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Abstrakt 

Bakalá ská práce je zamě ena na zhodnocení výsledk  podnikatelské činnosti 

společnosti Morava-Ekol s.r.o. za roky 2008-2012 pomocí vybraných ukazatel  a metod 

finanční analýzy. První část práce poskytuje teoretickou základnu pro část analytickou. 

V části analytické jsou pak tato teoretická východiska aplikována na data získaná 

z účetních výkaz  firmy. Poslední část práce je zamě ena na návrhy a opat ení, které by 

měly p ispět lepšímu fungování firmy v následujících letech.  

Klíčová slova 

Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, účetní výkazy, likvidita, 

rentabilita 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on evaluation of business activities of Morava-Ekol s.r.o. 

between the years 2008-2012 by using selected indicators and methods of financial 

analysis. First part of the thesis brings on theoretical basis for the analytical part, in 

which will this basis be applied on data obtained from the financial statements. The 

thesis also involves proposals of improvement that should help better running of the 

company in following years.  

Key words 

Financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, financial statements, liquidity, 

profitability 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace práce 

HROZKOVÁ, ů. Hodnocení finanční situace podniku. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. ř1 s. Vedoucí bakalá ské práce: Ing. Jana 

Hornungová.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že p edložená bakalá ská práce je p vodní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramen  je úplná, že jsem v práci neporušila autorská 

práva (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících 

s právem autorským. 

V Brně dne 30. 5. 2014 

 

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

               Podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 

Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucí práce Ing. Janě Hornungové za odborné 

vedení a rady. Dále také společnosti Morava-Ekol s.r.o. za poskytnuté materiály, pomoc 

a vst ícný p ístup p i zpracování této práce.  



Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................. 10 

Cíl práce .......................................................................................................................... 11 

1 TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................ 12 

1.1 Základní finanční cíle podniku ......................................................................... 12 

1.2 Úloha finanční analýzy a její p ístupy ............................................................. 12 

1.3 Uživatelé finanční analýzy ............................................................................... 13 

1.3.1 Externí uživatelé ....................................................................................... 13 

1.3.2 Interní uživatelé ........................................................................................ 13 

1.4 Zdroje dat využívaných ve finanční analýze .................................................... 14 

1.4.1 Účetní výkazy ........................................................................................... 14 

1.4.2 Ostatní podniková data ............................................................................. 16 

1.4.3 Informace z externího prost edí ................................................................ 16 

1.5 Postup finanční analýzy ................................................................................... 16 

1.6 Metody finanční analýzy .................................................................................. 17 

1.6.1 ůnalýza absolutních ukazatel  ................................................................. 18 

1.6.2 ůnalýza rozdílových ukazatel  ................................................................. 19 

1.6.3 ůnalýza poměrových ukazatel  ................................................................ 20 

1.6.4 ůnalýza souhrnných ukazatel  ................................................................. 25 

2 PRůKTICKÁ ČÁST .............................................................................................. 28 

2.1 Základní informace .......................................................................................... 28 

2.2 Organizační struktura ....................................................................................... 29 

2.3 SWOT analýza ................................................................................................. 30 

2.3.1 SWOT analýza společnosti Morava-Ekol ................................................. 30 

2.4 Zásadní změny posledních let .......................................................................... 31 

2.5 Finanční analýza firmy Morava-Ekol .............................................................. 31 



2.5.1 ůnalýza absolutních ukazatel  ................................................................. 32 

2.5.2 Horizontální analýza p idané hodnoty ...................................................... 37 

2.5.3 ůnalýza rozdílových ukazatel  ................................................................. 38 

2.5.4 ůnalýza poměrových ukazatel  ................................................................ 39 

2.5.5 ůnalýza ukazatel  aktivity ........................................................................ 41 

2.5.6 ůnalýza souhrnných ukazatel  ................................................................. 47 

Závěrečné zhodnocení aktuální situace .......................................................................... 49 

3 NÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ FINůNČNÍ SITUůCE FIRMY ............................... 50 

3.1 Náklady firmy a plánování ............................................................................... 50 

3.2 Zvýšení tržeb a podpora prodeje výrobk  ........................................................ 53 

Závěr ............................................................................................................................... 56 

Použité zdroje ................................................................................................................. 57 

Internetové zdroje ........................................................................................................... 58 

Seznam obrázk  .............................................................................................................. 59 

Seznam tabulek ............................................................................................................... 59 

Seznam graf  .................................................................................................................. 59 

Seznam vzorc  ................................................................................................................ 60 

P ílohy ............................................................................................................................. 61 

 

 

 



10 
 

ÚVOD 

V dnešní době, kdy je témě  vše, na co si vzpomeneme dostupné a konkurence je 

obrovská, je stále těžší a těžší udržet podnik v prosperitě. Majitelé firem musí být 

neustále ve st ehu, sledovat aktuální dění na trhu, konkurenci, inovace ve výrobních 

technologiích, ale i nová na ízení ze strany vlády, ať už týkající se daňového zatížení, 

nap íklad požadavk  na ekologické normy či na bezpečnost práce. Tyto všechny faktory 

ve velké mí e ovlivňují každodenní chod podniku a je vhodné si čas od času ově it, jak 

si podnik v rámci trhu stojí. Každého majitele samoz ejmě nejvíce zajímá právě 

finanční situace a spolu s tím i zhodnocení jeho vložených zdroj  do podnikání. 

Zp sobem, jak si stávající finanční situaci ově it, je využití finanční analýzy.  

Hlavními d vody, proč se vlastníci, manaže i, obchodní partne i či potencionální 

investo i a vě itelé zabývají finanční analýzou, jsou zejména to, že je pomocí široké 

škály ukazatel  schopna komplexně zhodnotit stávající finanční situaci podniku. M že 

mnohé napovědět o jeho fungování, často tvo í základnu pro plánování a celkové ízení. 

Hodnoty jednotlivých ukazatel  často pomáhají objasnit, na kterou oblast je zapot ebí 

se více zamě it nebo ve které je pot ebné udělat změny či nápravná opat ení, aby podnik 

fungoval lépe.  

Bakalá ská práce je rozdělena do t í částí a jako celek se zabývá právě finanční 

analýzou. V první části se budu zabývat teoretickými východisky, které poslouží jako 

základna pro zpracování části druhé, ve které budou za pomoci těchto teoretických 

východisek zpracována a vyhodnocena reálná data pocházející z účetních výkaz  firmy 

Morava-Ekol. Zpracovaná data poslouží jako podklad pro závěrečná doporučení pro 

zlepšení chodu firmy. 
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Cíl práce 

Cílem bakalá ské práce je zhodnocení finanční situace podniku Morava-Ekol s.r.o. 

Pomocí analýzy finančních ukazatel  se pokusím zjistit a analyzovat stav finanční  

a majetkové stránky díky analýze účetních výkaz , a p ípadné zjištěné odchylky od 

doporučených hodnot ukazatel  vysvětlit či okomentovat jejich p íčinu. Použitými 

elementárními metodami budou horizontální a vertikální analýza rozvahy. Následně 

aplikuji rozdílové, poměrové ukazatele a dva souhrnné ukazatele hodnocení finančního 

zdraví. Pro zpracování finanční analýzy budou použity účetní výkazy, tedy rozvaha a 

výkaz zisku a ztráty firmy Morava-Ekol za období 200Ř-2012. Výsledkem mé 

bakalá ské práce budou formulace doporučení, které by měly být aplikovatelné do 

provozu podniku, a které by měly vést ke zlepšení chodu podniku nejen po finanční 

stránce. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1        Základní finanční cíle podniku 

Základním cílem každého podnikání je zvyšování tržní hodnoty podniku a to v p ípadě, 

ať už se jedná o malý, st ední či velký podnik, jelikož motivem každého podnikání je 

zhodnocení p vodně vložených finančních prost edk . Mimo tento základní cíl, který 

by měl být primárním úkolem finančního managementu či vedení každého podniku, 

m žeme mezi další finanční cíl za adit dosahování finanční stability. Finančně stabilním 

m žeme podnik nazvat, zejména pokud je schopný produkovat zisk, a tím zajišťovat 

postupnou návratnost vložených zdroj . Dalším p edpokladem finančně stabilního 

podniku je dobrá platební schopnost neboli likvidita, a to p edevším ta dlouhodobá. 

Podnik si stanovuje celou adu dílčích finančních cíl , pomocí nichž se snaží dosáhnout 

cíle základního. Mezi ně pat í nap íklad zajištění dostatečných finančních prost edk , 

snaha o co nejoptimálnější majetkovo kapitálovou strukturu, či určitou výši obratu 

(Synek, 2010; R čková, 200Ř). 

 

1.2        Úloha finanční analýzy a její p ístupy 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku, je 

nedílnou součástí finančního řízení (Knápková, Pavelková, 2010, str. 15). Dle Valacha 

(1997) je úkolem finanční analýzy vyhodnocení veškerých finančních aktivit, které 

podnik uskutečnil a podle nich rozhodnout o dalším vývoji. Je tedy jedním z nástroj  

managementu pro kontrolu naplňování finančních cíl . Je d ležitým podkladem pro 

finanční plánování a rozhodování, a to jak pro krátkodobé, tak dlouhodobé. Dle 

použitých metod rozdělujeme finanční analýzu na: 

 Technickou finanční analýzu - kvantitativně zpracovává pomocí matematických, 

statistických a jiných algoritmizovaných metod ekonomická data, která jsou 

následně kvalitativně vyhodnocena (Kalouda, 2004). 

 

 Fundamentální finanční analýzu - pracuje s velkým množstvím 

mimoekonomických jev , které dává do vzájemných souvislostí s těmi 
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ekonomickými. Pro stanovení výsledk  se zabývá spíše kvalitativními údaji, 

zpravidla nepoužívá algoritmizovaných metod (Sedláček, 2001). 

 

1.3        Uživatelé finanční analýzy 

V lehce nadneseném slova smyslu lze íci, že v dnešní moderní době se uživatelem 

finanční analýzy m že stát kdokoliv, kdo projeví zájem seznámit se s finanční situací 

konkrétního podnikatelského subjektu a kdo disponuje pot ebnými znalostmi. Uživatele 

lze rozdělit na externí a interní (Kalouda, 2004). 

