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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku SQS spol. s.r.o. Teoretická část 

práce se zaměřuje na teorii spojenou s finanční analýzou. V analytické části práce bude 

vypracována samotná finanční analýza za období 2009-2013. V poslední části budou 

návrhy a opatření, které povedou k celkovému zlepšení finanční situace podniku. 

Abstract 

This bachelor's thesis aims to evaluate the financial situation of the company SQS spol. 

s.r.o. during the period 2009-2013. The theoretical part of this thesis is focused on the 

theory of financial analysis. In the second part I will analyze and evaluate the company. 

In conclusion there are suggestions for resolving outputs of the thesis. 
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ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ 

jsem si vybral z důvodu jeho aktuálnosti v dnešní době. Každá firma se snaží být ta 

nejlepší na trhu a vždy být minimálně o krok před konkurencí. Proto je pro každou 

firmu důležité během své činnosti dělat průběžné hodnocení své funkčnosti. 

Vytvořením finanční analýzy firma zjistí, kde ztrácí a kde je na tom dobře. Po zjištění 

výsledků by měla firma udělat závěry a poté navrhnout nějaká opatření jak zabránit 

poklesu a vymyslet nové nápady, jak zvýšit svoji tržní hodnotu. Hlavními uživateli 

finanční analýzy jsou manažeři podniku, kteří se snaží udržet podnik v prosperitě a také 

zodpovídají za dobrou pověst. Mezi další uživatele analýzy patří externí uživatelé a to 

banky, investoři a dodavatelé. 

Bakalářská práce je rozdělena na několik části. V první části se budu zabývat 

představením společnosti SQS spol. s. r. o. a SWOT analýzou. V další části práce se 

budu zabývat teoretickými východisky spojenými s finanční analýzou. Objasním 

základní pojmy, zdroje finanční analýzy, uživatele finanční analýzy. Ve zbytku této 

části se zaměřím na metody, které slouží k výpočtům. V druhé části bakalářské práce se 

budu zabývat praktickou částí. Tedy analýzou současného stavu společnosti SQS spol. 

s. r. o. Provedu analýzu rozvahy, výkazu zisku a ztráty pomocí horizontální a vertikální 

analýzy. Dále se budu zabývat rozdílovým ukazatelem čistého pracovního kapitálu a 

poměrovými ukazateli. Na závěr této části se budu zaobírat bankrotními modely. 

Následně zhodnotím všechny zjištěné výsledky z finanční analýzy. V poslední části se 

budu podávat návrhy na zlepšení podniku. Zde ze zjištěných výsledků určím slabé 

stránky a navrhnu doporučení, která by měla vést ke zlepšení aktuální situace. 
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CÍLE PRÁCE 

Cílem mojí bakalářské práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční situaci 

vybraného podniku, a to SQS spol. s. r. o., během let 2009-2013. A identifikovat slabé 

stránky podniku, hledat návrhy na zlepšení a opatření, která povedou ke zlepšení 

finanční situace podniku.  

Jednotlivé dílčí cíle bakalářské práce jsou: 

 Popis základních informací o podniku SQS spol. s. r. o., stručné shrnutí historie 

podniku, popis organizační struktury. Taktéž zpracuji SWOT analýzu pomocí, 

které posoudím silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. 

 Vymezení teoretických východisek bakalářské práce, kde budou uvedeny 

základní pojmy, vzorce a postupy týkající se finanční analýzy. 

 Provedení finanční analýzy, zde bude provedena analýza pomocí absolutních, 

rozdílových a poměrových ukazatelů. A také výpočet vybraných bankrotních 

modelů. 

 Shrnutí finanční analýzy. 

 Navržení řešení pro zlepšení situace podniku. 
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1 POPIS PODNIKU 

1.1 Základní informace o podniku 

 

Obchodní firma: SQS spol. s.r.o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Brno, Hudcova 532/78b, PSČ 612 00 

Identifikační číslo: 440 16 115 

Základní kapitál: 4 500 000 Kč 

Statutární orgán: jednatel: Ing. Vladimír Horký 

Společníci:   Ing. Vladimír Horký 

   Vklad: 4 500 000 Kč 

   Splaceno: 4500 000 Kč 

   Obchodní podíl: 100 %  

Předmět podnikání: opravy silničních vozidel 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Počet zaměstnanců: 18 

1.2 Stručná charakteristika a historie 

Společnost SQS spol. s.r.o., je jedna z největších a nejmodernějších pneuservisů a 

autoservisů v Brně. Společnost vznikla v Brně v roce 1998. Zprvu se zaměřovala na 

velkoobchod nákladních plášťů. Později se zaměřila i na prodej pneumatik na osobní 

automobily. V roce 1999 navázala spolupráci se společností Bridgestone. Na přelomu 

let 2003 a 2004 firma začala uvažovat o vlastní provozovně, kde by začala poskytovat i 

služby pneuservisu a autoservisu. V roce 2008 tuto úvahu uskutečnila a stala se 
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pobočkou First stop, která patří pod společnost Bridgestone. Vznikla tedy franchizový 

vztah mezi SQS a Bridgestonem s majoritním vlastníkem firmy SQS. 

V současné době firma SQS spol. s.r.o. poskytuje kompletní pneuservis a autoservis pro 

osobní a nákladní automobily, motocykly a zemědělské stroje. Dále má vlastní 

prodejnu, kde nabízí kompletní sortiment pneumatik, ocelových a litých disků. 

Poskytuje také různé služby spjaté s automobily. Jsou to autopůjčovna, čerpací stanice, 

úschovna pneumatik, ruční čištění automobilů, e-shop na prodej pneumatik a další 

doplňkové zboží. Firma je držitelem certifikátu ISO 9001 : 2009. 

1.3 Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní zpracování autora) 

1.4 SWOT analýza 

Je typ strategické analýzy stavu organizace, která hodnotí silné stránky, slabé stránky a 

navrhuje příležitosti a hrozby. Jedná se o rozbor a hodnocení současného stavu 

organizace a současného okolí organizace, tedy vnitřní a vnější prostředí. Tato analýza 

může být využívána pro definování vize, formulaci cílů, hodnocení rizik. (Grasseová, 

2010) 

 

Majitel společnosti 

Manažerka společnosti 

Ekonomické oddělení  

(2 zaměstnanci) 

 

Vedoucí prodejny 

Vedoucí autoservisu Vedoucí pneuservisu 

7 zaměstnanců 4 zaměstnanci 
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Silné stránky: 

 stabilní podnik- pod záštitou konceptu First Stop 

 odborná úroveň zaměstnanců 

 komplexní služby zákazníkům- autoservis, pneuservis, autopůjčovna, benzínka 

 moderní zázemí a vybavení 

 loajalita zákazníků  

Slabé stránky: 

 komunikace se zákazníkem- špatné kontaktování o nových produktech a 

službách, komunikace v cizím jazyce 

 vnitrofiremní procesy v marketingu 

 reklama- oslovení nových zákazníků 

Rizika: 

 cenová politika konkurence- nabídka stejných služeb za nižší ceny 

 stagnace trhu 

Příležitosti: 

 rozvíjení služeb pro stávající zákazníky 

 zisk velkých zakázek- dlouhodobé smlouvy s velkými podniky o poskytování 

kompletních služeb 

 zvyšování kvalifikovanosti zaměstnanců- certifikáty například na lakování, 

sváření, jazykové kurzy 

 rozšíření reklamy- reklama v rádiu, zlepšení webových stránek, sociální sítě 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části se budu zabývat pojmy a metodami, které jsou spjaté s finanční 

analýzou. 

2.1 Finanční analýza 

Pojem finanční analýza lze definovat několika způsoby. Jednou z nejvýstižnějších 

definicí je definice dle paní Růčkové. „Která říká, že finanční analýza představuje 

systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. 

Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek“. (Růčková, 2011)  

Jedním z hlavních smyslů finanční analýzy je připravit důvěryhodné a kvalitní podklady 

pro rozhodování o fungování podniku. Lze tedy odvodit, že existuje úzká spojitost mezi 

rozhodováním o podniku a účetnictví. Účetnictví udává hodnoty peněžních údajů, které 

se vztahují pouze k jednomu časovému okamžiku. Aby se tato data dala využít pro 

určení finančního zdraví podniku, musí se podrobit finanční analýze. (Růčková, 2011) 

Finanční analýza by měla sloužit ke spojení všech hledisek financí podniku a následně 

dospět k úsudku o spolehlivosti a finanční důvěryhodnosti podniku. S tím jsou spjaté 

podle různých škol finanční analýzy pojmy finanční zdraví nebo bonita podniku. Pojem 

bonita se nejčastěji využívá ve spojitosti s hodnocením klientů bank. A pojem finanční 

zdraví se používá tam, kde je potřeba provádět analýzu finančních trhů z pohledu 

investorů.  

Finanční zdraví je úzce spjaté a závislé na výkonnosti a finanční pozici podniku. 

Vyjadřuje míru odolnosti financí podniku vůči provozním rizikům, jednak externím tak 

i interním. Vše se vztahuje k dané finanční situaci. Pokud se neobjeví žádné příznaky 

finanční tísně, lze uvažovat, že v období do jednoho roku by nemělo dojít k úpadku pro 

platební neschopnost. (Grünwald a Holečková, 2007) 

 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Každá finanční analýza zpracovává získaná data, která jsou východiskem pro 

zpracování a dosažení relevantních výsledků. (Knápková a Pavelková, 2010) 
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Základní zdroj dat jsou účetní výkazy podniku: 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Přehled o peněžních tocích (cash flow) (Sedláček, 2011) 

Mezi další velmi užitečné zdroje se dá považovat výroční zpráva podniku, která 

zahrnuje řadu cenných informací. Dále lze čerpat informace ze zpráv vrcholového 

vedení podniku, z firemních statistik poptávky, odbytu, zaměstnanosti, také z firemních 

zpravodajů, z komentářů v odborném tisku a oficiálních ekonomických statistik. 

V současné době najdeme taky velké množství informací o firmě na jejich webových 

stránkách.  

Schopnost dosáhnout co nejpřesnějších výsledků finanční analýzy se především odráží, 

na kvalitě získaných informací. Proto zde platí, čím víc toho analytik o firmě ví, tím má 

šanci vytvořit přesnější analýzu. (Knápková a Pavelková, 2010) 

 

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je jedním z nejdůležitějších zdrojů finanční analýzy. Lze ji chápat jako účetní 

výkaz, který zachycuje stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a 

zdrojů jejich financování (pasiva). Tyto stavy jsou uváděny vždy k určitému datu. 

Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni v roce. (Knápková a Pavelková, 2010) 

Rozvaha nám slouží k získání věrohodného obrazu ve třech základních oblastech a to 

jsou majetková situace podniku, finanční situace podniku a zdroje financování. 

V oblasti majetkové situace podniku se seznamuje, jak je oceněn a v jakých druzích je 

majetek vázán, jak je opotřeben složení majetku, obrat majetku atd. V další oblasti 

zjišťujeme informace o finanční situaci podniku. Odtud se dozvíme, jakého zisku 

podnik dosáhl, jak byl zisk rozdělen a také zda je podnik schopen plnit své závazky. 

