhodná. Tato zákonná 

úprava dopomáhá malým podnikatelům si za přesně daných podmínek zkrátit daň za 

pomocí paušálu. Tyto náklady sníží daňové zatížení. Ovlivní to opět likviditu podniku. 

Pokud poskytne méně peněžních prostředků na zaplacení daně z příjmů.  

Společnost Maxis a.s paušálních výdajů na dopravu nevyužívá.  

2.2.5 Vliv změn dálničních poplatků 

V průběhu let 2008 – 2011 došlo ke změnám výše dálničních poplatků. Pro roky 2008 a 

2009 byl roční poplatek pro jedno vozidlo do 3,5 tuny 1 000 Kč. Pro roky 2010 a 2011 

se roční poplatek zvedl o 200 Kč. Pokud předmět podnikaní podniku je zaměřený na 

dopravu nebo má podnik takové zaměření, kde potřebuje k podnikání hodně 

motorových vozidel, tato legislativa ho velice zasáhne. Pokud se ovšem jedná o podnik, 

který vlastní pár motorových vozidel, legislativa ve změně těchto poplatků pro něj není 

tak důležitá a ovlivní ho marginálně. Spotřeba dálničních poplatků se zachycuje na 

nákladovém účtu 538 – Ostatní daně a poplatky. Například podniku, který zajišťuje 

nákladní dopravu, by se citelně zvedly náklady a mělo by to dopad na zisk. Změna výše 

dálničních poplatků se dotkne ukazatelů likvidity. V případě, že podnik nepoužívá 

paušální výdaje na dopravu, může si dálniční poplatek odečíst od základu daně.  

Tento náklad bude mít dále vliv na provozní hospodářský výsledek. Navýšení nákladů 

sníží zisk podniku. Ovlivní tím ukazatele rentability. Také spotřebou dálniční známky 

bude snížena položka na účtu 213 – Ceniny a tím se sníží celková aktiva.   
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Tabulka 11: Rentabilita aktiv v letech 2008 - 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

2008-2011) 

ROA / Rok 2008 2009 2010  2011 

Výpočet 
16 819 

x 100 
16 665 

x 100 
13 434 

x 100 
8 135 

x 100 
62 280 68 596 69 927 79 236 

Výše 
ukazatele 

27,01% 24,29% 19,21% 10,27% 

 

Tabulka 12: Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2008 – 2011 (Zdroj: Vlas Vlastní zpracování dle 

výročních zpráv 2008-2011) 

ROE/ Rok 2008 2009 2010 2011 

Výpočet 10 217 
x 100 

12 722 
x 100 

10 177 
x 100 

6 210 
x 100 

46 303 48 433 58 575 58 802 

Výše 
ukazatele 

22,07% 26,28% 17,37% 10,56% 

 

Tabulka 13: Rentabilita tržeb v letech 2008 - 2011(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

2008-2011) 

ROS/ Rok 2008 2009 2010 2010 

Výpočet 10 217 x 
100 

12 722 x 
100 

10 177 x 
100 

6 210 x 
100 130 862 133 356 140 388 155 943 

Výše 
ukazatele 

7,81% 9,54% 7,25% 3,98% 

 

Společnost Maxis a.s. vlastnila ve sledovaném období 13 motorových vozidel, jejichž 

váha je nižší jak 3,5 tuny.  

2.2.6 Vliv změny spotřební daně 

Problematika spotřební daně je obdobná jako u dálničních a silničních poplatků. Pokud 

je podnik nucen na základě předmětu podnikání užívat mnoha vozidel, je více náchylný 

na změnu výše spotřební daně.  
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Zvýšení sazby spotřební daně vyvolá větší náklady účetní jednotky. Na základně 

vyšších nákladů se účetní jednotce sníží zisk. Pohonné hmoty jsou daňově uznatelnými 

náklady, ale pouze do výše průměrné spotřeby, která je uvedená v technickém průkazu 

firemního vozidla. 