1.3.1 Externí uživatelé 

 Investo i - do této skupiny lze za adit poměrně široké spektrum institucí a osob, 

jako jsou akcioná i, investiční společnosti, penzijní fondy a banky. Tuto skupinu 

vě itel  bude zajímat likvidita, aktuální zadluženost, ziskovost vloženého 

kapitálu a míra rizika (Vochozka, 2001). 

 

 Stát a kontrolní orgány - státní a kontrolní orgány mohou informací využít pro 

kontrolu daňových povinností či jako zdroj informací, který se bude podílet na 

tvorbě hospodá ské politiky státu či podklad  pro rozdělování finančních 

výpomocí (Vochozka, 2001). 

 

 Obchodní partne i - tedy dodavatelé a odběratelé. Nejvíce se budou zajímat  

o schopnost dostát závazk m z obchodních vztah . Mezi nejvíce sledované 

ukazatele tudíž pat í zadluženost, likvidita a solventnost. Tato hlediska jsou 

sledována jak z hlediska krátkodobého, tak z hlediska dlouhodobého, v rámci 

odhadu perspektivnosti a stability obchodních vztah .   

 

 Konkurenti - využívají informace p edevším pro srovnání výkonnosti podnik  

(Vochozka, 2001). 

1.3.2 Interní uživatelé 

 Zaměstnanci - buďto ti stávající, kte í chtějí být informováni o situaci svého 

zaměstnavatele, či lze do této kategorie zahrnout i uchazeče o zaměstnání, kte í 
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si takto mohou zjišťovat perspektivnost možného budoucího zaměstnavatele 

(Konečný, 1řř6). 

 

 Manaže i - pro ty hraje finanční analýza d ležitou roli zejména ve spojení 

s finančním plánováním, jak operativním, tak i strategickým. Získané informace 

mohou pro manažery sloužit rovněž jako zpětná vazba, nap íklad p i zavádění 

nového výrobku, či technologií (Konečný, 1řř6). 

 

1.4         Zdroje dat využívaných ve finanční analýze 

Data jsou tím nejd ležitějším faktorem, který se v celém procesu hodnocení finanční 

situace podniku nachází. Je proto d ležité nejen vědět, co nashromážděná data 

znamenají, ale i zda jsou d věryhodná. Základními vstupními daty jsou tedy obvykle: 

1.4.1 Účetní výkazy 

Jsou tvo eny rozvahou, výkazem zisku a ztráty, cash-flow. Výhodou těchto dat je 

zejména jejich standartizovanost, tvo í tedy dobrou základnu pro spolehlivou finanční 

analýzu a pro komparaci s ostatními podniky. Dalším účetním výkazem, který bývá 

využíván, je p íloha k účetní závěrce, která sice nemá závaznou strukturu, to ovšem 

nijak nesnižuje její vypovídací hodnotu. Jako výhodu u těchto zdroj  lze vidět i snadnou 

dostupnost většiny z nich na internetu (R čková, 200Ř). 

1.4.1.1 Rozvaha 

Zachycuje stav majetku (aktiva) a prost edk  (pasiva), ze kterých je tento majetek 

financován, a to vždy ke konkrétnímu datu.  

 ůktiva lze rozdělit na dlouhodobý majetek, oběžná a ostatní aktiva. Dlouhodobý 

majetek lze dále rozdělit na nehmotný, hmotný a finanční. Stálá aktiva jsou 

taková, která firma po izuje na období delší než je jeden kalendá ní rok a nejsou 

spot ebována najednou, nýbrž jsou opot ebovávána. Oběžná aktiva, jejímiž 

nejvýznamnějšími položkami jsou zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční 

majetek, jsou na rozdíl od aktiv stálých spot ebovány zarás. Ostatní aktiva 

zachycují časové rozlišení. P íkladem mohou být p edem placené nájemné či již 
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zrealizované služby, za které jsme ještě neobdrželi platbu (Beranová, 2010; 

R čková, 200Ř). 

 

 Pasiva nabízejí na majetek, který je ve vlastnictví firmy, jiný pohled. P edstavují 

zdroj financování, ze kterého je majetek po ízen. Lze je rozdělit na vlastní 

kapitál a cizí zdroje. Cizí zdroje vnímáme hlavně z pohledu časového na 

krátkodobé se splatností do jednoho roku a dlouhodobé se splatností nad jeden 

rok. I u pasiv evidujeme časové rozlišení, které tvo í výdaje p íštích období 

(Beranová, 2012; Sedláček, 2011). 

 

1.4.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Jiným názvem také výsledovka. Zachycujeme do něj veškeré náklady a výnosy, které 

firma v daném účetním období realizovala. Obecně lze podnikové činnosti rozdělit na 

mimo ádné a běžné, z čehož běžné lze dále rozdělit na provozní a finanční. Do provozní 

činnosti lze za adit veškeré operace související s hlavní činností podniku. Ve finanční 

oblasti pak nalezneme položky, které vyplývají z finanční činnosti. P íkladem mohou 

být nákladové či výnosové úroky. Mimo ádné podnikové činnosti, jak již napovídá 

název, budou odrážet takové operace, které jsou velice nepravidelné a v běžném 

fungování firmy výjimečné. P íkladem mohou být škodní události, jako je krádež 

majetku (Beranová, 2010; R čková, 200Ř). 

1.4.1.3 Výkaz o peněžních tocích 

Podobně, jako výkaz zisku a ztráty se dělí na několik částí, a to na peněžní toky 

z provozní činnosti, z investiční činnosti a na peněžní toky plynoucí z finanční činnosti. 

Provozní činnost tvo í hlavní výdělečnou činnost, m žeme ji tedy p irovnat k provozní 

činnosti a výkazu zisku a ztráty. V rámci investiční činnosti se zabýváme nejvíce 

nákupem a prodejem dlouhodobého majetku. Finanční činnost pak v sobě p ináší 

informace o změnách objemu či struktury dlouhodobých finančních zdroj .  

Výkaz cash-flow m že být sestaven buďto p ímou nebo nep ímou metodou (Beranová, 

2010; R čková, 200Ř). 
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1.4.2 Ostatní podniková data 

Jsou to zejména ty, které účetní výkazy nezohledňují. To mohou být informace o počtu 

zaměstnanc , ale i firemní statistiky či zprávy nebo reporty manažer  a ostatních člen  

vedení.  

1.4.3 Informace z externího prost edí 

Do finanční analýzy je vhodné zapojit i externí informace, mohou ovlivnit ekonomické 

výsledky zvenčí. P íkladem mohou být vývoje světových měn, p edpoklady a prognozy 

burzovních maklé  či změny v daňových povinnostech (Knápková, Pavelková; 2010, 

R čková, 200Ř). 

 

1.5       Postup finanční analýzy 

Na úplném začátku je zapot ebí rozlišit, zda osoba provádějící analýzu bude interním 

pracovníkem podniku či externí analytik. Od tohoto faktu se bude odvíjet zejména 

kvantita a p íprava p edaných vstupních dat. Pokud je člověk provádějící finanční 

analýzu p ímo pracovníkem daného podniku, je již s mnoha informacemi seznámen,  

či je schopen si je sám dohledat. Pokud se rozhodneme zadat hodnocení finanční situace 

externímu pracovníkovi, musíme zajistit, aby mu byly poskytnuty co nejp esnější 

informace a data. P ed samotným provedením analýzy jednotlivých ukazatel  je vhodné 

provést alespoň stručnou analýzu vývoje odvětví, která následně poslouží pro 

zhodnocení aktuální situace i pro odhad budoucího vývoje. Dále vybíráme vhodné 

ukazatele a metody, kterými analyzujeme účetní výkazy spolu s ostatními zdroji dat. 

Výsledky vypočítaných hodnot je vždy nutné komparovat, a to buďto srovnáním v čase, 

s konkurenčním podnikem, s doporučenými hodnotami nebo se stanoveným plánem. 

Závěrečným krokem finanční analýzy je zhodnocení výsledk  a formulace doporučení 

či nápravných opat ení, která by měla zajistit lepší výsledky p i následující analýze 

(Knápková, Pavelková, 2010). 

ůby finanční analýza mohla poskytnout veškerým svým uživatel m co nejspolehlivější 

a nejkvalitnější podklady pro ízení podniku, je nutné si uvědomovat co nejširší škálu 

faktor  p sobících na výsledky, kterých podnik dosahuje. Tím se opět zd razňuje 

d ležitost dat, která do finanční analýzy vstupují nebo ji ovlivňují. Mezi tyto faktory lze 
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nap íklad za adit vliv inflace, která má vliv na veškeré položky rozvahy včetně výkazu 

zisk  a ztráty. Pokud chceme finanční analýzu komparovat s jinými podniky, je pot eba 

vzít v potaz, že každý podnik m že mít zvolenou jinou účetní politiku. To se m že 

projevit v rozdílném odepisování či tvorbě a čerpání rezerv (Knápková, Pavelková, 

2010; Sedláček 2001).  

 

1.6       Metody finanční analýzy 

Díky rozvoji matematických, statistických a ekonomických věd existuje celá ada metod 

finanční analýzy. Rozlišujeme dvě skupiny metod finanční analýzy, a to sice metody 

deterministické a metody matematicko-statistické. Deterministické metody jsou 

běžnými nástroji finanční analýzy v podniku. Matematicko-statistické metody využívají 

pro svou analýzu delšího časového fondu, využívají exaktních metod, včetně 

vyhodnocení (Dluhošová, 200Ř).  

Jednotlivé deterministické metody finanční analýzy budou blíže popsány dále.  
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Obrázek 1: Metody finanční analýzy 

(Zdroj: Zpracování vlastní dle Dluhošové, 2006, str. 70) 

 

1.6.1    Analýza absolutních ukazatelů 

ůbsolutní ukazatele vyjad ují stav majetkové a finanční struktury k určitému časovému 

okamžiku. Základem pro analýzu absolutních ukazatel  jsou jak tokové, tak stavové 

veličiny. Mezi základní techniky rozboru pat í procentní (horizontální) a poměrová 

(vertikální) analýza. V praxi jsou tyto techniky azeny mezi nejrozší enější nástroje 

(Vochozka, 2011). 
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1.6.1.1  Horizontální analýza 

Sleduje meziroční změny jednotlivých položek rozvahy. Jejich analýzou tedy 

získáváme odpověď na otázku, o kolik procent se jednotlivé položky změnily oproti 

p edchozímu roku (Vochozka, 2011). 