Poslední oblastí jsou zdroje financování. Zde se zajímáme o výši vlastních a cizích 

zdrojů financování, které sloužily k pořízení majetku a také se zajímáme o strukturu 

zdrojů financování. (Růčková, 2011) 
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2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka), je dokument, který zobrazuje přehled o výnosech, 

nákladech a hospodářském výsledku  podniku (zisku nebo ztráty) za sledované a minulé 

období. Sestavuje se pravidelně a vždy se vztahuje k určitému časovému intervalu. 

Výkaz zisků a ztráty zachycuje náklady a výnosy. Výkaz zisku a ztráty má předepsanou 

strukturu, pro menší podniky, stačí vytvořit výsledovku ve zjednodušeném rozsahu. 

(Růčková, 2011) 

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu: 

 Provozní výsledek hospodaření 

 Finanční výsledek hospodaření 

 Mimořádný výsledek hospodaření  (Kislingerová, 2010) 

2.2.3 Přehled o peněžních tocích 

„Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává 

informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu 

účetního období. Tj. představuje „přílivy a odlivy“ peněžních prostředků v určitém 

období. Používá se při finanční analýze jako nástroj analýzy rozdílu mezi dosaženým 

ziskem a peněžními prostředky a analýzy likvidity účetní jednotky, tj. schopnosti vytvářet 

finanční přebytky, splácet závazky, financovat pořizování majetku z vlastních zdrojů 

atd.“. (Bulla, 2010) 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které poskytuje finanční analýza, jsou předmětem zájmu mnoha uživatelů, 

kteří jsou v určitém vztahu s daným podnikem. Všichni uživatelé mají společný cíl, 

vědět, aby mohli následně řídit. Uživateli finanční analýzy podle provádění a užívání 

dělíme do dvou skupin na interní a externí uživatele. (Grünwald a Holečková, 2007) 

Uživatelé finanční analýzy se dělí na interní a externí. Mezi interní uživatele patří: 

 Manažeři 

 Zaměstnanci  
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A mezi externí uživatele patří: 

 Obchodní partneři 

 Banky a jiní věřitelé 

 Stát a jeho orgány 

 Konkurence 

 Investoři     (Kislingerová, 2010)   

 

2.3.1 Manažeři 

Manažeři patří do skupiny interních uživatelů a finanční analýza jim slouží k získání 

informací pro dlouhodobé a operativní řízení podniku. Zjištěné informace slouží 

k vytvoření zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím a důsledkem v praxi. Dobrá znalost 

finanční situace podniku umožňuje manažerům se správně rozhodovat při řízení 

podniku. Například získávání finančních zdrojů, způsobů financování a zajišťování 

majetkové struktury, rozdělení volných finančních prostředků.  

Pomocí finanční analýzy, která manažerům odhalí silné a slabé stránky podniku, mohou 

manažeři zvolit správný podnikatelský záměr na další období. Podnikový management 

má přístup k průběžným finančním informacím, a proto může reagovat na změny 

okamžitě a ne za určité období (po účetní uzávěrce). (Grünwald a Holečková, 2007) 

2.3.2 Investoři 

Uživateli finančně-účetních informací podniku jsou osoby, které do podniku vložily 

kapitál, tedy akcionáři či vlastníci. Investoři využívají finanční informace o podniku 

z hlediska investičního a kontrolního. Investiční hledisko slouží k rozhodování o 

budoucích investicích za pomoci získaných informací. Kontrolní hledisko slouží jako 

kontrola akcionářů nad manažery. Manažeři musí poskytovat akcionářům informace 

nebo zprávy o tom, jak nakládají se zdroji, které řídí. (Kislingerová, 2010) 

2.3.3 Obchodní partneři 

Obchodní partnery můžeme rozdělit do dvou skupin na dodavatele (obchodní věřitele) a 

odběratele (zákazníky). (Grünwald a Holečková, 2007) 
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Dodavatelé se zajímají především o to, zda podnik bude schopen plnit své závazky 

v krátkodobém horizontu. U dlouhodobých dodavatelů jde především o dlouhodobou 

stabilitu a trvalé obchodní kontakty. (Kislingerová, 2010) 

Odběratelé se zajímají hlavně o finanční stabilitu při dlouhodobém obchodním vztahu, 

aby v případě bankrotu dodavatele neměli problémy s vlastní výrobou. Závisí jim také 

na dodržení závazků například rychlost dodání, velikost objednávek. (Grünwald a 

Holečková, 2007) 

  

2.3.4 Banky a jiní věřitelé 

Banky a jiní věřitelé jsou uživatelé, kteří rozhodují, jestli podniku udělit úvěr a pokud 

ano, tak jaký a za jakých podmínek. Banky se pojišťují při poskytování úvěru svým 

klientů klauzulí ve smlouvě, která sleduje stabilitu hodnot určitých finančních 

ukazatelů. (Grünwald a Holečková, 2007) 

 

 Banky zkoumají před poskytnutím úvěru především bonitu dlužníka a to uskutečňují 

analýzou jeho majetku a jeho finančních zdrojů. Především se nejprve analyzuje 

ziskovost podniku, dále zkoumá také rentabilitu, která určí, jak efektivně podnik 

hospodaří. Analýza tvorby finančních zdrojů vede při sjednání k určení výše a splatnosti 

úvěru. Při požadování střednědobého a dlouhodobého úvěru je hodnocen investiční 

projekt, na který se úvěr vztahuje. (Kislingerová, 2010) 

 

2.3.5 Stát a jeho orgány 

Zájem o finančně-účetní data podniku má stát a jeho orgány z mnoha důvodů. 

Především z důvodů kontroly plnění daňové povinnosti, statistiky, rozdělení finanční 

výpomoci podnikům, získání státní zakázky atd.  Dále se zajímají také analytici, daňoví 

poradci, burzovní makléři, univerzity, novináři a samozřejmě také široká veřejnost. 

Z důvodů střetu objektivity zájmů různých skupin, je vyžadována kontrola základních 

finančních dat o podniku nezávislým auditorem, který kontroluje správnost výkazů. 
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Uživatelé mohou čerpat informace z mnoha informačních zdrojů.  Mezi nejdůležitější 

patří výroční zprávy podniku. (Grünwald a Holečková, 2007) 

 

2.3.6 Konkurence 

Konkurence se zajímá o finanční informace podniku za účelem porovnání stavu 

s podobnými podniky z odvětví. Porovnávají se především výsledky hospodaření, 

zisková marže, rentabilita, cenová politika, investice, zásoby atd. Podnik nemusí 

poskytovat informace o své finanční situaci, ale pokud je neposkytuje, má na trhu méně 

výhodné podmínky. Pokud podnik zatajuje nebo zkresluje finanční údaje, riskuje tím 

ztrátu dobré pověsti a také konkurenceschopnosti na trhu. (Kislingerová, 2010) 

 

2.3.7 Zaměstnanci 

Zaměstnanci by měli mít přirozený zájem o prosperitu, finanční a hospodářkou stabilitu 

podniku. Obvykle bývají motivování výsledky hospodaření. Zajímají se především o 

jistotu zaměstnání, mzdové ohodnocení a sociální perspektivy. Svůj vliv na řízení 

podniku uplatňují v odborových organizacích. (Grünwald a Holečková, 2007) 

 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy se používají k finančnímu hodnocení podniků. V ekonomii se 

rozlišují dvě metody k hodnocení ekonomických procesů a to fundamentální analýza a 

technická analýza. Obě metody jsou si blízké a je zpravidla nutné, aby se obě metody 

kombinovaly.  

Fundamentální analýza je založena na znalostech mezi ekonomickými a 

mimoekonomickými jevy. Tato analýza je podložena velkým množstvím informací 

(údajů) a následné výsledky se určují zpravidla bez algoritmizovaných postupů. Druhá 

metoda je technická analýza. Technická analýza je opakem analýzy fundamentální. 

Využívá matematických, statistických a algoritmizovaných postupů k vyčíslení 
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zpracovaných dat a následnému posouzení výsledků z ekonomického pohledu. 

(Růčková, 2011) 

Druhy ukazatelů: 

 Analýza absolutních ukazatelů 

o Horizontální analýza 

o Vertikální analýza 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

o Čistý pracovní kapitál 

o Čisté pohotové prostředky 

 Analýza poměrových ukazatelů 

o Ukazatele rentability 

o Ukazatele aktivity 

o Ukazatele likvidity 

o Provozní ukazatele 

o Ukazatele zadluženosti 

 Analýza soustav ukazatelů 

o Altmanův index 

o IN 05 

o Kralickův rychlý test   (Kislingerová, 2010) 

 

2.5 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální a vertikální rozbor finančních výkazů lze považovat jako výchozí bod 

finanční analýzy. Díky těmto postupům je možnost vidět původní absolutní údaje 

z účetních výkazů v určitých vztazích a souvislostech. Obě analýzy tedy slouží 

k analyzování rozvahy a výkazu zisku a ztráty. (Kislingerová a Hnilica, 2008)  

Vše je znázorněno v následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 2: Příklad horizontální a vertikální analýzy. (Zdroj: faf.cz [online]. dostupné 

z  http://www.faf.cz/FINANCNI-ANALYZA-V-PRAXI.htm) 

2.5.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase. Nejčastěji se uvádí ve 

vztahu k minulému účetnímu období. Změny jednotlivých položek se sledují v řádcích, 

proto se tato metoda nazývá horizontální metoda absolutních dat.  Tato metoda se 

používá k zachycení vývojových trendů majetku a kapitálu podniku. Je jednou 

z nejčastějších a nejvíce používaných metod při zjištění hospodářské situace podniku 

během minulosti i budoucnosti. (Sedláček, 2011) 

 

2.5.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza využívá posuzování jednotlivých složek aktiv a pasiv podniku v čase 

i prostoru. Sleduje strukturu výkazu spjatou k nějaké veličině (např. celková bilanční 

suma). Její název je odvozen od postupu, který je využíván. Při jednotlivých 

procentních vyjádření se postupuje v letech od shora dolů. Jednou z výhod této analýzy 

je, že umožňuje srovnatelnost výsledků z různých let, protože nezávisí na meziroční 

inflaci. (Sedláček, 2011) 
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2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Za rozdílové ukazatele jsou převážně považovány ukazatele, které bývají nazývány jako 

fondy finančních prostředků. Mezi tyto ukazatele řadíme také ukazatele, které počítáme 

ze zisku a přidané hodnoty přičítáním nebo odečítáním dalších položek. (Knaifl a 

Sůvová, 2008) 

Nejčastěji rozlišujeme tři ukazatele: 

 Čistý provozní kapitál 

 Čisté pohotové prostředky 

 Čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy   (Růčková, 2011) 

2.6.1 Čistý provozní (pracovní) kapitál 

Je nejdůležitějším rozdílovým ukazatelem, jehož základem je rozvaha, která je 

základem účetní závěrky. Tento ukazatel určíme podle následujícího vztahu: 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva  (Scholleová, 2012) 