Změna legislativy dálničních poplatků, paušálních výdajů na dopravu tak i spotřební 

daň vyvolají vyšší náklady a sníží zisk. Na následujícím grafu lze poukázat, že v roce 

2008 bylo zdanění hospodářského výsledku velké. Do roku 2011 se snižoval 

hospodářský výsledek před zdaněním, ale při porovnání hospodářským výsledkem po 

zdanění je vidět, že daňové zatížení se snižovalo. Na každou společnost má změna 

těchto zákonů jiný dopad. Jak již bylo zmíněno výše, společnosti, které využívají ke 

svému podnikání mnoho motorových vozidel, tyto změny více zasáhnou. Viditelně se 

jim zvýší náklady, a to bude mít následný vliv na zisk. Společnosti, které využívají pár 

motorových vozidel pro manažery, tato legislativa citelně nezasáhne. Pokud si to ovšem 

převedeme na procenta, tak procentuálně bude více zasažena malá společnost s pár auty, 

oproti velké společnosti provozující nákladovou přepravu, kde se tyto náklady ztratí. 

Ovšem porovnání na měrné jednotky (Kč) zaplatí více velká přepravní společnost.  

 

Graf 3: Vývoj hospodářských výsledků během let 2008 - 2011 (Vlastní zpracování dle výročních 

zpráv 2008-2011) 
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Společnost Maxis a.s. není přepravní společností. Motorová vozidla využívá pouze pro 

obchodní účely manažerů. Vlastní pouze jednu dodávku, se kterou přepravuje zboží 

k dodavateli na Slovensko. Tato změna jí extrémně nepostihla. Jak je zřejmé na 

následujícím grafu, nejvyšší náklady na daních a poplatcích byly v letech 2009 a 2011. 

Vysoká daňová zátěž v roce 2009 mohla být způsobena nákupem šesti motorových 

vozidel. Společnost Maxis a.s. tedy zaplatila více na spotřební dani a na dálničních 

poplatcích.  

 

Graf 4: Daně a poplatky v letech 2008 - 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 2008-

2011)  

2.2.7 Vliv změn v peněžní pomoci v mateřství 

Peněžitá pomoc v mateřství vyvolá zaměstnavateli vyšší mzdové náklady. Podnik musí 

hradit peněžitou pomoc v mateřství po dobu 28 týdnů a zároveň platit nového 

zaměstnance, který dočasně nahradí zaměstnance na mateřské dovolené. Zaměstnavateli 

se tak zvýší mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění. To vyvolá 

následné snížení zisku.  

V roce 2008 šlo na mateřskou dovolenou šest zaměstnanců, v roce 2009 potřebovali 

peněžitou pomoc v mateřství zaměstnanci tři, v roce 2010 se počet zaměstnanců na 

mateřské dovolené snížil na dva a v roce 2011 šel na mateřskou dovolenou pouze jeden 
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zaměstnance. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2008 byl 84 a další tři roky se průměr 

zaměstnanců držel okolo 100 osob.  

Na níže uvedeném grafu č. 5 je zřetelné, že mzdové náklady každý rokem průměrně 

stoupaly. Vzhledem k tomu, že průměrný počet zaměstnanců se viditelně neměnil, růst 

nákladové položky zapříčil změny v legislativě nebo navýšení výše mezd.  

   

Graf 5: Vývoj mzdových nákladů během let 2008 - 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních 

zpráv 2008-2011) 
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Je obtížné vymezit obecné pravidlo pro určení výrazné změny. Procentuálně by se asi 

měla změna pohybovat od doporučené a akceptovatelné míry inflace v rámci EU, která 

udrží stávající bonitu země až po hyperinflaci. Na druhou stranu existuje názor, který 

říká, že podnik může být zasažený změnou více či méně (měřeno částkou). Záleží, 

v jaké oblasti podniká.   