                                                                    

Vzorec 1: Horizontální analýza (Vochozka, 2011) 

 

1.6.1.2  Vertikální analýza 

Jde o procentní rozbor jednotlivých komponent rozvahy k celkové sumě daného 

finančního výkazu. „Označení vertikální analýza vzniklo proto, že se při procentním 

vyjádření jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů ve 

sloupcích a nikoliv napříč jednotlivými roky“ (Sedláček, 2011, str. 17). Za výhodu této 

analýzy lze považovat zejména její nezávislost na meziroční inflaci (Sedláček, 2011). 

 

1.6.2    Analýza rozdílových ukazatelů 

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

ukazatele, označované jako fondy finančních prostředků. Fond je chápán jako rozdíl 

mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv s určitých položek krátkodobých 

pasiv (tzv. čistý fond)“ (Sedláček, 2001, str. 35). 

1.6.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Pat í k nejvýznamnějším rozdílovým ukazatel m, zejména pro platební schopnost 

podniku. Čistý pracovní kapitál je ta část oběžných aktiv, která je financována 

dlouhodobými zdroji. Pro to, aby byla zajištěna likvidita, by měla oběžná aktiva být 

vyšší, než krátkodobé závazky. Proto by měl vytvá et jakousi rezervu, pro p ípadné 

finanční výkyvy (Vochozka, 2011; Kinslingerová, 2005). 

ČPK= oběžná aktiva - krátkodobé závazky 

Vzorec 2: ČPK (Vochozka, 2011) 
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1.6.3    Analýza poměrových ukazatelů 

Je nejběžněji využívaným nástrojem pro hodnocení finanční situace podniku. Výsledné 

hodnoty podíl mezi dvěma či více absolutními ukazateli a jejich nejčastějšími zdroji 

bývají účetní data. Data pocházející z rozvahy jsou stavové veličiny, data získaná 

z výkazu zisku a ztráty jsou tokovými veličinami (Sedláček, 2001). 

1.6.3.1 Ukazatelé rentability 

Rentabilita ukazuje schopnost podniku vytvá et nové zdroje díky zdroj m již d íve 

vloženým, tedy jinými slovy výnosnost vloženého kapitálu. Nejvíce se o ukazatele 

rentability zajímají potencionální investo i či akcioná i. V časové adě by měly mít 

rostoucí charakter (R čková, 200Ř). 

 ROA - návratnost aktiv je ukazatelem, který mě í zisk s veškerými aktivy, která 

jsou do podnikání investována. Odpovídá na otázku, zda podnik efektivně 

využívá svá aktiva. Čím vyšší bude jeho hodnota, tím efektivněji jsou aktiva 

využívána (R čková, 200Ř).                 

Vzorec 3: ROA (R čková, 200Ř) 

 

 ROE - rentabilita vlastního kapitálu vyjad uje výnosnost vlastního kapitálu. 

Rentabilita vlastního kapitálu je závislá na rentabilitě celkového kapitálu i na 

úrokové mí e kapitálu cizího. Pokud se hodnota ROE zvýší, mohou být 

p íčinami snížení ceny cizího kapitálu (Dluhošová, 2006). 

                         
Vzorec 4: ROE (Dluhošová, 2006) 

 

 ROI - rentabilita vloženého kapitálu se určí jako podíl zisku p ed zdaněním 

spolu s nákladovými úroky ku celkovému kapitálu. Jeho hodnota udává 

celkovou efektivnost firmy či produkční sílu (R čková, 200Ř). 
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Vzorec 5: ROI (R čková, 200Ř) 

 

 ROS - rentabilita tržeb udává zisk ve vztahu k tržbám. M žeme díky němu 

získat odpověď na otázku, zda podnik dosahuje adekvátní marže. Čím je tento 

ukazatel vyšší, tím snadněji podnik dosahuje zisku na každé koruně z tržeb 

(R čková, 200Ř). 

              

Vzorec 6: ROS (R čková, 200Ř) 

 

1.6.3.2 Ukazatelé aktivity 

Ukazují stupeň užití podnikových aktiv. P i analýze ukazatel  aktivity nejčastěji 

hledáme odpovědi na otázky, jak je hospoda eno s aktivy a jak se toto hospoda ení 

promítá do likvidity a výnosnosti (R čková, 200Ř). 

 Obrat celkových aktiv - vyjad uje intenzitu využití veškerých aktiv. Čím je 

ukazatel vyšší, tím lépe jsou v podniku aktiva využívána. P i dlouhodobě nižším 

výsledku ve srovnání s oborovým pr měrem je dle Blahy a Jind ichovské (2006) 

doporučeno některá aktiva prodat.  

                                           

Vzorec 7: Obrat celkových aktiv (Blaha, Jind ichovská, 2006) 

 

 Obrat stálých aktiv - hodnoty, které poskytuje tento ukazatel, slouží zejména 

jako podklad p i rozhodnutí o po ízení dalších stálých aktiv. Dlouhodobě nižší 

výsledek tohoto ukazatele by měl signalizovat omezení investic či zvýšit využití 

výrobních kapacit (Sedláček, 2001). 
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Vzorec 8: Obrat stálých aktiv (Sedláček, 2001) 

 

 Obrat zásob - ukazatel vyjad uje míru využití zásob. Hlavním negativem tohoto 

ukazatele je, že tržby jsou veličinou tokovou a zásoby stavovou. Pokud je 

hodnota obratu zásob nízká, znamená to pro podnik, že v zásobách drží peněžní 

prost edky, které by mohly být využity jinde, a také náklady na skladování 

(Sedláček, 2001).                               

Vzorec 9: Obrat zásob (Sedláček, 2001) 

 

 Doba obratu zásob - číslo značí dny, po které jsou zásoby v podniku p ítomny 

do doby jejich spot eby. U zásob zboží a výrobk  se stává ukazatel zároveň 

ukazatelem likvidity. Hodnota ukazatele by tedy neměla mít rostoucí tendenci 

(Sedláček, 2001).                                           

Vzorec 10: Doba obratu zásob (Sedláček, 2001) 

 

 Doba obratu pohledávek - ukazatel hodnotí obratovost, tedy počet dn , který 

musí firma čekat na úhradu pohledávek za již provedené služby. Obecně 

m žeme íci, že ukazatel by neměl mít rostoucí tendenci. Je také vhodné jej 

porovnat s platebními podmínkami firmy. Pokud bude zjištěný údaj vyšší než 

běžná doba inkasa pohledávek, je vhodné si s obchodními partnery upravit 

podmínky obchodování (Blaha, Jind ichovská, 1řř6, Sedláček 2001). 

 

                                           

Vzorec 11: Doba obratu pohledávek (Blaha, Jind ichovská, 1řř6) 
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 Doba úhrady závazk  z obchodních vztah  - ukazuje, jak dlouhou dobu trvá, než 

podnik zaplatí svým obchodním partner m (Kislingerová, 2005). 

                                                            

Vzorec 12: Doba obratu závazk  (Kislingerová, 2005) 

 

1.6.3.3 Ukazatelé zadluženosti 

Na základě porovnávání vybraných položek rozvahy zjišťují poměr vlastních a cizích 

zdroj  na celkovém financování podniku. Podstatou analýzy je hledání optimální 

poměru mezi vlastními a cizími zdroji. Optimální poměr zdroj  financování m že 

podniku p inést vyšší výnosnost (R čková, 200Ř). 

 Celková zadluženost - pomě uje celková aktiva k cizímu kapitálu. Pro vě itele je 

tedy lepší, pokud je hodnota ukazatele nízká, protože tak podstupují nižší riziko. 

Právě vě itelé, a to už ti stávající nebo ti, kte í uvažují, že se budou podílet na 

financování podniku, jsou hlavní skupinou, která tento ukazatel zkoumá. 

Optimální poměr zadluženosti je udáván mezi 30-60%  (Dluhošová, 2006). 

                                                

Vzorec 13: Celková zadluženost (Dluhošová, 2006) 

 

 Koeficient samofinancování – je opakem a zároveň doplňkem k celkové 

zadluženosti. Součet těchto dvou ukazatel  by proto měl být roven 1. Vyjad uje 

poměr vlastního kapitálu k celkovým aktiv m podniku (Sedláček, 2001). 

 

                                                         

Vzorec 14: Koeficient samofinancování (Sedláček, 2001) 
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 Úrokové krytí - ukazuje, kolikrát zisk p evyšuje placené úroky, jinými slovy  

i kolikrát je zajištěno placení úroku. Čím je číslo vyšší, tím lépe pro podnik, jako 

postačující jsou uváděny hodnoty troj až šestinásobku (Dluhošová, 2006).                                    

Vzorec 15: Úrokové krytí (Dluhošová, 2006) 

 

1.6.3.4 Ukazatelé likvidity 

Obecně ukazují schopnost podniku splatit své závazky, pomě ují, čím je možné závazky 

zaplatit v či tomu, co je pot eba zaplatit. V souvislosti s likviditou je pot eba definovat 

pojem solventnost: „Připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost a je 

tedy jednou ze základních podmínek existence podniku. Jinými slovy podmínkou 

solventnosti je likvidita“ (Sedláček, 2001, str. 73). Likvidita je d ležitá pro rovnováhu 

podniku a je nezbytné její hodnoty sledovat, a to ideálně v časové adě, abychom byli 

schopni posoudit její vývojový trend. Pokud podnik není dostatečně likvidní, má 

problém se splatností svých závazk  a naopak, pokud jsou hodnoty ukazatel  p íliš 

vysoké, má podnik nadbytečné finanční prost edky vázány v aktivech. Co se týče 

dlouhodobějšího vývoje likvidity, jsou obecně preferovány stabilní hodnoty bez 

výraznějších odchylek (R čková, 200Ř, Sedláček 2001). 

 Okamžitá likvidita - také bývá nazývána cash ratio či likviditou prvního stupně. 

Její součástí jsou pouze ty nejlikvidnější složky rozvahy. Doporučené hodnoty 

jsou  0,2-0,5 (Sedláček, 2001). 

                                                                          

Vzorec 16: Okamžitá likvidita (Sedláček, 2001) 

 

 Pohotová likvidita - neboli likvidita druhého stupně či quick ratio, která má 

doporučené hodnoty mezi 1-1,5. R čková (200Ř) uvádí ideální poměr čitatele  

a jmenovatele 1:1, což by byla situace, kdy by podnik byl schopen se vyrovnat 

svoje závazky, aniž by musel prodávat zásoby (R čková, 200Ř). 
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Vzorec 17: Pohotová likvidita (R čková, 200Ř) 

 

 Běžná likvidita - je likviditou t etího stupně, jiným názvem také current ratio. 