Čistý pracovní kapitál lze vyjádřit jako část oběžného majetku, která je financována 

vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Také tvoří rozhodovací prostor správné 

vedení podniku. Někdy bývá označován jako ochranný polštář podniku. (Knaifl a 

Sůvová, 2008) 

2.6.2 Čisté pohotové prostředky 

Dají se vypočítat jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. Kde pod pojmem pohotové peněžní prostředky rozumíme hotovost 

na běžných účtech, někdy se zahrnují i směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry a 

krátkodobé termínované vklady. Jednou z výhod tohoto ukazatele je nízká spojitost 

s oceňovacími technikami podniku. (Knaifl a Sůvová, 2008) 

Čisté pohotové prostředky = pohotové peněžní prostředky – okamžité splatné závazky 

(Scholleová, 2012) 
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2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato analýza patří k nejoblíbenější a nejrozšířenější metodě finanční analýzy. Vychází 

z údajů získaných z účetních výkazů. Charakterizují vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli a vypočítají se pomocí jejich podílu. U některých ukazatelů se 

můžeme setkat s doporučenými hodnotami. (Růčková, 2011) 

 

2.7.1 Ukazatele rentability 

Pomocí ukazatelů rentability zjistíme poměr zisku dosažený podnikáním s výší zdrojů 

podniku, jichž bylo využito k jeho dosažení. Udávají poměr zisku vůči vloženému 

kapitálu. Výsledky určujeme buď absolutně, nebo procentuálně. (Sedláček, 2011) 

Pro výpočet ukazatelů je nutné znát různé kategorie zisku, které jsou k nalezení ve 

výkazu zisku a ztráty: 

 EAT – výsledek hospodaření za účetní období 

 EBIT – výsledek hospodaření před zdaněním a úroky (Růčková, 2011) 

 

ROI (Ukazatel rentability vloženého kapitálu) 

Vyjadřuje s jakou účinností, působí celkový kapitál vložený do podniku, nezávisle na 

zdroji financování. 

ROI = EBIT / celkový kapitál   (Sedláček, 2011) 

 

 

ROA (Ukazatel rentability celkových vložených aktiv) 

Ukazatel ROA bývá považován za jeden z nejdůležitějších měřítek rentability, protože 

poměřuje zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání. Nerozlišuje se, z jakých 

zdrojů jsou aktiva financována. (Dluhošová, 2011) 

ROA = EBIT / aktiva    (Sedláček, 2011) 
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ROE (Ukazatel rentability vlastního kapitálu) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vloženého kapitálu, tedy i 

zhodnocení v zisku. Poměřuje výsledek hospodaření po zdanění s velikostí vlastního 

kapitálu.  

ROE = EAT / vlastní kapitál    (Dluhošová, 2011) 

 

ROS (Ukazatel rentability tržeb) 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje poměry výsledku hospodaření v různých podobách 

a tržeb upravovaných různým způsobem podle účelu analýzy. Tento ukazatel 

vyjadřuje, kolik zisku vyprodukuje podnik z jedné koruny tržeb. Doporučená minimální 

hodnota je 7-8 %. 

ROS = čistý zisk / tržby    (Růčková, 2011) 

 

2.7.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity se snaží měřit, jak úspěšně podnik využívá svá aktiva. Protože se 

aktiva člení na několik úrovní, tak i ukazatele aktivity se člení. U těchto ukazatelů je 

nutné porovnání vůči odvětví, protože každé odvětví má jiné hodnoty. Tento ukazatel 

nejčastěji porovnává tokové veličiny, tržby. (Kislingerová a Hnilica, 2008) 

 

Vázanost celkových aktiv 

Podává informace o intenzitě podniku využívat aktiva s cílem dosáhnout tržeb. Čím 

podnik dosahuje nižších hodnot, tím lépe. Znamená to, že podnik expanduje, aniž by 

musel zvyšovat finanční zdroje. Slouží k prostorovému porovnání.  

Vázanost celkových aktiv = aktiva / roční tržby (Dluhošová, 2011) 
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Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. 

Čím je výsledná hodnota vyšší, tím podnik efektivněji využívá svůj majetek. Minimální 

hodnota obratu aktiv by se měla pohybovat kolem jedné. (Scholleová, 2012) 

Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva  (Dluhošová, 2011) 

 

Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel slouží při rozhodování o tom, zda je nutné pořídit další produkční 

dlouhodobý majetek. Nižší hodnoty ukazatele, než jsou hodnoty oborového průměru, 

jsou důležité pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit a pro finanční oddělení, 

aby omezilo investice podniku. Hodnoty by měly být vyšší než u ukazatele obratu 

celkových aktiv. (Dluhošová, 2011) 

Obrat stálých aktiv = roční tržby / stálá aktiva  (Sedláček, 2011) 

 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob 

podniku prodána a znovu naskladněna.  

Obrat zásob = roční tržby / zásoby    (Sedláček, 2011) 

Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, během kterých, jsou zásoby vázány v podniku do doby 

jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Platí, že čím je doba obratu menší tím je to 

pro podnik lepší. 

 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby / 360)    (Sedláček, 2011) 
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Doba splatnosti pohledávek 

Vypočítá se jako podíl průměrného stavu obchodních pohledávek k průměrným denním 

tržbám. Výsledkem tedy je počet dnů, během nichž jsou peníze z každodenní tržby 

zadržené v pohledávkách. Podnik by se měl snažit snižovat dobu splatnosti. 

 Doba splatnosti pohledávek = pohledávky / (tržby / 360)  (Sedláček, 2011) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Udává počet dnů, po které podnik od svých dodavatelů využívá bezplatný obchodní 

úvěr. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = krátkodobé závazky / (tržby / 360) 

(Scholleová, 2012) 

 

2.7.3 Ukazatele likvidity 

Pod pojmem likvidita si představujeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky, 

získat dostatek prostředků k provedení potřebných plateb. Je to také podmínka 

solventnosti podniku, pro jeho budoucí existenci. Likvidita tedy závisí na tom, jak 

rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky a také 

zda je v nutnosti potřeby schopen prodat své zásoby. (Dluhošová, 2011) 

 

Běžná likvidita 

Označována jako likvidita 3. stupně. Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku nebo kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna 

jednotka krátkodobých závazků. Čím je vyšší hodnota ukazatele, tím je více 

pravděpodobná platební schopnost podniku. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí od 1,6 

do 2,5. (Růčková, 2011) 
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Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky   (Sedláček, 2011) 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vylučuje zásoby z oběžných aktiv jako nejméně likvidní prostředky. 

Doporučená hodnota ukazatele se doporučuje v rozmezí od 0,7 do 1 a u konzervativní 

strategie od 1,1 do 1,5. V analýze se pohotová likvidita porovnává s běžnou likviditou. 

(Kislingerová a Hnilica, 2008) 

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky     (Sedláček, 2011) 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita bývá také označována, jako likvidita 1. stupně. Vypočteme ji jako 

poměr finančního majetku a krátkodobých závazků, kde finančním majetkem je 

hotovost v pokladně, peníze na běžných účtech a krátkodobé cenné papíry. Doporučená 

hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. (Scholleová, 2012) 

 

Okamžitá likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky         (Sedláček, 2011) 

 

 

2.7.4 Ukazatele zadluženosti 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji, měří rozsah, v jakém podnik používá 

k financování své dluhy. Mluvíme o tzv. zadluženosti podniku, která je nejen 

charakteristikou negativní ve smyslu zvyšování rizika finanční nestability, ale může 

také pozitivně ovlivnit celkovou rentabilitu a tím přispět k vyšší tržní podnikové 

hodnotě. Analýzu zadluženosti provádíme pomocní několika základních ukazatelů. 

(Růčková, 2007) 



 

30 

 

Celková zadluženost 

Vypočteme jako podíl mezi celkovým kapitálem a celkovými aktivy. Čím vyšší je podíl 

vlastního kapitálu, tím větší je bezpečnostní polštář vůči ztrátám věřitelů, kteří zpravidla 

upřednostňují nízký ukazatel zadluženosti. Naopak vlastníci preferují větší finanční 

páku z důvodu znásobení vlastních výnosů. 

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva   (Sedláček, 2011) 

 

Koeficient samofinancování 

Je doplňkem výše zmiňovaného ukazatele celkové zadluženosti. Součet těchto dvou 

položek by se měl pohybovat kolem hodnoty 1. 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva (Sedláček, 2011) 

 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel nás informuje o tom,  kolikrát zisk převýší placené úroky. Pokud je 

ukazatel roven 1, znamená to, že ke splacení úroků bude potřeba celý zisk a na 

akcionáře nezůstane nic. Doporučená hodnota by měla být vyšší než 5. (Růčková, 2007) 

Úrokové krytí = ebit / úroky      (Sedláček, 2011) 

 

Koeficient zadluženosti 

Neboli míra zadluženosti má podobnou vypovídající schopnost jako celková 

zadluženost. Liší se od sebe pouze tím, že koeficient na rozdíl od zadluženosti 

s lineárním růstem, roste exponenciálně až k nekonečnu. 

Koeficient zadluženosti = cizí kapitál / vlastní kapitál  (Sedláček, 2011) 
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2.8 Analýza soustav ukazatelů 

K celkovému a pravdivému zhodnocení situace podniku je potřeba velký počet 

rozdílových a poměrových ukazatelů, ale i ty mají jen omezenou vypovídající 

schopnost, a proto se vytváří určité soustavy ukazatelů, které označujeme jako modely 

finanční analýzy. Tyto modely zajišťují podrobnější obraz finanční situace podniku. 

(Sedláček, 2011) 

Bonitní modely 

Úlohou bonitních modelů je diagnostikovat finanční zdraví firmy za pomoci bodového 

hodnocení. Mezi tyto modely patří Kralickův Quicktest a Tamariho model. (Růčková, 

2007) 

Bankrotní modely 

Mají za cíl identifikovat možnou potencionální hrozbu bankrotu společnosti. Mezi 

bankrotní modely se řadí například Altmanův model, Index IN nebo také Tafflerův 

model. (Kislingerová, 2010) 

 

 Altmanův model 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších bankrotních modelů. Z originálního 

souboru 22 poměrových ukazatelů profesor Altman odhadl tzv. Z - score model 

a ten se stal následně odrazovým můstkem pro další výzkum v této oblasti. 

Altmanův model má 2 verze: první, pro společnosti obchodované na 

kapitálovém trhu a druhou, pro všechny ostatní společnosti.  Jejich diferenciace 

spočívá v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů. Původní model 

z roku 1983 je aplikovatelný i v českých podmínkách. (Dluhošová, 2008) 
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Z = 0,717*X1+ 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,420 * X4 + 0,998 * X5  

 

Kde: 

X1 = Pracovní kapitál / Aktiva  

X2 = Nerozdělené zisky / Aktiva  

X3 = EBIT / Aktiva  

X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje  

X5 = Tržby / Aktiva       (Sedláček, 2011) 

Na základě finální hodnoty dělí Z – score podniky do 3 kategorií. V případě, že 

je výsledná hodnota Z vyšší než 2, 9, společnost se nachází v prosperitním 

pásmu. Pokud se hodnota Z pohybuje od 1, 2 do 2, 9, společnost se nachází 

v pásmu tzv. šedé zóny a její další vývoj je nejasný. Je-li vypočtená hodnota 

Z nižší než 1, 2, podnik se nachází v bankrotu. (Růčková, 2011) 

 

 INDEX IN05 

 

Index  IN05 je komplexním indexem pro zhodnocení finančního zdraví podniku. 