Pro českou legislativu jsou typické časté změny. Pokud se tyto změny dotknout 

stanovených limitů je možné orientačně zjistit a vypočítat trend vývoje v peněžních 

jednotkách. Pro přesnější určení je vhodné v těchto situacích používat nepeněžní 

jednotky a vyjádřit především ukazatel efektivnosti, ale i obratovosti zásob.  

 

Graf 6: Porovnání peněžního a nepeněžního vývoje (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

2008 - 2011) 

Změny v legislativě vždy ovlivní finanční účetnictví podnikatelů. Některé změny 

v zákonech zasáhnou podnik více, jiné méně. V podstatě závisí na tom, jaký je předmět 

podnikání. Jak již bylo v analytické části řečeno, společnost, která realizuje nákladní 

přepravu, bude více ovlivněna změnou v dani silniční, změnou v dálničních poplatcích i 

změnou ve spotřební dani. Zatím, co společnost Maxis a.s., která má jako hlavní 

předmět podnikání pletařskou výrobu a nákup zboží za účelem dalšího prodeje, tyto 

zmíněné změny příliš neovlivní. Jistě se jí navýší náklady, které mohou procentuálně 



  45 

tvořit vysokou výši nákladů, ale v poměru na Kč zaplatí o mnoho méně než nákladní 

společnost. Společnost více ovlivní změny v dani z příjmů a odpisových sazeb nebo 

změna sazby daně z přidané hodnoty.  

Společnost Maxis a.s. nebyla znatelně ovlivněna výše uvedenýma změnami. Společnost 

má velmi dobré finanční řízení a je stabilní po finanční stránce. Dá se předpokládat, že 

se na všechny změny dostatečně připravila, aby jí to zjevně neovlivnilo hospodářský 

výsledek.  

V roce 2008 došlo asi ke změnám, které měly největší vliv na účetnictví. Daň z přidané 

hodnoty se zvýšila o 4%, byla zavedena superhrubá mzda, došlo ke změnám v zákonu o 

silniční dani a došlo k zrušení odpisové skupiny 1a. Všechny tyto aspekty měly vliv ke 

sníženému hospodářskému výsledku (viz graf č. 6). Rok 2009 byl pro společnost 

úspěšný a změny se nijak zvlášť neodrazily v hospodářském výsledku. Důsledky 

ekonomické krize se také začaly odrážet na podniku a v letech 2010 a 2011 začal zisk 

klesat.   
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo na příkladu vybraných ukazatelů finanční analýzy 

poukázat na vliv a dopady vývoje a změn českého finančního účetnictví. Aby se mohl 

splnit vytyčený cíl, bylo třeba projít a nastudovat odbornou literaturu. Základním 

kamenem bylo pochopit teorii a tu aplikovat do praxe. Také byla potřeba plně seznámit 

s podnikem, jeho účetnictvím a tak získat všechny potřebné poznatky a na základě 

těchto poznatků provést vybrané analýzy. Společnost Maxis a.s. poskytla všechny 

potřebné informace. Nejčastější metodou, kterou byla použita, byla metoda pozorování. 

Za pomoci srovnávání finančních výkazů firmy a změn, které se promítly v účetnictví, 

byly analyzovány jejich dopady.  

Změny v legislativě vždy ovlivní finanční účetnictví podnikatelů. Některé změny 

v zákonech zasáhnou podnik více, jiné méně. V podstatě závisí na tom, jaký je předmět 

podnikání. 

Společnost Maxis a.s. nebyla znatelně ovlivněna výše uvedenýma změnami. Společnost 

má velmi dobré finanční řízení a je stabilní po finanční stránce. Dá se předpokládat, že 

se na všechny změny dostatečně připravila, aby jí to zjevně neovlivnilo hospodářský 

výsledek.       

Podnik nikdy není schopen se plně připravit na změny v zákonech. Jediným 

východiskem je sledovat politickou scénu a předpokládat, že vejdou v platnost jakékoliv 

připravované změny a předem se na ně všemi možnými způsoby připravit.  
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