Ukazuje, kolikrát by byly schopny oběžná aktiva pokrýt krátkodobé závazky. 

Hodnota, které by měl tento ukazatel dosahovat, by měla být alespoň 1,5. Čím 

vyšší je hodnota, tím je pravděpodobnější zachování dobré platební schopnosti 

podniku. Je ovšem zapot ebí si uvědomit nedostatky tohoto ukazatele, a to 

zejména, že nezohledňuje u krátkodobých závazk  dobu jejich splatnosti  

a u oběžných aktiv jejich rozdílnou likvidnost (R čková, 200Ř). 

                                                   

Vzorec 18: Běžná likvidita (R čková, 200Ř) 

 

1.6.4 Analýza souhrnných ukazatelů 

Principem souhrnných ukazatel  je posoudit finanční situaci podniku komplexně díky 

výpočtu jedné číselné charakteristiky. Rozlišujeme dvě skupiny souhrnných ukazatel , 

konkrétně jsou to bankrotní a bonitní modely (R čková, 200Ř). 

1.6.4.1 Bankrotní modely 

Jejich výpočty umožňují zjistit, zda je podnik ohrožen bankrotem, a to na základě 

vykazování typických symptom  pro bankrot, jako jsou nevyhovující likvidita či 

nedostatečná rentabilita celkového vloženého kapitálu. Z bankrotních model  jsem se 

rozhodla do své práce za adit ůltman v index a index IN05 (R čková, 200Ř). 

Altmanův index – je index vycházející z tzv. diskriminační analýzy. Podle hodnot, 

jakých ůltman v index nabývá, lze stanovit, zda má firma finanční problémy, které 

mohou skončit bankrotem. Pokud je tato hodnota vyšší než 2,ř, je finanční situace 

podniku uspokojivá a v pásmu prosperity. Jsou-li hodnoty mezi 1,2 a 2,ř nachází se 

podnik v pásmu tzv. šedé zony. Hodnoty pod 1,2 posunují podnik do pásma 
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bankrotu a značí vážné finanční problémy. V českém podnikatelském prost edí je 

tento index velice hojně využíván (R čková, 200Ř; Sedláček, 2011). 

 

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

Vzorec 19: ůltman v index (zdroj: R čková, 200Ř) 

Jednotlivé složky vzorce jsou: X1: pracovní kapitál/aktiva  

  X2: nerozdělené zisky/aktiva  

  X3: EBIT/aktiva  

  X4: tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje  

  X5: tržby/aktiva (Knápková, Pavelková, 2010) 

 

Index IN05 - byl vytvo en jako poslední v adě a je modifikací indexu IN01. Oproti 

IN01 je zde kladen větší d raz na váhu ukazatele ROů, tedy na podíl zisku ku aktiv m. 

Výslednou interpretací výsledk  m že být, že podnik je buďto bonitní, bankrotní, nebo 

se nachází v tzv. šedé zoně (Vochozka, 2011). 

                                                                                                                                    
Vzorec 20: Index IN05 (zdroj: Vochozka, 2011) 

 

IN  1,6 uspokojivá finanční situace 

0,9  IN ≤ 

1,6 

„šedá zona“ 

IN ≤ 0,9 ohrožení vážnými finančními problémy 

 

Tabulka 1: Hodnocení indexem IN05 

Zdroj: (Vlastní dle Sedláčka, 2011, str. 112) 
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Shrnutí teoretické části 

Ve výše uvedeném textu byly za pomoci odborné literatury teoreticky zpracovány 

hlavní cíle podnikání. Také úloha finanční úlohy v rámci fungování podniku, vybrané 

postupy p i provádění analýzy, zdroje využívaných dat, metody, uživatelé,    

a jednotlivé ukazatele finanční analýzy, jako jsou v rámci absolutních ukazatel  

vertikální a horizontální analýza rozvahy. Dále také analýza rozdílových ukazatel , ze 

kterých byla vybrána analýza čistého pracovního kapitálu. V rámci poměrových 

ukazatel  analýza rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Na závěr byla do 

teoretické části za azena analýza souhrnných ukazatel , ze kterých byl vybrán 

ůltman v index a IN05 index. Všechny výše uvedené deterministické metody budou v 

další kapitole aplikovány na vybraný podnikatelský subjekt, kterým je firma Morava-

Ekol.  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

Ve druhé části své práce se budu zabývat finanční analýzou konkrétního 

podnikatelského subjektu, kterým je firma Morava-Ekol. 

2.1        Základní informace 

 

Datum zápisu:   3. května 1řř3 

Spisová značka:  C ř5ř4 vedená u Krajského soudu v Brně 

Obchodní firma:  MORAVA-EKOL, spol. s.r.o. 

Sídlo:    č.p. 735 6ř1 10 Kobylí 

Identifikační číslo:  497 09 285 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

P edmět podnikání:  Výroba plastových výrobk  

    Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

      Montáž, opravy, servis čistíren odpadních vod  

(Zdroj: portál justice.cz) 

 

Hlavní složkou je nyní již pouze výroba bazén . Celkem firma zaměstnává 14 

zaměstnanc . Bazény jsou prodávány nejen na českém trhu, ale i do Rakouska  

a Německa.  D íve měla firma zakázky i do Slovinska, Slovenska, Francie a Španělska. 

Firma se věnuje výrobě bazén  pouze z jednoho materiálu, a to konkrétně 

z polypropylenu. Hlavním d vodem jsou zejména výborná kvalita. Hlavní p edností 

polypropylenu je 100% těsnost p i sva ování, což zákazník m zaručuje, že výrobek 

bude opravdu kvalitní. Polypropylenu, kterého se využívá k výrobě bazén , jsou dva 

typy a Morava-Ekol používá ten kvalitnější, což se samoz ejmě odráží i na ceně 

sortimentu. Záruka na samotnou vanu bazénu, kterou Morava-Ekol svým zákazník m 

nabízí je 10 let. Společnost také nabízí kompletní p íslušenství, včetně bazénové 
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chemie. Kromě výroby bazén  se dále firma zabývá výrobou čistíren odpadních vod, 

odpadních jímek, plastových nádrží a odlučovač  tuku. 

 

2.2       Organizační struktura 

 

Obrázek 2: Organizační struktura firmy 

Zdroj: Vlastní dle informací poskytnutých firmou 

 

Společnost je ízena t emi jednateli, jejich podíly jsou rozděleny rovnoměrně. Jeden 

z nich má 34%, dva zbylí mají po 33%. Obrázek organizační struktury je velice 

informativní, jelikož ve firmě neexistuje témě  žádná hierarchie pozic. Ve výrobním 

oddělení pracuje 12 pracovník , ovšem oddělení nemá žádného mistra ani vedoucího. 

ůktuálně probíhá výroba pouze v jednosměnném provozu. Dále ve firmě pracuje již 

pouze účetní a administrativní pracovnice. Možný vývoj či uspo ádání organizační 

struktury budou součástí návrh  pro zlepšení situace firmy. 

 

Obrázek 3: Logo Morava-Ekol 

Zdroj: interní materiály Morava-Ekol 
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2.3        SWOT analýza 

V praxi je jednou z nejpoužívanějších analytických metod. SWOT analýza je založena 

na zkoumání silných a slabých stránek uvnit  organizace a na analyzování p íležitostí  

a hrozeb, které se vyskytují vně. Všechny tyto faktory závisejí na životním cyklu 

podniku a na druhu podnikatelské činnosti, které se daný podnik věnuje. P i SWOT 

analýze je také zapot ebí brát v úvahu neustálou dynamičnost veškerých proces  a dění 

jak uvnit , tak navenek (Veber a kol., 2000). 

 

 

Obrázek4: SWOT analýza 

Zdroj: Managementmania.cz 

 

2.3.1 SWOT analýza společnosti Morava-Ekol 

 Silné stránky: Společnost je na trhu již p es dvacet let a za celou dobu se nijak 

výrazně neměnila struktura zaměstnanc , z čehož lze vyvodit, že zaměstnanci 

budou již ve výrobě i montáži bazén  zkušení. Další silnou stránkou je kvalita 

používaného materiálu pro výrobu. Dále jako velice kvalitně hodnotím 

informační zpracování webových stránek, které je velice detailní a poskytuje 

zákazník m veškeré pot ebné informace o všech výrobcích. 

 

 Slabé stránky: Jednoznačně sem lze za adit nedostatečnou reklamu či jakoukoliv 

jinou prezentaci výrobk  firmy. Do loňského roku měla společnost poměrně 

fixně dané rozměry a typy bazén , které pro své klienty byla schopna vyrobit  
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a tím p icházela o možné zákazníky. Jako slabou stránku hodnotím také design 

webových stránek. 

 

 Hrozby: Hlavní hrozbou je určitě konkurence a to nejen od těch konkurent , 

kte í mají stejný p edmět podnikatelské činnosti, ale i od hobbymarket , které 

nabízejí bazény v mnohem nižší cenové hladině.  

 

 

 P íležitosti: Jako p íležitost pro další možný rozvoj je možné uvažovat o 

spolupráci se stavebními a developerskými firmami, které by bazény či ostatní 

výrobky firmy Morava-Ekol nabízeli svým zákazník m. Další možnou 

p íležitostí je zviditelnění firmy, zejména na veletrzích. 

 

2.4       Zásadní změny posledních let 
Jsou to změny, které stojí za značným snížením celého výsledku hospoda ení i vývojem 

aktiv a pasiv firmy. Velkým zásahem do chodu společnosti byl bezpochyby pokles, či 

témě  až zastavení výroby čističek odpadních vod, které tvo ily obrovský podíl na 

ziscích firmy. Bohužel je tato změna z velké části ovlivněna na ízením Evropské Unie. 

Pro domácnosti či menší subjekty p estalo být výhodné mít vlastní čističku a raději se 

napojují na ty centrální. Tato firma vyráběla čističky, které objemem vystačily pro 

osídlení do 200 obyvatel, na výrobu větších nádob bohužel nemají výrobní kapacity. 

ůnalýza finanční situace společnosti Morava-Ekol začínám v roce 200Ř, což je rok, 

který se v terciárním sektoru zapsal jako rok, kdy započala hospodá ská krize. Výroba 

bazénu bohužel pat í mezi typ podnikání, který mohl být krizí zasažen značně. 