Mimo posuzování rizika případného bankrotu je hodnocena i skutečnost, zda 

vytváří pro své vlastníky hodnotu.  Index IN05 je updatem indexu IN01. V této 

aktualizaci došlo kromě vah i ke změně vyhodnocování tohoto ukazatele, kde se 

změnila výše limitu pro jednotlivé kategorie.  

 

IN05 = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 * X5  

 

Kde: 

X1 = Aktiva / Cizí zdroje  

X2 = EBIT / Nákladové úroky  

X3 = EBIT / Aktiva  

X4 = Výnosy / Aktiva  

X5 = Oběžná aktiva / (Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry)  

        (Sedláček, 2011) 
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Při výpočtu indexu je potřeba vzít v potaz, zda je společnost zadlužená. Pokud 

ne, doporučuje se hodnota ukazatele EBIT / Nákladové úroky omezit hodnotou 

9. Na základě finální hodnoty index IN05 dělí podniky do 3 kategorií, stejně 

jako tomu bylo u výše zmíněného Altmanova modelu. Z výsledků průzkumu 

provedeného v roce 2005, kterého se zúčastnilo 1526 firem, vyplývá, že 

v případě, že je index 0, 9 s 97% pravděpodobností podnik spěje k bankrotu. 

(Scholleová, 2012) 
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3 ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 

V této části se budu zabývat finanční analýzou společnosti SQS spol. s. r. o.. Zdrojem 

dat mi budou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů bude spočívat v horizontální a vertikální analýze 

jednotlivých účetních výkazů. 

3.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv nám slouží k zjištění meziroční změny ve vývoji 

jednotlivých položek. V tabulkách vidíme absolutní změnu v tisících Kč a relativní 

změnu v procentech. 

Tab. 1: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

Druh aktiv 
2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 

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

Aktiva celkem -1661 -1068 -5060 5173 

Dlouhodobý majetek -3433 -3283 -3205 2550 

Dlouhodobý nehmotný majetek -51 -4 -58 -21 

Dlouhodobý hmotný majetek -3382 -3269 -3147 2571 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 1781 2187 -1765 2539 

Zásoby 580 2723 -606 -51 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 982 -277 -1260 2177 

Krátkodobý finanční majetek 219 -259 101 413 

Časové rozlišení -9 18 -90 84 
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Tab. 2: Horizontální analýza aktiv v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

Druh aktiv 
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

% % % % 

Aktiva celkem -2,37 -1,56 -7,5 8,29 

Dlouhodobý majetek -7,03 -7,2 -7,6 6,55 

Dlouhodobý nehmotný majetek -35,17 -4,26 -64,44 -65,63 

Dlouhodobý hmotný majetek -6,94 -7,21 -7,48 6,61 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 8,64 9,77 -7,18 11,13 

Zásoby 4,16 18,76 -3,51 -0,31 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 15,33 -3,75 -17,72 37,21 

Krátkodobý finanční majetek 82,02 -53,29 44,49 125,91 

Časové rozlišení -1,31 2,66 -12,95 13,88 

 

Jak je z tabulek patrné, celková aktiva v roce 2010 poklesla o 1661 tisíc Kč, což je 

procentuálně o 2,37 %. Jak je patrné, v tomto roce největší změnu zaznamenala oběžná 

aktiva, která vzrostla o 8,64 %. To bylo způsobeno nárůstem krátkodobého finančního 

majetku o 82,02% oproti předchozímu období a také 15,33 % nárůstem krátkodobých 

pohledávek, což bylo způsobeno nárůstem pohledávek z obchodních vztahů. Nárůst 

zaznamenaly i zásoby a to o 580 tisíc Kč. Naopak dlouhodobý majetek oproti 

předchozímu období poklesl o 7,03 procent, což je pokles o 3433 tisíc Kč. Tento pokles 

byl způsobený poklesem dlouhodobého hmotného majetku, a to o 3382 tisíc Kč. 

V roce 2011 stále pokračoval pokles celkových aktiv. Oproti předchozímu období se 

pokles zpomalil i tak se ale celková aktiva snížila o 1068 tisíc Kč. Dlouhodobý majetek 

také klesal jako v roce 2010. Především dlouhodobý hmotný majetek poklesl o 7,21%. 

Nárůst zaznamenala oběžná aktiva a to o 2187 tisíc Kč, tedy 9,77%. A to především 

díky nárůstu zásob o 2723 tisíc Kč. Časové rozlišení zaznamenalo nárůst o 2,66% oproti 

roku 2010, díky nárůstu v položce příjmů příštích období, která vzrostla o 74 tisíc Kč. 

V roce 2012 všechny hlavní položky klesaly. Jak celková aktiva,  tak dlouhodobý 

majetek a nově klesla i oběžná aktiva a časové rozlišení. Pokles celkových aktiv byl 

v roce 2012 o 5060 tisíc Kč. Dlouhodobý majetek klesl o 3205 tisíc Kč, což bylo 
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především způsobeno poklesem dlouhodobého nehmotného majetku o 64,44% oproti 

předchozímu období. Pokles u oběžných aktiv byl způsoben jednak poklesem zásob o 

3,51% a také poklesem krátkodobých pohledávek o 17,72%. 

V posledním sledovaném roce 2013 došlo naopak oproti předchozím rokům k nárůstu u 

všech hlavních položek. Celková aktiva vzrostla o 5173 tisíc Kč. A to díky nárůstu 

dlouhodobého majetku o 2550 tisíc Kč, tedy o 6,55% a nárůstu oběžných aktiv o 2539 

tisíc Kč. Oba tyto nárůsty byly způsobeny zvýšením dlouhodobého hmotného majetku, 

respektive nárůstem krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. I časové rozlišení 

zaznamenalo nárůst oproti roku 2012 o to o 13,88%.  

 

3.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Porovnává meziroční změnu jednotlivých položek pasiv. Jednak v tisících Kč tak i 

meziroční procentuální změnu.  

Tab. 3: Horizontální analýza pasiv v tis. Kč (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

Druh pasiv 
2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 

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

Pasiva celkem -1664 -1068 -5065 5175 

Vlastní kapitál -1203 2568 763 6486 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 2597 50 4800 

Rezervní fondy a fondy ze 

zisku 0 0 0 35 

Výsledek hosp. minulých let -878 -1203 -29 677 

Výsledek hosp. běžného 

účetního období -325 1174 742 974 

Cizí zdroje -467 -3633 -5837 -1308 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 2479 -427 -6290 4596 

Bankovní úvěry a výpomoci -2946 -3206 453 -5904 

Časové rozlišení 6 -3 9 -3 
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Tab. 4: Horizontální analýza pasiv v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

Druh pasiv 
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

% % % % 

Pasiva celkem -2,37 -1,56 -7,51 8,29 

Vlastní kapitál -7,07 16,24 4,15 33,88 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 20,42 0,33 31,23 

Rezervní fondy a fondy ze 

zisku 
0 0 0 23,49 

Výsledek hosp. minulých let -167,55 -339,8 -1,86 42,68 

Výsledek hosp. běžného 

účetního období 
-37,01 97,59 2558,62 136,61 

Cizí zdroje -0,88 -6,89 -11,9 -3,03 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 12,28 -1,88 -28,29 28,83 

Bankovní úvěry a výpomoci -8,94 -10,68 1,69 -21,65 

Časové rozlišení 0 -50 300 -25 

 

V roce 2010 celková aktiva klesla o 1664 tisíc Kč, to je o 2,37 %. Důvodem poklesu byl 

pokles vlastního kapitálu o 7,07 % a pokles cizích zdrojů o 0,88 %. Pokles vlastního 

kapitálu zapříčinil především pokles výsledku hospodaření minulých let o 878 tisíc Kč. 

Pokles cizích zdrojů způsobil pokles bankovních úvěrů a výpomocí o 2946 tisíc Kč. 

V dalším roce se opět snižovala celková pasiva. Pokles byl menší než v předešlém 

období a to o 1,56 %. Vlastní kapitál vzrostl o 2568 tisíc Kč. Díky nárůstu kapitálových 

fondů o 20,42 %, tedy o 2597 tisíc Kč. Cizí zdroje se opět snižovaly a to o 6,89 %. 

Došlo ke snížení bankovních úvěrů a výpomocí o 3206 tisíc Kč a také došlo ke snížení 

krátkodobých závazků o 427 tisíc Kč.   

V roce 2012 opět klesala celková pasiva, ale tentokrát už o větší hodnotu, a to o 7,51 %. 

Vlastní kapitál vzrostl také. Zaznamenal pozitivní změnu o 763 tisíc Kč, a to především 

díky výsledku hospodaření běžného účetního období, který vzrostl o 742 tisíc Kč. Cizí 

zdroje dále klesaly, tentokrát o 5837 tisíc Kč. Největší změnu zaznamenaly krátkodobé 

závazky, které klesly o 6290 tisíc Kč, to je o 28,29 % oproti roku 2011. 
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V posledním sledovaném roce došlo oproti předchozím rokům k nárůstu celkových 

pasiv a to o 5175 tisíc Kč. Dále pokračoval nárůst vlastního kapitálu a snižování cizích 

zdrojů. Vlastní kapitál vzrostl o 33,88 %, především díky ostatním kapitálovým 

fondům, které vzrostly o 4800 tisíc Kč. Cizí zdroje klesly jen o 3,03 %, protože 

krátkodobé závazky vzrostly o 4596 tisíc Kč a bankovní úvěry a výpomoci klesly o 

5904 tisíc Kč. U všech sledovaných let v položce časové rozlišení docházelo 

k zanedbatelným změnám. 

 

3.1.3 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv vyjadřuje podíl jednotlivých položek aktiv vůči celkovým 

aktivům, vyjádřených v procentech. 

Tab. 5: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Druh aktiv (v %) 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 69,65 66,32 62,52 62,45 61,44 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,21 0,14 0,13 0,05 0,02 

Dlouhodobý hmotný majetek 69,44 66,18 62,39 62,4 61,42 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 29,38 32,69 36,45 36,58 37,54 

Zásoby 19,87 21,19 25,57 26,67 24,55 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 9,13 10,79 10,55 9,38 11,89 

Krátkodobý finanční majetek 0,38 0,71 0,33 0,55 1,1 

Časové rozlišení 0,97 0,99 1,03 0,97 1,02 

 

Největší položkou během pěti sledovaných let zaujímá dlouhodobý majetek. Avšak jeho 

poměr se s každým následujícím rokem snižuje. V roce 2009 tvoří 69,44 % celkových 

aktiv dlouhodobý hmotný majetek a oběžná aktiva zaujímají 29,38%. Z toho největší 

část obstarávají zásoby s 19,87 % a krátkodobé pohledávky s 9,13 %.  