 

2.5       Finanční analýza firmy Morava-Ekol 

Dále již p istoupím k samotné finanční analýze, která byla provedena na základě 

účetních výkaz  a informací poskytnutých firmou Morava-Ekol.  
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2.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Jako první se v rámci finanční analýzy zamě ím na absolutní ukazatele, tedy procentní  

a poměrovou analýzu rozvahy.  

 

2.5.1.1 Horizontální analýza aktiv a pasiv 

V níže uvedených dvou tabulkách m žeme vidět hodnoty horizontální analýzy aktiv a 

pasiv, které ukazují, jak se mezi jednotlivými zkoumanými roky měnil stav majetku  

a jeho finančními zdroji.  

Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv ( v %) 

Horizo tál í a alýza aktiv 

Rok 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Aktiva celkem -24,99% -28,27% -25,99% -23,84% 
Dlouhodobý majetek -47,42% -17,17% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobý majetek hmotný -47,42% -17,17% 0,00% 0,00% 
Oběžná aktiva -23,57% -29,11% -27,54% -25,58% 
Zásoby -20,22% -54,48% -15,02% -25,11% 
Krátkodobé pohledávky -35,56% -14,51% -11,88% -25,59% 
Krátkodobý finanční majetek 0,63% 47,00% -64,37% -27,08% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková aktiva firmy si udržují klesající tendenci, a to meziročně mezi 24% až 2Ř %. 

Konkrétněji, u dlouhodobého majetku, vidíme výraznější pokles mezi roky 200Ř-2009. 

Ten lze byl zp soben tím, že díky radikálnímu poklesu zakázek firma odprodala druhý 

transporter. Pokles, který nastal mezi roky 200ř-2010 byl zp soben snížením 

nedokončeného dlouhodobého majetku. Poté si již firma ponechala konstantní hodnotu 

dlouhodobého majetku, který v současné době tvo í již jen pozemky a z malé části 

právě nedokončený hmotný majetek. Proto nejsou v tabulce uvedeny žádné další složky 

dlouhodobých aktiv. Podobně jsou na tom i složky aktiv oběžných. Zásoby klesaly 

meziročně mezi 15 % a 25 % kromě období 200ř-2010, kdy vidíme radikálnější pokles. 

P i bližším pohledu do rozvahy zjistíme, že v roce 200ř disponovala firma zásobami v 

hodnotě 4 242 tis. Kč a v roce 2010 již jen 1ř31 tis. Kč, což je zároveň i d vodem pro 

mírné zvýšení peněžních prost edk  v roce 2010, firma p estala po izovat zásoby nové, 

spot ebovávala pouze ty, které již vlastnila a část jich i odprodala.   
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V následujícím grafu m žeme vidět horizontální analýzu aktiv firmy. 

 

Graf 1: Horizontální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Následující tabulka nabízí pohled do horizontální analýzy pasiv firmy, tedy do 

meziročních změn v rámci finančních zdroj . 

Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv (v %) 

Horizontální analýza pasiv 

Rok 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

Pasiva celkem -24,99% -28,27% -25,99% -23,84% 
Vlastní kapitál -65,41% -197,47% -52,06% -94,66% 
Výsledek hospoda ení  -23,57% -29,11% -27,54% -25,58% 
Cizí zdroje -10,98% 23,70% 2,23% 36,45% 
Krátkodobé závazky -5,38% 23,70% 2,23% 36,45% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Stejně jako u aktiv, i většina položek pasiv vykazuje klesající tendenci. Vlastní kapitál 

zaznamenal největší pokles mezi roky 200ř-2010, kde m žeme vidět extrémní pokles 

témě  o 200 %. Ten byl zp soben dosažením ztráty ve výši 3 76Ř tis. Kč. Rok 2009 byl 

posledním, kdy byl vlastní kapitál firmy v kladných hodnotách, poté již bylo 

dosahováno takové ztráty, že vlastní kapitál je nyní záporný. Výsledek hospoda ení také 

ročně klesá, a to pr měrně o 25%.  Nár st zaznamenáváme u krátkodobých závazk , a 
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to nejvíce závazky v či ovládající a ídící osobě. Zbytek krátkodobých závazk , 

konkrétně v či zaměstnanc m, státu či z obchodních vztah , se firmě da í buďto 

snižovat, nebo udržet na p ibližně stejné hodnotě.  

Níže uvedené grafické znázornění umožňuje pohled na horizontální analýze pasiv 

firmy. 

 

Graf 2: Horizontální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.5.1.2 Vertikální analýza aktiv a pasiv 

Ve dvou níže zobrazených tabulkách se zamě íme na vertikální rozbor aktiv a pasiv, 

tedy na procentní podíl jednotlivých komponent rozvahy na celkových aktivech a 

pasivech. Jako první je tabulka vertikální analýzy aktiv.  

Tabulka 4: Vertikální analýza aktiv ( v %) 

Vertikální analýza aktiv 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 
Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlouhodobý majetek 6,70% 4,70% 5,42% 7,33% 9,62% 
Dlouhodobý majetek hmotný 6,70% 4,70% 5,42% 7,33% 9,62% 
Oběžná aktiva 93,09% 94,86% 93,74% 91,78% 89,68% 
Zásoby 51,03% 54,28% 34,45% 39,55% 38,89% 
Krátkodobé pohledávky 32,84% 28,21% 33,62% 40,03% 39,11% 
Krátkodobý finanční majetek 9,21% 12,36% 25,33% 12,20% 11,68% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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P i bližším pohledu na vertikální analýzu zjistíme, že ve všech sledovaných letech tvo í 

stálá aktiva méně než desetiprocentní část celých aktiv. Lze tedy íci, že firma nemá 

témě  žádná dlouhodobější aktiva. P i pohledu na oběžná aktiva je patrné, že v prvních 

dvou letech měla firma více než polovinu veškerých svých peněžních prost edk  

v zásobách. V dalších letech se tato hodnota mírně snížila, a to díky celkovému snížení 

zásob. Krátkodobé pohledávky sice zaznamenaly v rámci vertikální analýzy nár st 

témě  o 10%, nicméně dle účetních výkaz  byla jejich celková hodnota snížena. 

Krátkodobý finanční majetek je ve všech letech kromě roku 2010 na poměrně 

konstantní úrovni okolo 12%. Výkyv směrem nahoru v roce 2010 byl zp soben, jak 

jsem zmínila výše, odprodejem části zásob.  

 

Následující grafické znázornění prezentuje vertikální analýzu aktiv firmy.  

 

Graf 3: Vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 
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Následující tabulka zobrazuje vertikální analýzu pasiv, tedy procentní zastoupení 

jednotlivých položek v rámci celkových pasiv.  

Tabulka 5: Vertikální analýza pasiv (v %) 

Vertikální analýza pasiv 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 26,31% 12,13% -50,30% -103,35% -264,15% 

Výsledek hospoda ení  za běžné účetní obd. -9,04% -22,94% -67,21% -35,41% -128,42% 

Cizí zdroje 71,84% 85,26% 147,02% 203,09% 363,83% 

Krátkodobé závazky 67,59% 85,26% 147,02% 203,09% 363,83% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura pasiv na první pohled prozradí, že firma funguje zejména v posledních t ech 

letech víceméně z cizích zdroj . Největší část tvo í závazky v či ovládajícím a ídícím 

osobám. Jinými slovy si jednatelé sami „dotují“ firmu z jiných zdroj . Tedy nevkládají 

peníze jako vklad, nýbrž jej firmě p jčují. Z tabulky jasně vyplývá, že cizí zdroje jsou 

celé tvo eny krátkodobými závazky, žádnými dlouhodobé závazky firma ve 

sledovaných letech nemá. Pouze v roce 200Ř firma ještě čerpala dlouhodobý bankovní 

úvěr, ovšem od roku 200ř žádné jiné formy financování cizími zdroji v účetních 

výkazech nezaznamenávají.  
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V následujícím grafu vidíme procentní zastoupení jednotlivých složek pasiv firmy. 

 

Graf 4: Vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.5.2 Horizontální analýza p idané hodnoty 

Následující tabulka zobrazuje analýzu části výkazu zisku a ztráty, konkrétně meziroční 

změny výkon , výkonové spot eby a p idané hodnoty.  
Tabulka 6: Horizontální analýza p idané hodnoty 

Horizo tál í a alýza přida é hod oty 

 Rok 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Výko y -42,13% 5,82% -0,99% -7,13% 

Trž y za prodej vlast í h výro ků a služe  -42,13% 5,82% -0,99% -7,13% 

Výko ová spotře a -37,78% 20,84% -14,13% 8,00% 

Spotře a ateriálu a e ergie -42,40% 37,31% -13,20% 7,80% 

Služ y -19,13% -26,47% -19,10% 9,15% 

Přida á hod ota -58,38% -93,12% 1443,54% -99,69% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci horizontální analýzy jsem se rozhodla za adit do své práce i horizontální 
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V ostatních sledovaných letech se výkony drží mezi 15 – 16 tis. Kč. Tyto tržby ovšem 

nejsou dostatečné pro pokrytí náklad  firmy. 

 Nejvyššího rozdílu mezi výkony a výkonovou spot ebou firma dosahovala právě 

v prvním sledovaném roce. V roce 200ř, kdy nastal pokles tržeb i velký pokles 

spot ebovaného materiálu, pokles spot ebovaných služeb ovšem tak velký nebyl. 

Hlavním problémem je, že výkonová spot eba dosahuje v letech 2010 a 2012 témě  

stejných hodnot, jako výkony a tím pádem p idaná hodnota pro firmu je témě  nulová. 

Velký skok m žeme pozorovat mezi roky 2010 a 2011, kdy se p idaná hodnota 

propadla na 147 tis. Kč a následně vzrostla na 2 26ř tis. Kč. Za tímto stála úspora ve 

spot ebě materiálu a energie. Celkově pohled detail p idané hodnoty značí, že náklady 

na spot ebovaný materiál a energie jsou aktuálně p íliš vysoké na to, aby firma mohla 

p i stávající produkci a cenové politice produkovat p idanou hodnotu.  

 

 

2.5.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

V rámci rozdílových ukazatel  jsem se rozhodla zanalyzovat čistý pracovní kapitál, 

jehož dosažené hodnoty lze vidět v této tabulce.  

Tabulka 7: Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 

  

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

čistý pracovní kapitál 2 657 750 -2 987 -4 618 -8 663 
Zdroj: vlastní zpracování 

V prvních dvou letech se firma drží v kladných hodnotách, ovšem v posledních t ech 

letech je výrazně v mínusu. Jinými slovy první dva roky měla oběžná aktiva vyšší 

hodnotu, než-li krátkodobé závazky. V posledních t ech letech krátkodobé závazky již 

výrazně oběžná aktiva p evyšují. Nejvyšší podíl má položka závazky v či ovládající a 

ídící osobě. Jinými slovy ečeno v prvních dvou letech ještě firma měla alespoň nějaký 

finanční polštá , ovšem v posledních t ech letech díky výraznému nár stu závazk  jsou 

hodnoty ukazatele záporné. 
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2.5.4 Analýza poměrových ukazatelů 

V rámci analýzy poměrových ukazatel  se zamě ím na ukazatele rentability, aktivity, 

zadluženosti a likvidity. 

2.5.4.1 Analýza ukazatelů rentability 

Jako další budou v níže uvedené tabulce interpretovány hodnoty jednotlivých rentabilit, 

tedy schopnosti navracet vložené zdroje.  

Tabulka 8: Ukazatele rentability (v %) 

Ukazatele rentability 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

rentabilita aktiv (ROA) -4,66% -19,72% -64,16% -31,81% -123,51% 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -34,37% -189,14% -133,62% -34,26% -48,62% 

rentabilita tržeb (ROS) -3,54% -11,56% -23,10% -9,10% -27,06% 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) -3,85% -19,36% -64,16% -31,81% -123,51% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkově p i pohledu do tabulky vidíme, že všechny ukazatele rentability jsou ve všech 

zkoumaných letech v záporných hodnotách. 

Rentabilita aktiv je zejména v posledním roce na velice znepokojivé úrovni. Lze tedy 

konstatovat, že peněžní prost edky, které firma investovala do svých aktiv, se nevrací 

zpátky. Částečně lze špatné hodnoty ukazatele spat ovat i v tom, že firma má aktiv  

stále méně, a to zejména těch dlouhodobých. Technicky už firma mimo oběžná aktiva 

vlastní pouze pozemky, které mnoho zisku nep inesou.  

Rentabilita vlastního kapitálu reflektuje razantní snižování vlastního kapitálu v d sledku 

toho, že firma dlouhodobě nedosahuje kladných výsledk  hospoda ení. Nejvíce 

m žeme pokles sledovat mezi roky 200ř a 2010, což byl zlomový rok, kdy se vlastní 

kapitál dostal do záporných čísel. Konkrétně výsledky hospoda ení v těchto dvou letech, 

kdy m žeme vidět největší pokles hodnot, dosahovaly ztráty ve výši 1 7ř3 tis. Kč  

a 3 76Ř tis. Kč. 

Rentabilita tržeb by v ideálním p ípadě měla dosahovat velikosti 6%. Ukazuje, kolik % 

čistého zisku má firma z každé koruny tržby. V tomto p ípadě m žeme íci, že na 

každou korunu tržeb je firma až 0,2706 korun v mínusu a to konkrétně v posledním 
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sledovaném roce, který je zároveň v rámci rentability tím nejhorším. V takovémto 

p ípadě je pot eba se blíže podívat na vynaložené náklady na výrobu, na náklady p i 

nákupu materiálu i na cenu, za kterou jsou finální výrobky prodávány.  

Pomocí ukazatele rentability vloženého kapitálu jsem se snažila zjistit, kolik procent 

zisku má firma z jedné investované koruny. Jelikož ukazatel ve všech zkoumaných 

letech dosahuje záporné hodnoty, jedná se v našem p ípadě spíše o ztrátu. 

V následujícím grafické znázornění m žeme vidět hodnoty jednotlivých rentabilit, 

kterých bylo mezi lety 200Ř-2012 dosaženo.  

 

Graf 5: Ukazatele rentability (zdroj: vlastní zpracování)  
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2.5.5 Analýza ukazatelů aktivity 

Následující tabulka obsahuje vypočtené hodnoty ukazatel  aktivity, a to konkrétně 

obraty celkových, stálých aktiv a obrat zásob.  

Tabulka 9: Obraty aktiv (počet obrátek) 

Ukazatele aktivity 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 
obrat celkových aktiv 2,56 1,99 2,91 3,89 4,75 

obrat stálých aktiv 38,16 42,27 53,65 53,12 49,34 

obrat zásob 5,01 3,66 8,45 9,84 12,20 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát využijeme celková aktiva. Pokud se ukazatel 

zvyšuje, znamená, že jsou aktiva využívána lépe. Doporučené hodnoty ukazatele jsou 

mezi 1,6 a 3. V prvních dvou letech se tedy nacházíme témě  v ideálních hodnotách. 

Rok 2010 hraničí s doporučenou hodnotou 3 a zejména poslední rok p esáhl 

doporučenou hodnotu značně. Vyšší hodnota značí, že firma má méně majetku než je 

pot ebné. Zvyšující se hodnoty ukazatel  tedy odpovídají snižování aktiv, které 

probíhalo ve všech zkoumaných letech. P i bližším nahlédnutí do výkaz  nap íklad 

zjistíme, že mezi prvním a posledním zkoumaným rokem v oběžných aktivech tvo í 

rozdíl témě  7 milion  korun. 

Obrat stálých aktiv udává, zda je vhodné po izovat další stálá aktiva. Využíváme k tomu 

zejména porovnání s oborovým pr měrem.  

Obrat zásob ukazuje, do jaké míry jsou využívány zásoby. Nízké hodnoty značí, že 

v prvních letech firma držela zbytečně peněžní prost edky. Vzr st hodnoty ukazatele 

reflektuje snížení množství zásob, které firma drží na skladě.  
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V následujícím grafu lze vidět hodnoty obrat  celkových aktiv, stálých aktiv a také 

zásob. 

 

Graf 6: Obraty aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tato tabulka pokračuje v analýze ukazatel  aktivity, její výsledky se ovšem zamě ují na 

doby obrat , tedy na počty dn , za které se jednotlivé položky ve firmě “otočí”. 
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sezonnosti výroby bazén  nebylo pro firmu vhodné, protože zbytečně zadržovala 

v zásobách peněžní prost edky, které bylo možné využít jinde.  

Doba obratu pohledávek m že být v p ípadě této konkrétní firmy zúžena pouze na 

pohledávky krátkodobé, jelikož ve svých výkazech neevidují žádné dlouhodobé 

pohledávky. Témě  ve všech sledovaných letech má ukazatel klesající tendenci. Pokud 

se na čísla podíváme konkrétněji, m žeme íci, že pr měrně firma obdrží platby za 

poskytnuté služby od svých obchodních partner  do jednoho měsíce. To lze dle mého 

názoru hodnotit jako velice dobrý výsledek.  

Doba obratu závazk  z obchodních vztah  m že být v tomto p ípadě opět omezena 

pouze na závazky krátkodobé. Lehce stoupající hodnoty ukazatele značí, že firma 

prodlužuje interval, ve kterém hradí svým obchodním partner m. Ve všech 

zkoumaných letech kromě roku 2010 lze íci, že své závazky v či dodavatel m firma 

uhradí v rámci jednoho kalendá ního měsíce. V porovnání s dobou obratu pohledávek 

z obchodních vztah  je hodnota ukazatele pro podnik dobrá. Je vždy lepší, pokud je 

doba obratu závazk  delší oproti pohledávkám.  

Následující graf umožňuje znázornění doby obratu zásob, krátkodobých závazk  a 

krátkodobých pohledávek.  

 

Graf 7: Doby obratu (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.5.5.1 Analýza ukazatelů zadluženosti 

Následující tabulka zobrazuje, jakých hodnot dosahují v analyzovaných letech 

jednotlivé ukazatele zadluženosti. 

Tabulka 11: Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluže osti 

Rok 

2009 2010 2011 2011 2012 

elková zadluže ost 0,72 0,85 1,47 2,03 3,64 

koefi ie t sa ofi a ová í 0,26 0,12 -0,50 -1,03 -2,64 

Zdroj: vlastní zpracování 

P i bližším nahlédnutí na ukazatele zadluženosti zjistíme jednoznačně stoupající trend. 

Celková zadluženost stoupá každým rokem, a to poměrně rychlým tempem.  Ideálnímu 

poměru zadluženosti 1:1 se nep ibližujeme ani v jednom roce. V praxi, dle hodnoty 

ukazatele, je pro firmu dle mého názoru témě  nemožné získat p ípadný úvěr od solidní 

bankovní či jiné instituce, jelikož hodnota zadluženosti je opravdu vysoká a vě itelé 

preferují nízkou hodnotu, protože pak podstupují nižší riziko. V tomto p ípadě by 

p ípadní vě itelé neměli žádný bezpečnostní „polštá “ v p ípadě likvidace. Hlavním 

d vodem pro rostoucí hodnotu ukazatele je snížení celkových aktiv a velký nár st 

krátkodobých závazk , tedy konkrétně položky závazky v či ovládající a ídící osobě. 

Koeficient samofinancování je obráceným ukazatelem k celkové zadluženosti a spolu 

s celkovou zadlužeností tvo í součet 100%. To se potvrzuje i v tomto p ípadě.   

  



45 
 

Následující graf ukazuje vývoj zadluženosti a koeficientu samofinancování v letech 

2008-2012.  

 

Graf 8: Celková zadluženost (zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 13: Ukazatelé likvidity 

Ukazatele likvidity 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

běžná likvidita 1,38 1,11 0,64 0,45 0,25 

pohotová likvidita 0,62 0,48 0,40 0,26 0,14 

okamžitá likvidita 0,14 0,14 0,17 0,06 0,03 
Zdroj: vlastní zpracování 

Úroveň okamžité likvidity hodnoty by se měla pohybovat mezi hodnotami 0,5 a 0,2 

V prvních t ech posuzovaných letech se firma ještě drží kolem těchto doporučených 

hodnot v mezích, o kterých by se dalo íci, že jsou ještě v po ádku. Ovšem ve dvou 

posledních posuzovaných letech se hodnota ukazatele snížila. Tento vzorec obsahuje 

pouze nejlikvidnější složky oběžných aktiv a klesající tendence tedy značí úbytek 

v peněžních prost edcích. Schopnost podniku hradit právě splatné dluhy se tedy snižuje.  