V dalším roce nastává snižování dlouhodobého hmotného majetku na 66,18 %. Oproti 

tomu poměr oběžných aktiv se zvýšil na 32,69 %. Zásoby v tomto roce zabírají 21,19 % 
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celkových aktiv. Během let 2011 a let 2012 se hodnoty pohybují na podobných 

procentech. V obou letech už zásoby přesahují 25% celkových aktiv. 

V posledním roce se dlouhodobý majetek snížil na 61,44 % a oběžná aktiva vzrostla na 

37,54 %. Oproti předchozím rokům se snížil poměr zásob a to na 24,55%. Krátkodobé 

pohledávky se zvýšily na 11,89 %. A také poprvé za sledované období se krátkodobý 

finanční majetek dostal přes 1 procento, a to na hodnotu 1,1 %. 

Během sledovaného období časové rozlišení zaujímá hodnoty v rozmezí od 0,97 % do 

1,03 %. Tuto položku ovlivňují nejvíce příjmy příštích období. 

 

 

Graf 1: Skladba aktiv společnosti v letech 2009-2013 (Zdroj: Výroční zprávy 

společnosti, vlastní zpracování) 

 

3.1.4 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv se zabývá podílem jednotlivých složek pasiv na celkových 

pasivech. 
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Tab. 6: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Druh pasiv (v %) 2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 24,25 23,08 27,26 30,7 37,95 

Základní kapitál 6,41 6,57 6,67 7,22 6,67 

Kapitálové fondy 18,14 18,57 22,72 24,64 29,86 

Rezervní fondy a fondy ze zisku 0,19 0,22 0,22 0,24 0,27 

Výsledek hosp. minulých let 0,75 -0,52 -2,31 -2,54 -1,35 

HV běžného účetního období -1,24 -1,76 -0,04 1,14 2,5 

Cizí zdroje 75,75 76,91 72,74 69,28 62,04 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 28,77 33,08 32,97 25,56 30,41 

Bankovní úvěry a výpomoci 46,98 43,83 39,76 43,72 31,63 

Časové rozlišení 0 0,01 0 0,02 0,01 

 

Z tabulky je patrný nárůst vlastního kapitálu a pokles cizích zdrojů během sledovaného 

období. Tento vývoj lze považovat za kladný, protože cizí zdroje by měly dosahovat 

maximálně kolem 60% z celkových pasiv.  

V prvním sledovaném roce vlastní kapitál zaujímá necelou čtvrtinu celkových pasiv a to 

přesně 24,25 %. Největší část z toho je základní kapitál 6,41 % a kapitálové fondy 18,14 

%. Cizí zdroje jsou zastoupeny 75,75 %, z toho krátkodobé závazky jsou 28,77 % a 

bankovní úvěry a výpomoci 46,98 %. 

V roce 2010 se snížil vlastní kapitál na 23,08 % a cizí zdroje stouply na 76,91 %. 

Základní kapitál i kapitálové fondy nabývají podobných hodnot jak v předešlém roce. 

Vzrostl poměr krátkodobých závazků na 33,08 %, ale na druhou stranu se snížily 

bankovní úvěry a výpomoci. 

V dalším roce dochází k navýšení vlastního kapitálu na 27,26 % a z toho největší část 

patří kapitálovým fondům a to 22,72 %. Cizí zdroje poklesly na 72,74 %. 

V letech 2012 a 2013 dochází dále ke snižování cizích zdrojů a navyšování vlastního 

kapitálu. V těchto letech se dostává výsledek hospodaření běžného účetního období do 

kladných hodnot a to 1,14 % respektive 2,5 %. Kapitálové fondy v roce 2013 dosahují 
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hodnoty 29,86 % což je o 5,22 % větší podíl na celkových pasivech oproti roku 2012. 

Krátkodobé závazky v posledním roce vzrostly na 30,41 %, oproti tomu klesly 

bankovní úvěry a výpomoci na 31,63 % což je o 12,09 % méně v celkovém poměru 

vůči předchozímu roku. 

 

 

Graf 2: Skladba pasiv společnosti v letech 2009-2013 (Zdroj: Výroční zprávy 

společnosti, vlastní zpracování) 

 

3.1.5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty udává, jaká je změna jednotlivých položek 

v čase.  

V následujících dvou tabulkách jsou vyjádřeny meziroční změny jednak v tisících Kč a 

také v procentuálních změnách. 
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Tab. 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v tis. Kč (Zdroj: Výroční zprávy 

společnosti, vlastní zpracování) 

 

Vybrané položky 

2010-

2009 

2011-

2010 

2012-

2011 

2013-

2012 

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

Tržby za prodej zboží -7847 1474 4387 962 

Náklady vynaložené na prodané zboží -6776 1362 4147 1135 

Obchodní marže -1071 112 240 -173 

Výkony 139 7 1135 1208 

Výkonová spotřeba -2558 -466 156 -615 

Přidaná hodnota 1626 585 1219 1650 

Osobní náklady -1223 -108 -99 151 

Odpisy DNM a DHM 2071 -190 -217 -365 

Ostatní provozní výnosy -283 -236 -1404 -478 

Ostatní provozní náklady -335 694 -766 -62 

Provozní výsledek hospodaření 650 -145 686 1686 

Finanční výsledek hospodaření -627 1015 60 -356 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 356 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -37 870 744 974 

Mimořádný výsledek hospodaření -288 303 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období -325 1173 744 974 

Výsledek hospodaření před zdaněním -325 1173 744 1330 

 

 

Tab. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v % (Zdroj: Výroční zprávy 

společnosti, vlastní zpracování) 

 

Vybrané položky 
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

% % % % 

Tržby za prodej zboží -16,96 3,84 10,99 2,17 

Náklady vynaložené na prodané zboží -16,92 4,09 11,98 2,93 

Obchodní marže -17,16 2,17 4,54 -3,13 

Výkony 2,87 0,14 22,75 19,73 

Výkonová spotřeba -38,95 -11,62 4,4 -16,63 

Přidaná hodnota 36,01 9,52 18,12 20,77 

Osobní náklady -16,31 -1,72 -1,6 2,49 

Odpisy DNM a DHM 91,07 -4,37 -5,22 -9,27 

Ostatní provozní výnosy -5,68 -5,05 -31,63 -15,75 

Ostatní provozní náklady -28,04 76,77 -47,93 -7,45 

Provozní výsledek hospodaření 51,63 -23,81 90,98 2479,41 
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Finanční výsledek hospodaření -157,14 352,43 8,25 -45,35 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -4,3 96,99 2755,56 135,84 

Mimořádný výsledek hospodaření -1920 100 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období -37,14 97,75 2755,56 135,84 

Výsledek hospodaření před zdaněním -37,14 97,75 2755,56 185,5 

 

Z tabulek se dozvíme indexy meziročních změn položek výnosů a nákladů. Vývoj 

nákladů i výnosů je rozdílný a může vést k pozitivnímu nebo negativnímu vývoji 

podniku. V roce 2010 došlo k poklesu tržeb za prodej zboží oproti předchozímu roku o 

7847 tisíc Kč, což představuje pokles o 16,96 %. V dalších letech ale naopak dochází 

k navyšování tržeb, což je pro podnik dobré. Avšak problém je v dosažených výsledcích 

hospodaření. Kde se podnik v roce 2009 nachází ve ztrátě 875 tisíc Kč, v roce 2010 se 

ztráta zvýšila o 325 tisíc Kč a dosahovala tedy hodnoty – 1200 tisíc Kč. V roce 2011 

došlo ke snížení ztráty o 1173 tisíc Kč a tím pádem podnik vykázal ztrátu už jen 27 tisíc 

Kč. Během posledních dvou let podnik už prokazoval zisk a to 717 tisíc Kč a 1691 tisíc 

Kč. 

Během sledovaných let až na výjimku roku 2010, kdy se náklady vynaložené na prodej 

zboží snížily, se hodnoty zvyšovaly. V roce 2012 se zvýšily oproti předchozímu roku o 

4147 tisíc Kč. V posledním roce dokonce náklady vynaložené na prodej zboží 

převyšovaly meziroční změnu růstu tržeb a to o 173 tisíc Kč. 

Tab. 9: Vývoj celkových tržeb v tis. Kč (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

Tržby 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové tržby (v tis. Kč) 51508 43595 45356 50485 52598 

 



 

44 

 

 

Graf 3: Vývoj celkových tržeb během let 2009-2013 (Zdroj: Výroční zprávy 

společnosti, vlastní zpracování) 

 

 

3.2 Rozdílové ukazatele 

K výpočtu  rozdílových ukazatelů jsem si vybral ten nejpoužívanější ukazatel a tím je 

čistý pracovní kapitál. Ten nám vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. 

Vypočítáme ho, jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími pasivy. Čím 

vyšších hodnot tento ukazatel dosahuje tím větší je jeho schopnost splácet závazky. 

Pokud je čistý pracovní kapitál v mínusu, mluvíme zde o nekrytém dluhu. 

Tab. 10: Čistý pracovní kapitál v tis. Kč (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

Čistý pracovní kapitál                 

(v tis. Kč) 
2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 20611 22392 24579 22814 25353 

Krátkodobá cizí pasiva 25445 29323 28063 24589 26066 

ČPK -4834 -6931 -3484 -1775 -713 

 

Během sledovaných let se hodnoty nachází v mínusu, to znamená, že společnost 

využívá agresivní způsob financování. Od roku 2011 se hodnota čistého pracovního 

kapitálu zvyšuje. V roce 2013 je už v mínusu 713 a díky narůstajícímu trendu by se 

v roce 2014 měla dostat už do kladných hodnot. Vše souvisí s nárustem oběžných aktiv 
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a snižováním krátkodobých závazků ikdyž v posledním roce došlo k nárustu 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Z toho vyplývá, že společnost se snaží 

odsoupit od agresivního financování a přejít k finacování umírněnému, které se bude 

nacházet mezi agresivním a konzervativním. 

 

 

Graf 4: Vývoj ČPK během let 2009-2013 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

 

3.3 Poměrové ukazatele 

Metoda poměrových ukazatelů je jedna z nejpoužívanějších metod finanční analýzy. 

Pro analýzu jsem si vybral ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. 

3.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti firmy. Budu se zabývat 

výpočty rentability vloženého kapitálu, celkového kapitálu, vlastního kapitálu a 

rentabilitou tržeb. 
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Tab. 11: Rentabilita v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Ukazatele rentability 
(v %) 

2009 2010 2011 2012 2013 

ROI 1,99 0,24 1,7 2,9 4,25 

ROA -1,25 -1,75 -0,04 1,15 2,5 

ROE -5,14 -7,59 -0,14 3,75 6,6 

ROS -1,7 -2,75 -0,06 1,42 3,21 

 

ROI (rentabilita vloženého kapitálu) hodnoty se během sledovaných let nacházela 

v kladných hodnotách. Což je dobře, ale výsledné hodnoty by měly dosahovat vyšších 

čísel. Podle paní Růčkové, by se hodnoty měly pohybovat mezi 12% - 15%.  