Doporučeným hodnotám pohotové likvidity mezi 1-1,5 násobkem se ovšem neblížíme 

ani v jednom roce. To je zp sobeno stále rostoucími krátkodobými závazky. Meziročně 

se sice ty z obchodních vztah  snižují, což by mělo naopak likviditě pomoc. Nicméně 

závazky v či ovládající a ídící osobě se zvyšují značně. To znamená, že sami jednatelé 

vkládají do společnosti prost edky ve formě cizího kapitálu.  

Hodnoty běžné likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 1,5 až 2,5. Pokud by tedy 

firma p eměnila veškerá svá oběžná aktiva na hotovost, byla by své vě itele schopna 

plně uspokojit pouze v prvních dvou letech. Zejména v posledních dvou sledovaných 

letech je hodnota ukazatele kritická. V posledním roce je dokonce jedna jednotka 

krátkodobých závazk  kryta pouze 0,25 jednotkami oběžných aktiv.  
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Hodnoty likvidity, kterých firma ve sledovaných letech dosahuje, m žeme vidět v tomto 

grafu.  

 

Graf 9: ůnalýza likvidity (zdroj: vlastní zpracování) 
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významné snížení celkových aktiv a v posledních dvou letech velký nár st 

krátkodobých závazk , nicméně většina položek, které výpočet ůltmanova indexu 

ovlivňují, vykazuje klesající tendenci. 

 

 

Graf 10: ůltman v index (zdroj: vlastní zpracování) 

Poslední tabulka zobrazuje hodnoty indexu INO5, který rovněž pat í mezi souhrnné 

ukazatele.  

Tabulka 15: IN 05 
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Závěrečné zhodnocení aktuální situace 

V této části práci byla hodnocena finanční situace firmy Morava-Ekol mezi roky    

2008-2012. Dle výsledk , které byly prezentovány výše, musím bohužel konstatovat, že 

finanční situace firmy není p íliš dobrá. Mezi jednotlivými roky lze vidět značný pokles 

aktiv a to ve všech jejich složkách. V pasivech docházelo ve všech sledovaných letech 

ke značnému nár stu zejména krátkodobých závazk  v či ovládající a ídící osobě. 

Vlivem na ízení EU klesla celková produkce firmy a tím byly samoz ejmě negativně 

ovlivněny tržby. V posledních dvou sledovaných letech již ztráta dosáhla takových 

hodnot, že došlo i ke snížení vlastního kapitálu do záporných hodnot. Jsou ovšem vidět 

také kroky, které měly firmě pomoci ke stabilizaci její finanční situace. Těmi byly 

nap íklad značné snižování množství zásob či také snižování doby obratu krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztah . Co se týče doby splatnosti závazk  firmy, tak ta se 

bohužel postupem let také zvyšuje. Velice znepokojivé jsou hodnoty likvidity ve všech 

t ech jejích úrovních, které jednoznačně ukazují, že firma by nebyla schopna dostát 

svým závazk m. Kromě toho také hodnoty likvidity prozatím firmě znemožňují, aby 

dosáhla na jakýkoliv úvěr od solidního poskytovatele. Dále také záporné hodnoty 

veškerých ukazatel  rentabilit ukazují, že podnik svým majitel m nenavrací vložené 

prost edky tak, jak by měl. Souhrnné ukazatele pak shodně napovídají, že firma je 

v následujících několika letech ohrožena bankrotem. 
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3 NÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE FIRMY 

V této části práce se budu zabývat konkrétními návrhy, které by měly být aplikovatelné 

do běžného chodu firmy a měly by pomoci vylepšit aktuální neuspokojivou finanční 

situaci. Firma aktuálně nedisponuje témě  žádným množstvím finančních prost edk , a 

proto má doporučení pro firmu budou navrhnuta tak, aby co nejméně zatížila finanční 

stránku a co nejvíce podnítila zvýšení poptávky po jejich produkci a tím p inesla 

chybějící finanční zdroje. Jak vyplývá z výsledk  výše provedené finanční analýzy, 

aktuálním nejtíživějším problémem vysoká zadluženost, která negativně ovlivňuje snad 

všechny ostatní ukazatele. Nep íznivý je v tomto směru i vývoj tržeb, který bohužel 

z stává na stejné úrovni. Klíčové body tedy budou co největší možné snížení a 

monitorování náklad  a návrhy, které by měly vést ke zvýšení tržeb. 

3.1       Náklady firmy a plánování 
Jelikož zadluženost firmy je opravdu veliká, je nezbytné se zamě it na faktory, které 

mohou snížit náklady firmy a tím snížit zadluženost. Plánování by v tomto směru 

sloužilo jako kontrolní systém, který by jednatel m naznačoval, zda a jak se provedená 

opat ení promítají do hospoda ení firmy.  

 

Stanovení cílů a plánování 

Skutečnost, že firma neměla stanoveny žádné cíle, mohlo být jednou z p íčin, že je 

stávající finanční situace taková, jaká je. I díky tomu, že ve firmě aktuálně nepracuje 

nikdo, kdo by byl schopen provést finanční analýzu, bych doporučila stanovit si cíle, 

které budou pro jednatele směrodatné ohledně budoucího vývoje. Má doporučení jsou 

pro strategický cíl nap íklad snížení aktuálně dosahované ztráty do takové míry, že 

vlastní kapitál firmy bude opět v kladných číslech či snížení závazk  v či ovládající a 

ídící osobě minimálně o 50%, či maximální možnou částku. Jako taktický cíl by mohlo 

být nap íklad p iblížení se hodnotám oborových pr měr  konkurenčních firem. Jako 

možné operativní cíle bych viděla zejména navázání spolupráce se stavebními a 

developerskými firmami a tím pádem i zvýšení poptávky po výrobcích firmy. Některé 

z těchto cíl  budou více rozpracovány v dalších podkapitolách práce.  
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ůbsence plánování, a to zejména toho výrobního, m že ovšem dle mého názoru značně 

ovlivňovat každodenní chod firmy. Dle informací, které jsem získala, je míra zásob, 

kterou si firma na skladě snaží držet již nedostačující. Proto se stává, že pokud se objeví 

neočekávaná zakázka, nebo má zákazník zájem nap íklad o větší bazén či jiný typ 

schod , nemusí již materiál na skladě stačit či vyhovovat. Firma poté, ve snaze vyhovět 

zákazníkovi, nakupuje chybějící materiál u nedaleké konkurenční firmy. Na jedné 

paletě materiálu prodělávají témě  Ř000 Kč (zdroj: informace získané od pracovníka 

Morava-Ekol). Proto bych navrhovala, aby jeden z jednatel  spolu s mistrem výroby 

měli na starosti objednávání materiálu společně s dohledem a zpracováním objednávek. 

Možné plánování nákupu zásob by mimo jiné mohlo p inést firmě i lepší dodavatelsko-

odběratelské vztahy, které by kup íkladu díky pravidelnějším odběr m mohly vést 

k částečnému snížení nákupní ceny materiálu.  

Změny v organizační struktu e 

Jako další d ležitý krok bych viděla zavedení pevné organizační struktury. Velkým 

nedostatkem, který ve firmě vnímám, je absolutní absence jakéhokoliv plánování. 

Hlavní změnou by mělo být ustanovení mistra či vedoucího směny ve výrobním 

oddělení. Jak již bylo zmíněno v rámci SWOT analýzy, složení pracovník  je poměrně 

stabilní a není proto pot eba najímat dalšího pracovníka, postačí pouze rozší ení 

kompetencí a povinností jednoho ze stávajících pracovník  výrobního oddělení. Jelikož 

firma nyní pracuje pouze na jednosměnný provoz, postačí jedna takováto osoba. Ta by 

měla hlídat jednak kvalitu výrobk , měla by jednatel m poskytnout bližší informace 

nap íklad o počtu vyrobených zmetk , o procentech odpadu z nakoupeného materiálu a 

hlídat stav materiál  na skladě a p edcházet situacím, kdy se materiál nakupuje od 

konkurence s velkou p irážkou. Další její d ležitou úlohou by bylo rozdělení práce či 

úkol , které jsou pot eba v daný den či týden splnit a poskytovat jednatel m informace 

o plnění těchto úkol . Tyto informace budou stěžejní hlavně pro počet pot ebných 

pracovník . Jako další bych navrhovala větší zapojení jednatel , nebo minimálně 

jednoho z nich, a to zejména do marketingové oblasti. Možný návrh organizační 

struktury je zobrazen na níže uvedeném obrázku.  
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Obrázek 5: Návrh organizační struktury 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Optimalizace pot eby zaměstnanců 

 Firma aktuálně zaměstnává 12 zaměstnanc  v pracovním poměru. Během hlavní 

sezony, tzn. od dubna zá í, mají tito pracovníci plné využití. Ovšem zhruba od konce 

zá í do b ezna firma tolik zakázek nemá. Proto bych navrhovala snížit stav zaměstnanc  

v pracovním poměru a uvažovat pouze o posílení počtu pracovník  na nejvytíženější 

měsíce a najmout si tyto dodatečné pracovníky na některou dohodu o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. To znamená, že pokud firma zaměstnává ve výrobním oddělení 

12 pracovník , m žu po konzultaci se zaměstnancem firmy íci, že v období od íjna do 

b ezna by bylo dostačujících pracovník  Ř. Tím by mohly být získány další volné 

peněžní prost edky, které by mohly být využity nap íklad na nákup materiálu či na lepší 

propagaci firmy. 

Vylepšení likvidity  

Likvidita firmy je mimo doporučené hodnoty ve všech t ech jejích oblastech. Jako 

d ležité vidím vylepšení hodnot likvidity zejména proto, kdyby firma v budoucnu 

uvažovala o využití dalších cizích zdroj  financování. Nemalou měrou se těchto 
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hodnotách podílí výše krátkodobých závazk , proto bych se zamě ila na jejich snížení. 

Míru zásob by již více nesnižovala. Místo toho bych se aktivněji zamě ila na snižování 

doby pohledávek z obchodních vztah . Zvýšení počtu zakázek by zvýšilo hodnotu 

okamžité likvidity, která dosáhla nejhorších výsledk , p ísunem dalších peněžních 

prost edk .  

Zamě ení se na hodnoty ukazatele rentability 

Hodnota ukazatele rentability ukazuje, že z každé investované koruny firma ztrácí až 

0,2706 halé . Doporučovala bych tedy udělat zamě it se na stávající kalkulaci náklad , 

a to jak na výrobu, nákup materiálu i na ceny dopravy bazénu. Díky provedené analýze 

p idané hodnoty bych se doporučila podívat i na ceny energií u jiných dodavatel , než 

od kterých aktuálně firma energie odebírá. Tím by mohly být eventuálně ušet eny další 

náklady. 