ROA (rentabilita celkového kapitálu) měří produkční sílu podniku a vyjadřuje 

schopnost efektivně využívat majetek k tvorbě zisku. Rentabilita celkového kapitálu má 

v letech 2009-2011 mínusové hodnoty, což je způsobeno dosaženou ztrátou v těchto 

letech. V letech 2012 a 2013 už jsou hodnoty kladné, ale stále nabývají nízkých hodnot.  

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) opět zaznamenává negativní vývoj během let 2009-

2011. Od roku 2012 nabývá kladných hodnot a má vzestupnou tendenci v roce 2013 

dosahuje hodnoty 6,6%. Důležité je také to, že ROE dosahuje vyšší dynamiky než 

ROA. 

ROS (rentabilita tržeb) nám vyjadřuje, kolik haléřů čistého zisku má podnik z jedné 

koruny tržeb. Hodnoty opět v prvních třech sledovaných letech se nachází v mínusu. 

V roce 2012 dosahuje rentabilita tržeb 1,42% a v roce 2013 3,21%. Což je dobré, ale i 

zde by bylo dobré zvýšit zhodnocení jedné koruny. 
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Graf 5: Ukazatele rentability (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Z grafu vývoje je patrné, že společnost v letech 2009-2011 dosahovala špatných 

výsledků rentability a to je způsobeno ztrátou za jednotlivá období. Od roku 2012, kdy 

je podnik v zisku mají všechny hodnoty kladné výsledky a je vidět vzestupná tendence. 

3.3.2 Ukazatele aktivity 

V této části se zabývám výpočtem obratu celkových aktiv, stálých aktiv a obratem 

zásob. A také dobou obratu zásob, dobou obratu krátkodobých pohledávek a dobou 

obratu krátkodobých závazků. 

 

Tab. 12: Ukazatele aktivity (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 0,73 0,64 0,67 0,81 0,78 

Obrat stálých aktiv 1,05 0,96 1,08 1,3 1,28 

Obrat zásob 3,7 3 2,63 3,03 3,17 
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Jednotlivé obraty nám vyjadřují, kolikrát se daná položka obrátí za rok. 

Obrat celkových aktiv se za sledované období pohybuje mezi hodnotami 0,64 – 0,81. 

Tyto výsledné hodnoty jsou nízké, výsledky by se měli pohybovat podle Růčkové 

v rozmezí 1,6 – 3. To nám vyjadřuje, že podnik má více majetku než je potřebné a díky 

tomu mu stoupají náklady a klesá zisk. 

Hodnoty obratu stálých aktiv by měli být vyšší než hodnoty obratu celkových aktiv. 

Podnik vyšších hodnot dosahuje, což je dobře. Obrat stálých aktiv nám vyjadřuje 

využívání stálých aktiv a uplatňuje se při rozhodování o tom, zda pořídit nový majetek 

nebo ne. Doba obratu zásob se pohybuje v rozmezí od 2,63 – 3,7.  

Tab. 13: Ukazatele aktivity ve dnech (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

Ukazatele aktivity (dny) 2009 2010 2011 2012 2013 

Doba obratu zásob 97,42 119,88 136,85 118,62 113,51 

Doba obratu krát. 

pohledávek 
29,92 51,83 45,19 40,55 52,93 

Doba obratu krát. závazků 81,61 120,75 134,84 81,78 108,12 

 

Doba obratu zásob nám udává, za kolik dní se uskuteční jeden obrat zásob. Nejlepší 

hodnotu vykazoval rok 2009 a naopak nejhorší 2011. Je zde vidět nárůst počtu dnů. 

V letech 2012 a 2013 je zaznamenán meziroční pokles počtu dní.  

Doba obratu krátkodobých pohledávek nám vyjadřuje, kolik dnů trvá od fakturace 

k úhradě částky odběratelem. Doporučuje se porovnávat tento ukazatel s dobou obratu 

krátkodobých závazků. Ten udává počet dnů od vzniku závazku do doby jeho úhrady. 

Je dobré, když je doba obratu krátkodobých pohledávek nižší než doba obratu 

krátkodobých závazků. Během let 2009-2013 je doba obratu pohledávek minimálně 

jednou tak menší než doba obratu závazků. Což je pro podnik výhodné. 
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3.3.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkům. Budu počítat 

běžnou likviditu, pohotovou likviditu a okamžitou likviditu. 

Tab. 14: Likvidita (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 1,02 0,99 1,11 1,43 1,23 

Pohotová likvidita 0,33 0,35 0,33 0,39 0,43 

Okamžitá likvidita 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 

 

Běžná likvidita nebo také likvidita třetího stupně vyjadřuje, kolikrát by byl podnik 

schopen uspokojit svoje věřitele, kdyby v daném okamžiku proměnil veškerá svá 

oběžná aktiva na hotovost. Podle pana Sedláčka jsou doporučené hodnoty v rozmezí od 

1,5krát do 2,5krát. Podnik nedosahuje doporučených hodnot, pouze v roce 2012 se 

přiblížil spodní hranici. 

Pohotová likvidita odstraňuje, při výpočtu z oběžných aktiv nejméně likvidní položku, 

zásoby. Výsledné hodnoty by neměly poklesnout pod hodnotu jedna. Zjištěné hodnoty 

se pohybují od 0,33 do 0,43. Je zde vidět nárůst během let 2012 a 2013. Avšak hodnoty 

jsou velmi nízké a vyjadřují nám, že podnik má mnoho zásob, v případě problému je 

nutný odprodej zásob. 

Okamžitá likvidita někdy také peněžní likvidita pracuje s nejvíce likvidními položkami. 

Hodnoty by se měly pohybovat podle paní Růčkové od 0,2 do 0,5. Výsledky okamžité 

likvidity jsou velice nízké a to díky nízkým hodnotám finančního majetku a také 

vysokým hodnotám krátkodobých závazků. 
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Graf 6: Ukazatele likvidity (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Pomocí ukazatelů zadluženosti se zkoumá vztah mezi vlastním a cizím kapitálem. Budu 

se zabývat celkovou zadlužeností, koeficientem samofinancování, úrokovým krytím a 

koeficientem zadluženosti.  

Ukazatel celkové zadluženosti nám ukazuje, jak máme zadlužený majetek. A udává 

podíl cizích zdrojů na aktivech společnosti, oproti tomu koeficient samofinancování 

udává podíl vlastního kapitálu na aktivech společnosti. 

Tab. 15: Ukazatele zadluženosti 1 v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

Ukazatele zadluženosti 

(v %) 
2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 75,75 76,91 72,74 69,3 62,05 

Koeficient samofinancování 24,25 23,09 27,26 30,7 37,95 

 

Oba tyto ukazatele musí při součtu jejich hodnot dát výsledek 100%. Celková 

zadluženost společnosti by se měla pohybovat od 30% do 60%. V roce 2009 výsledky 
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ukázaly, že asi 75% je zadlužená. Od roku 2011 je patrné, že procentuální výsledek 

klesá a v roce 2013 dosahuje hodnoty 62,05%, tím se už blíží k doporučeným 

hodnotám. Koeficient je tím pádem rok od roku vyšší. 

 

 

Graf 7: Poměr celkové zadluženosti a koef. samofinancování (Zdroj: Výroční zprávy 

společnosti, vlastní zpracování) 

 

Tab. 16: Ukazatele zadluženosti 2 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

 

Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 2012 2013 

Úrokové krytí 0,61 0,12 0,98 1,66 3,48 

Koeficient zadluženosti 3,12 3,33 2,67 2,26 1,63 

 

Ukazatel úrokové krytí nám vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Hodnoty 

by měli být 3krát až 6krát vyšší. V letech 2009 a 2010 jsou hodnoty velice nízké, v roce 

2013 podnik dosahuje doporučené hodnot a jeho tendence je v dalších letech  zvyšující. 
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Graf 8: Úrokové krytí (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

3.4 Analýza soustav ukazatelů 

V této části jsem si vybral na výpočet dva bankrotní modely a to index důvěryhodnosti 

IN05 a Altmanův model. 

3.4.1 Index IN05 

Bývá považován za nejdůvěryhodnější bankrotní model.  

Tab. 17: IN05 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Položky IN05 Váha 2009 2010 2011 2012 2013 

X₁ 0,13 0,17 0,17 0,18 0,19 0,21 

X₂ 0,04 0,02 0 0,04 0,07 0,14 

X₃ 3,97 0,08 0,01 0,07 0,12 0,17 

X₄ 0,21 0,18 0,15 0,16 0,19 0,18 

X₅ 0,09 0,09 0,09 0,1 0,13 0,11 

Celková hodnota IN05 
 

0,54 0,42 0,55 0,7 0,81 

 

Podnik se po dobu sledovaných let nachází pod hranicí šedé zóny, kde je velká 

pravděpodobnost bankrotu. Z tabulky vyplývá, že nejlepší rok byl rok 2013 a je 

viditelný také meziroční růst a dá se předpokládat, že se podnik v budoucích letech bude 
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nacházet v šedé zóně. Tyto špatné výsledky jsou zapříčiněny nízkým výsledkem 

EBITU, který se nachází v položce X₃. 

 

 

Graf 9: Celková hodnota IN05 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

3.4.2 Altmanův model 

Pomocí Altmanova modelu zjistíme, v jaké finanční situaci se podnik nachází.  

Tab. 18: Altmanův model (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Položky Altmanova 

modelu 
Váha 2009 2010 2011 2012 2013 

X₁ 0,717 -0,05 -0,07 -0,04 -0,02 -0,01 

X₂ 0,847 0,01 0 0 0 0 

X₃ 3,107 0,06 0,01 0,05 0,1 0,13 

X₄ 0,42 0,1 0,1 0,11 0,13 0,16 

X₅ 0,998 0,73 0,64 0,67 0,81 0,78 

Celková hodnota 

Altmanova modelu  
0,85 0,68 0,79 1,02 1,06 

Aby byl podnik v prosperitě podle paní Růčkové, měla by se celková hodnota 

Altmanova modelu přesahovat hodnotu 2,9. Jak je z výpočtu patrné podnik se nachází 

dokonce i pod šedou zónou, která začíná na hodnotě 1,2. V letech 2012 a 2013 se 
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podnik začíná této hodnotě přibližovat, ale v předchozích letech jsou hodnoty kritické a 

podniku může hrozit bankrot. Vše je způsobeno zápornými hodnotami pracovního 

kapitálu a také hodnotami EBITU. 

 

Graf 10: Vývoj celkové hodnoty Altmanova modelu (Zdroj: Výroční zprávy 

společnosti, vlastní zpracování) 

 

3.5 Shrnutí finanční analýzy 

Díky finanční analýze bylo zjištěno mnoho výsledků důležitých pro řídící management 

firmy. 

Jako problematické oblasti se projevily oba bankrotní modely, jak IN05, tak také 

Altmanův model, podnik u obou těchto ukazatelů se nachází v pásmu bankrotu. Avšak 

hodnoty v posledních letech mají stoupající tendenci a dá se očekávat, že podnik se 

dostane brzy do šedé zóny. Tyto problémy jsou především způsobeny výsledkem 

EBITU, protože jeho hodnota je velmi nízká. Dalším problémem je zde také pracovní 

kapitál, který se nachází v minusových hodnotách. 

Díky horizontální analýze aktiv bylo zjištěno, že celková aktiva klesají, protože klesá 

dlouhodobý hmotný majetek. Výjimkou je poslední rok, kde celková aktiva vzrostla o 

5173 tisíc Kč a to je především způsobeno nákupem pozemku a také zvýšením 
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krátkodobých pohledávek. U horizontální analýzy pasiv sledujeme také pokles pasiv až 

na poslední rok. Během sledovaných let se snižovaly cizí zdroje. V roce 2010 došlo také 

ke snížení hodnoty vlastního kapitálu a to o 1203 tisíc Kč, to způsobily záporné hodnoty 

u položek výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního 

období. Během let 2011 – 2013 docházelo k navyšování vlastního kapitálu. U 

horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že kromě roku 2010 dochází 

v dalších letech k meziročnímu nárůstu celkových tržeb. To je pro podnik dobré. 

Problém v roce 2010 se projevuje i na zvýšení ztráty. 

U vertikální analýzy aktiv je viditelné každoroční snižování dlouhodobého majetku a 

navyšování oběžných aktiv, především zásob. Během sledovaných pěti let se poměr 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech snížil z 69,65 % na 61,44%. U vertikální 

analýzy pasiv je zase patrný úbytek cizích zdrojů a nárůst vlastního kapitálu. Poměr 

vlastního kapitálu se změnil od roku 2009, kdy měl hodnotu 24,25 % na hodnotu 37,95 

% v roce 2013. Tento procentuální nárůst způsobovaly především svým zvyšováním 

kapitálové fondy. Cizí zdroje tedy klesaly z hodnot 75,75 % až na hodnotu 62,04 %. To 

bylo způsobeno snižováním bankovních úvěrů a výpomocí. Krátkodobé závazky se 

pohybovaly v průměru okolo hodnoty 30 %. 

Díky výpočtu rozdílového ukazatele čistého pracovního kapitálu bylo zjištěno, že jeho 

hodnoty během sledovaných pěti let dosahovaly minusových hodnot. Z toho vyplývá, že 

podnik využívá agresivního způsobu financování. Od roku 2011 je patrné snižování 

závazků a to vede k růstu čistého pracovního kapitálu. Dá se očekávat, že by společnost 

během následujících let mohla dosahovat kladných hodnot u tohoto ukazatele. 

Z hlediska rentability podnik také nevykazuje dobré výsledky. Pozitivem je, že 

výsledky mají stoupající tendenci. Tyto špatné výsledky jsou způsobeny tím, že podnik 

během let 2009-2011 dosahoval špatných výsledků hospodaření, dokonce byl i ve 

ztrátě. To bylo způsobeno především vysokou výkonovou spotřebou, která v roce 2009 

převyšovala samotné výkony. Výkonová spotřeba vůči výkonům se postupem času 

podařila snížit a to vedlo k lepším výsledkům hospodaření. Například u rentability 

vloženého kapitálu je jasně patrné, že podnik nedosahuje doporučených hodnot 12% - 

15%. Těchto hodnot podnik nemusí dosahovat, majiteli podniku by stačilo, když by 

tento ukazatel vykazoval 8%. V posledním sledovaném období to bylo 4,25% a je zde 
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vidět rostoucí tendence po sledované období, takže i během budoucích let by mohl 

stoupat. 

U ukazatelů aktivity jsme zjistili, že podnik má mnoho majetku a nedokáže ho úplně 

efektně využívat. Bylo zjištěno, že zásoby se v podniku průměrně obrátí třikrát za rok. 

U podniku tohoto typu je důležité mít hodně zásob, protože se snaží svým zákazníkům 

nabízet co nejširší sortiment zboží. A tím pádem tento ukazatel není až tak důležitým 

východiskem pro firmu. Ale i tak by se dalo zde uvažovat o snížení zásob, například 

nákup většího sortimentu pneumatik pouze před letní a zimní sezónou a ne během 

celého roku mít plný sklad, když to není nutné. Velkým pozitivem je, že doba obratu 

krátkodobých pohledávek je jednou tak kratší, než doba obratu krátkodobých závazků. 

Jak je patrné z výsledků likvidity, podnik není moc schopen dostát svým závazkům. U 

likvidity třetího stupně se blíží doporučeným hodnotám pouze v roce 2013. U pohotové 

likvidity bylo zjištěno, že podnik má mnoho zásob a v případě problémů by byl nucen je 

prodat. To se ukázalo i u ukazatele aktivity, avšak pro tento druh podnikání jsou zásoby 

velmi důležité. A díky peněžní neboli okamžité likviditě bylo zjištěno, že podnik má 

málo finančního majetku. 

Z ukazatelů zadluženosti bylo zjištěno, že podnik je postupem času více financován 

z vlastních zdrojů. V roce 2009, kdy byl poměr celkové zadluženosti vůči koeficientu 

samofinancování 75,75 % ku 24,25 %. Postupem času se měnil a v roce 2013 dosahoval 

poměru 62,05 % vůči 37,95 %. Tento trend je pro vývoj podniku dobrý. Úrokové krytí 

bylo v prvních třech letech pod hranicí hodnoty jedna, avšak v roce 2012 dosahovalo 

1,66 a v roce 2013 3,48. V roce 2013 tedy podnik zapadal do doporučených hodnot od 

3krát až 6krát, z toho plyne, že zisk podnik převyšuje placené úroky 3,48krát.   
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4 NÁVRHY OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ FINANČNÍHO 

ZDRAVÍ 

V této části se budu zabývat návrhy ke zlepšení finanční situace podniku. Bylo zjištěno 

několik nedostatků ve výsledcích, a proto bych se jimi chtěl zabývat. Cílem je 

eliminovat tyto nedostatky a snažit se jim předcházet. 

Zásadní problémy jsou: 

 Krátkodobé závazky (závislost s likviditou a čistým pracovním kapitálem) 

 Zásoby 

 Zvyšování tržeb 

 Vzdělávání zaměstnanců 

Krátkodobé závazky 

Pomocí finanční analýzy bylo zjištěno, že čistý pracovní kapitál nabývá záporných 

hodnot. To je způsobeno především vysokými hodnotami krátkodobých závazků. Na 

krátkodobých závazcích je závislý ukazatel likvidity, kde podnik také dosahuje 

špatných hodnot. Je nutné, aby podnik zlepšil tyto ukazatele, protože vypovídají o jeho 

solventnosti. Jeden ze způsobů jak snížit krátkodobé závazky, by bylo snažit se změnit 

krátkodobé bankovní úvěry na dlouhodobé a ty by vedlo ke zlepšení likvidity. U 

pohotové likvidity by bylo možné dosahovat lepších výsledků, pokud bychom 

zapracovali na lepším a rychlejším vymáhání pohledávek. Zde bych navrhl kontrolu 

registru dlužníků před fyzickými a právnickými osobami, které mají nebo měli finanční 

potíže a tím pádem by měli problém uhradit svoje závazky nebo by to trvalo delší dobu. 

Do smluv u firem bych stanovil peněžní pokuty za zpoždění platby a také požadoval 

vyplácení záloh za provedenou práci. Zde by se jednalo například o 30% z celkové 

částky. Tím by se dosáhlo aspoň získání části částky v době splatnosti.   

 

Zásoby 

Jak vyplývá z finanční analýzy ukazatelů aktivity podniku, podnik má mnoho zásob. 

Své zásoby obrátí 3krát za rok. Doporučoval bych stanovit optimální výši zásob, která 
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by vedla k efektivnějšímu využívání zásob. Jednak by se snížily náklady na skladování, 

ale také by se zvýšil finanční majetek podniku. Jednou z možností jak se zbavit 

nadměrného počtu zásob je jejich prodej. Dalo by se uvažovat nad možností nakupovat 

zásoby a hned je prodávat dále, jednak s poskytnutím služeb tak i bez nich. To by vedlo 

ke snížení počtu zásob a ke zvýšení tržeb. Dále by se daly využívat volné skladovací 

prostory k pronájmu jiným subjektům, což by zvyšovalo tržby podniku. Další možností 

je například, pneumatiky nakupovat pouze před sezónou, kdy je o ně největší zájem a 

není nutné je mít celý rok na skladě a náhradní díly na automobily objednávat pouze až 

jsou potřeba. 

Zvýšení tržeb 

Zvýšení tržeb, jak už bylo zmíněno, má kladný dopad na rentabilitu a také na ukazatele 

aktivity. Zvyšování tržeb je jednou z nejdůležitějších věcí podniku, ale nesmí to být 

spojeno s neúměrným nárůstem nákladů. Tohoto zvýšení by se dalo docílit například 

najmutím dealera, který by jezdil po okolí a nabízel služby servisu jiným firmám. Sice 

by to bylo spjato se zvýšením nákladů na zaměstnance, ale myslím si, že schopný dealer 

by byl schopen nabídnout firmám, komplexní služby servisu, jednak výměnu pneumatik 

tak i servis. Jednalo by se například o firmy typu Brněnské komunikace, Dopravní 

podnik města Brna, různé stavební firmy. 

Jako další možnost zvýšení tržeb vidím v poskytování asistenčních služeb. Pokud by 

vznikla služba, kdy by pracovník servisu poskytoval služby v místě, kde si je zákazník 

vyžaduje. Tedy pokud zákazníkovy například přestane jet automobil nebo píchne 

pneumatiku, pracovník servisu dojede s mobilní dílnou a pokusí se opravit závadu na 

místě. Pokud by nebylo možné závadu odstranit na místě, naložil by automobil a dovezl 

ho do servisu, kde by došlo k jeho opravě. Tento převoz by se dal využívat i při časové 

vytíženosti zákazníků, kdy by pracovník servisu dojel za zákazníkem, kam by 

požadoval, naložil jeho auto a odvezl jej do servisu. Kde by byly provedeny požadavky 

zákazníka, následně auto zpět odvezeno zákazníkovi. Tím pádem by zákazník nemusel 

vůbec vážit cestu do servisu.  

Další možnost jak zvýšit tržby vidím v reklamě. Umístění reklamy do rádií, na plakáty, 

billboardy. Také na automobily, protože reklama na automobilech, která upozorňuje na 
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servis a služby pro automobily, to zaujme každého. Zvýšení tržeb lze dosáhnout i 

věrnostními programy pro své stávající zákazníky. Pokud poskytneme zákazníkům něco 

navíc, tak je velká pravděpodobnost, že se vrátí a ještě navíc to řeknou ve svém okolí a 

to povede k přísunu dalších nových zákazníků. Zde by se dalo uvažovat například o 

tom, že u zákazníka, který u firmy přezouvá každý rok pneumatiky nabídnout mu za 

každé čtyři výměny pneumatik čištění automobilu. Dále by se mohlo jednat o poukazy 

na tankování na firemní benzince, dárkové balíčky, auto - lékárničkách a tak dále. 

V neposlední řadě zavézt reklamu na sociálních sítích. Této reklamy firma v současné 

době vůbec nevyužívá. A také zlepšením webových stránek, u kterých by bylo potřeba 

zlepšit přehlednost a aktuálnost.  

Vzdělávání zaměstnanců 

Nedílnou součástí zlepšování podniku je vzdělávání zaměstnanců. Jelikož automobilový 

trh jde kupředu, je důležité školit zaměstnance. Jednak je posílat na školení o nových 

technologiích, nových postupech, ale také zvyšovat jejich kvalifikaci a to získáváním 

různých certifikátů. Důležité je také vzdělání manažera a vedoucích oddělení - například  

jazykové kurzy, koučink. Doporučoval bych do vzdělání zaměstnanců investovat ročně 

okolo 50 tisíc Kč. Vedlo by to k rychlejším pracovním postupům a tedy k rychleji 

odvedené práci. U vedoucích pracovníků k lepší komunikaci se zákazníky při 

vyjednávání nových smluv. 

Sledování ukazatelů 

Také bych navrhl průběžné zpracování finanční analýzy během roku například 

čtvrtletně. Díky tomu by bylo snazší sledovat vývoj během roku a také možnost 

zasáhnout manažerovi do chodu pokud se bude něco špatně vyvíjet. Podnik by se měl 

zaměřit na ukazatele, které při předešlé analýze vykazovaly špatných hodnot a snažit se 

vždy udělat nějaká opatření.     
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě provedené finanční analýzy společnosti 

SQS spol. s. r. o. během let 2009 – 2013, zhodnotit finanční situaci společnosti a 

navrhnout opatření ke zlepšení současné situace. K finanční analýze jsem využil 

poskytnuté výkazy a to rozvahu a výkaz zisku a ztráty. 

V úvodní části jsem se zaměřil na stručnou charakteristiku společnosti, její historii, 

organizační strukturu a analýzou současného stavu pomocí SWOT analýzy. V další 

části jsem se zabýval teoretickými východisky finanční analýzy. 

Ve třetí části jsem se zabýval samotnou finanční analýzou podniku. Zprvu jsem provedl 

horizontální a vertikální analýzu aktiv a pasiv a také horizontální analýzu výkazu zisku 

a ztráty. Také jsem se zabýval vývojem celkových tržeb. Z rozdílových ukazatelů jsem 

počítal čistý pracovní kapitál. Největší část zabírala analýza pomocí poměrových 

ukazatelů. Zde jsem počítal ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. 

V poslední fázi výpočtů jsem se zabýval bankrotními modely, IN05 a Altmanovým 

modelem. Poté jsem provedl souhrnné zhodnocení. Z toho vyplynulo, že podnik se 

potýká s několika nedostatky. Podle bankrotních modelů se podnik nachází v pásmu 

bankrotu, ale v roce 2013 pomalu dosahuje spodní hranice hodnot šedé zóny. Další 

nedostatky se projevily v zásobách, rentabilitě, likviditě a v krátkodobých závazcích. 

V poslední části bakalářské práce jsem naznačil slabší místa podniku a věnuji se 

návrhům na zlepšení současné situace. Pomocí těchto návrhů se snažím docílit 

stabilnějšího podniku. Zabývám se především snížením krátkodobých závazků, které by 

měli vést k lepším výsledkům likvidity. Dále zvýšením tržeb, což povede ke zlepšení 

jak rentability, tak i aktivity. V neposlední řadě se zabývám množstvím zásob a 

školením zaměstnanců. 

Společnost SQS spol. s. r. o. lze charakterizovat jako společnost, která má problémy. 

Ale i tak se snaží o svůj růst a v posledních letech se dostala z nejhorší situace a je zde 

viditelný posun k lepšímu. Pokud se společnost zaměří na zjištěné nedostatky, tak si 

myslím, že se jí bude dařit lépe než doposud. 

Myslím si, že stanovené cíle bakalářské práce jsem splnil a popsané návrhy naleznou 

uplatnění v praxi. 
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Příloha 1. Rozvaha společnosti SQS spol. s.r.o. za roky 2009 - 2013 

 

Rozvaha 
č. 

ř. 
2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM                         001 70162 68500 67432 62372 67545 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                    003 48865 45431 42158 38953 41503 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                           004 146 94 90 32 11 

B. I.      1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 0 

3. Software 007 146 94 90 32 11 

4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 0 

5. Goodwill  009 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             013 48719 45337 42068 38921 41492 

B. II.     1. Pozemky 014 0 0 0 0 2793 

2. Stavby 015 45502 42469 39540 36716 37494 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 3217 2782 1959 1868 1173 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 86 569 337 32 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022 0 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                             023 0 0 0 0 0 

B. III.    1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 0 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 0 

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 

vliv 
027 

0 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva                                031 20611 22392 24579 22814 25353 

C.  I. Zásoby                                                   032 13938 14518 17241 16635 16584 

C.  I.     1. Materiál 033 0 0 0 0 0 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 0 

3. Výrobky 035 0 0 0 0 0 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 0 

5. Zboží 037 13938 14518 17241 16635 16584 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0 



 

III 

 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                  039 0 0 0 0 0 

C.  II.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

043 
0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 0 

6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 0 

8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                048 6406 7388 7111 5851 8028 

C.  III.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 4281 6276 5694 5686 7734 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 
052 

0 0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky 054 148 26 228 83 171 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 131 98 74 59 105 

8. Dohadné účty aktivní 056 226 0 387 0 0 

9. Jiné pohledávky 057 1620 988 728 23 18 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                     058 267 486 227 328 741 

C.  IV.   1. Peníze 059 264 367 218 319 299 

2. Účty v bankách 060 3 119 9 9 442 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 0 

D.  I. Časové rozlišení                                    063 686 677 695 605 689 

D.  I.     1. Náklady příštích období 064 266 200 144 164 201 

2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 066 420 477 551 441 488 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

Rozvaha 
č. 

ř. 
2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM                          067 70164 68500 67432 62367 67542 

A. Vlastní kapitál                             068 17016 15813 18381 19144 25630 

A.  I. Základní kapitál                                        069 4500 4500 4500 4500 4500 

A.  I.     1. Základní kapitál 070 4500 4500 4500 4500 4500 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu  072 0 0 0 0 0 

A.  II. Kapitálové fondy                                    073 12721 12721 15318 15368 20168 

A.  II.    1. Emisní ážio 074 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 075 12721 12721 15318 15368 20168 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076 0 0 0 0 0 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 0 0 0 0 0 

5. Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 0 0 0 

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

                                                 
079 

149 149 149 149 184 

A.  III.   1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 149 149 149 149 184 

2. Statutární a ostatní fondy 081 0 0 0 0 0 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                   082 524 -354 -1557 -1586 -909 

A.  IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let 083 524 0 0 0 0 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 -354 -1557 -1586 -909 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 -878 -1203 -29 713 1687 

B. Cizí zdroje                                086 53148 52681 49048 43211 41903 

B.  I. Rezervy                                                087 0 0 0 0 0 

B.  I.      1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 090 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 091 0 0 0 0 0 

B.  II. Dlouhodobé závazky                            092 0 0 0 0 0 

B.  II.    1. Závazky z obchodních vztahů 093 0 0 0 0 0 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094 0 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 095 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

096 
0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 098 0 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 100 0 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 101 0 0 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 102 0 0 0 0 0 

B.  III. Krátkodobé závazky                                 103 20182 22661 22234 15944 20540 

B.  III.   1. Závazky z obchodních vztahů 104 11677 14622 16988 11468 15797 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 106 0 0 0 0 0 



 

V 

 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
107 

3865 3866 3865 3865 3853 

5. Závazky k zaměstnancům 108 296 274 310 321 309 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
109 

167 159 176 163 151 

7. Stát - daňové závazky a dotace 110 1529 1049 52 41 358 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 2648 2650 61 25 11 

9. Vydané dluhopisy 112 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 113 0 41 100 61 61 

11. Jiné závazky 114 0 0 682 0 0 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                      115 32966 30020 26814 27267 21363 

B.  IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 25703 23358 20985 18622 15837 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 2911 2430 1608 2389 1141 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 4352 4232 4221 6256 4385 

C.  I. Časové rozlišení                                         119 0 6 3 12 9 

C.  I.      1. Výdaje příštích období 120 0 6 3 12 9 

2. Výnosy příštích období 121 0 0 0 0 0 
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Příloha 2. Výkaz zisku a ztráty společnosti SQS spol. s.r.o. za roky 2009 – 2013 

 

Výkaz zisků a ztráty 
č. 

ř. 
2009 2010 2011 2012 2013 

     I. Tržby za prodej zboží 01 46280 38433 39907 44294 45256 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 40040 33264 34626 38773 39908 

    + Obchodní marže                                                                        03 6240 5169 5281 5521 5348 

    II. Výkony                                                                            04 4843 4982 4989 6124 7332 

    II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 4843 4982 4989 6124 7332 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 0 0 0 

3. Aktivace 07 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba                                                              08 6567 4009 3543 3699 3084 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 2334 1625 1213 1209 1245 

B. 2. Služby 10 4233 2384 2330 2490 1839 

    + Přidaná hodnota                                                               11 4516 6142 6727 7946 9596 

C. Osobní náklady                                                        12 7500 6277 6169 6070 6221 

C. 1. Mzdové náklady 13 5462 4627 4544 4473 4593 

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 0 

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1837 1491 1457 1430 1455 

C. 4. Sociální náklady 16 201 159 168 167 173 

D. Daně a poplatky 17 105 80 71 80 68 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 2274 4345 4155 3938 3573 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          19 385 180 460 67 10 

    III.  

1 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 

385 180 460 67 10 

III.  2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 0 0 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu       
22 

0 0 160 1 0 

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 160 1 0 

F. 2 Prodaný materiál 24 0 0 0 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 
25 

0 0 227 195 -87 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 4958 4675 4439 3035 2557 

H. Ostatní provozní náklady 27 1239 904 1598 832 770 

    V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 -1259 -609 -754 -68 1618 

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                  33 0 0 0 0 0 

    VII. 

1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 

34 

0 0 0 0 0 

  VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 0 



 

VII 

 

    VII. 

3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 

0 0 0 0 0 

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti     
41 

0 0 0 0 0 

     X. Výnosové úroky 42 22 0 0 0 25 

N. Nákladové úroky 43 2268 1363 1173 1093 824 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 2751 1172 2009 2049 1399 

O. Ostatní finanční náklady 45 106 97 109 171 171 

    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 

     * Finanční výsledek hospodaření 48 399 -288 727 785 429 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                   49 0 0 0 0 356 

Q. 1.  - splatná 50 0 0 0 0 356 

Q. 2.  - odložená 51 0 0 0 0 0 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                52 -860 -897 -27 717 1691 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 15 303 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                 55 0 0 0 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 0 0 0 

S. 2.  - odložená 57 0 0 0 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                           58 -15 -303 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 0 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            60 -875 -1200 -27 717 1691 

     

**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       61 

-875 -1200 -27 717 2047 

 

 

 

 

 

 

 

 