 

3.2        Zvýšení tržeb a podpora prodeje výrobků 

Zvýšení tržeb je opět klíčovým faktorem, který by měl následně vést k postupnému 

snižování zadluženosti. K tomu, aby mohla firma zvýšit své tržby je rozhodně zapot ebí 

dostat jejich výrobky do širšího povědomí.  

 

Marketingová podpora výrobků 

Marketing firmy či jakákoliv propagace výrobk  nejsou záležitostí jednoduchou a 

v dnešní době ani levnou. Jak jsem již zmínila ve své práci výše, firma nedisponuje 

volnými finančními prost edky. Zejména v p ípadě reklamy či propagace m že absence 

finančních prost edk  být značným problémem. Nicméně sebelepší výrobek se v dnešní 

době, kdy je konkurence opravdu velká, sám neprodá.  Pro začátek bych jako možné 

ešení viděla spolupráci se stavebními a developerskými firmami, které se zabývají 

výstavbou rodinných dom  v nejr znějších oblastech České republiky. Tyto firmy by 

mohly buďto umístit billboardy, které budou firmě Morava-Ekol dělat reklamu, či by 

sama mohla p es své maklé e či pracovníky zákazníky informovat o možnosti 

vybudování bazénu nebo ostatních výrobních, které firma vyrábí. Ideální by bylo 

potencionální zákazníky p ilákat i na nějaký druh slevy, doplňkové vybavení či 
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poprodejní servis. Samoz ejmě, že takováto spolupráce by nebyla zdarma. Jako cenu za 

pomoc p i propagaci výrobk  bych doporučovala, aby se firma domluvila, že z každé 

sjednané zakázky, která z této spolupráce vznikne, vzdala určitého procenta ze zisku, 

který z prodaného bazénu plyne. Firma sice p ijde o určitou část zisku, ovšem získá tím 

reklamu, kterou nutně pot ebuje. Dalším možnou podporou prodeje by byl jistý druh 

odměny pro ty zákazníky, kte í firmu doporučí, a z tohoto doporučení vznikne 

spolupráce. Touto formou odměny by mohlo být nap íklad zazimování bazénu po 

sezoně či p edsezonní servis zdarma. Pokud by tyto stimuly pomohly firmě ke zvýšení 

prodej  nejen bazén , ale celkového sortimentu, který nabízí, bylo by samoz ejmě do 

marketingu vhodné investovat peněžní prost edky v podobě další propagace.   

Rozší ení výrobního materiálu 

Jako další možnost, jak by firma mohla získat více zakázek, vidím i rozší ení druhu 

používaného materiálu. ůktuálně se p i výrobě používá polypropylen ší e Řmm 

špičkové kvality. Kvalita materiálu se ovšem odráží na cenách bazén . Kromě tohoto 

osmičkového polypropylenu se bazény dají vyrábět i z polypropylenu ší e 6mm. 

Životnost bazénové vany je stejná v obou p ípadech. Jediným rozdílem je o něco nižší 

pevnost, která zp sobuje, že postupem let zejména díky vliv m počasí, se materiál 

mírně zvlní. Cenový rozdíl mezi těmito dvěma typy polypropylen  jsou 140 Kč na metr 

čtvereční. Dle informací firmy je nejprodávanějším rozměrem bazénu Ř krát 3,5 metru a 

o hloubce 1,5 metru. Pokud vezmeme tento typ bazénu a rozdíl cen pevnějšího a méně 

pevného materiálu, mohl by zákazník ušet it asi 10 000 korun. Myslím, že pro některé 

potenciální zákazníky by tato nabídka jistě mohla být zajímavá. Otázku pot ebných 

zásob jsem ešila již výše. Pokud by firma nechtěla mít na skladě další typ materiálu 

z finančních d vod , ale p esto uvažovala o výrobě i z šestkového polypropylenu, 

doporučovala bych prodloužit dodací lh tu bazénu tak, aby bylo jisté, že dodavatel 

stihne polypropylen dodat a firma následně bazén vyrobit. Dodací lh ta by tedy byla 

zhruba 3 týdny, což je dle mého názoru stále v po ádku, pokud bude zákazník dop edu 

informován. Tento polypropylen o ší i 6 mm lze využít na výrobu veškerých výrobk , 

které firma vyrábí, takže cenové snížení by se týkalo všech výrobk .  

  



55 
 

Možnost tvorby E-SHOPU s bazénovým p íslušenstvím 

Další možnou variantou, jak podpo it tržby je vytvo ení e-shopu na stávajících 

webových stránkách, jehož hlavním sortimentem by byly bazénové doplňky a chemie.  

Pro začátek bych navrhovala se zamě it pouze na bazénovou chemii, zejména proto, že 

její nákup finančně tolik firmu nezatíží. ůktuálně si lidé, kte í od firmy mají bazén, 

musí p ijet pro chemii do sídla firmy, či logicky, pokud je to pro ně daleko, volí nákup 

od konkurence. Klienty, kte í mají od firmy bazén, postačí informovat smskou či e-

mailem, že byl otev en nový e-shop, a co všechno bude obsahovat. Pokud by se firmě  

e-shop povedlo rozjet, bylo by možné jej rozší it i o elektronická za ízení, jako jsou 

nap íklad robotické vysavače a jiné pom cky pro údržbu bazén .  Zákazník m by 

mohly stránky pomoci si i udělat lepší vizuální obrázek o prodávaných výrobcích  

a novinkách na trhu. Dále bych p i tvorbě e-shopu navrhovala změnu designu webových 

stránek, který je od počátku jejich vzniku stále stejný. 

Možné rozší ení vyráběného sortimentu 

Jako poměrně zásadní pochybení považuji, že p i radikálním poklesu výroby čističek 

odpadních vod firma p i zaznamenání radikálního poklesu tržeb nijak nereagovala. 

Možným doporučením pro rozší ení vyráběného sortimentu bych viděla možnost 

angažovat se v rámci zahradní architektury, konkrétně výrobou zahradních jezírek, 

zejména díky podobnému zamě ení, jako je většina její produkce. Díky kvalitě 

používaných materiál  by se časem mohla firma pokusit i o navázání spolupráce 

s firmami z oblasti zahradní architektury.    

Zapojení firmy do dotačních programů z EU 

Jako poslední doporučení bych ráda zmínila možnost p ihlásit se do dotačních program  

EU. V minulých letech bylo možné p ihlásit se do dotačního programu Podnikání  

a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) či programu Podnikání a inovace (OPPI). 

Pro roky 2014-2020 bude probíhat program COSME, který se bude soust edit na 

konkurenceschopnost malých a st edních podnik . Jeho cílem je zejména usnadnění 

p ístupu firem na trhy členských stát  Evropské Unie, ale i t etích stát . Vzhledem 

k tomu, že se značné množství produkce firmy nyní prodává v sousedním Rakousku, by 

tento program mohl firmě pomoci.  
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Závěr 

Ve své bakalá ské práci jsem se zabývala zhodnocením finanční situace firmy Morava-

Ekol s.r.o. v letech 2008-2012 a na základě dosažených výsledk  doporučila opat ení, 

která by měla firmě pomoci dosahovat lepších výsledk .  

Výsledky, ke kterým jsem díky jednotlivým metodám finanční analýzy dospěla, byly ve 

většině p ípad  pod doporučenými hodnotami, které jsou v literatu e pro jednotlivé 

ukazatele či souhrnné ukazatele uváděny. P estože většina ukazatel  se spíše 

pohybovala stále dál od doporučených hodnot, bylo v pr běhu sledovaných let možné 

pozorovat kroky, které měly vést ke zlepšení situace, jako snižování zásob či snižování 

doby splatnosti pohledávek z obchodních vztah . Tyto kroky nebyly ovšem dostatečné. 

Produkce firmy byla také negativně ovlivněna na ízením Evropské Unie a tím pádem 

p išla o značný zisk, avšak firma na tuto situaci nereagovala žádnou substitucí. Jistou 

roli ve snížení množství prodávaných výrobk  hrála i finanční krize v roce 2008.   

Doporučila bych tedy firmě zavést pevnou organizační strukturu, díky které by se 

jednatelé firmy osobně více zapojili do chodu firmy, v čemž by jim do jisté míry mohl 

být nápomocen i výrobní mistr. Od zavedení organizační struktury si slibuji zejména 

p ehled o výkonnosti výrobního oddělení, lepší odhad pot eby pracovník  a lepší 

kontrolu zásob a jejich využití.  Jedním z mých doporučení je také provedení nových 

kalkulací, což by mělo vést ke zvýšení ukazatele ROS. Dále také doporučuji navázání 

obchodní spolupráce se stavebními a developerskými firmami, od čehož očekávám 

p ísun nových zakázek, stejně jako rozší ení výrobního materiálu o polypropylen ší e 6 

mm. Pozitivně by také mohlo chod firmy ovlivnit vytvo ení e-shopu s bazénovou 

chemií a p ípadně dalšími výrobky či doplňky. Nebála bych se ani pokusu o rozší ení 

výroby do nového odvětví, a to konkrétně výrobu zahradních jezírek, které již spadá do 

zahradní architektury, ale technologie a používaný materiál odpovídá zamě ení firmy 

Morava-Ekol.  

Dlouhodobě bych se také zamě ila zejména na snižování závazk  v či ovládající a 

ídící osobě, které značně ovlivňují většinu ukazatel . 

Doufám, že mé doporučené návrhy pro zlepšení finanční situace firmě pomohou 

k postupné stabilizaci. 
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Běžné účetní období

001 18516 8097 10419 12780

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. 003 8727 8029 698 1440

B. I.   004 208 208 0 0

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0

3. Software 007 109 109 0

4. Ocenitelná práva 008 0

5. Goodwill (+/-) 009 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 99 99 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0

B. II. 013 8519 7821 698 1440

B. II.       1. Pozemky 014 278 278 278

2. Stavby 015

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 6011 5680 331 1073

4. 017

5. Základní stádo a tažná zvířata 018

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 2141 2141

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 89 89 89

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 0

B. III. 023 0 0 0 0

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

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Morava-Ekol, spol. s r. o.

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Minulé úč. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67

Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12)

Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22)

Pěsitelské celky trvalých porostů

Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30)



Běžné účetní období

C. 031 9767 68 9699 11319

C.  I. 032 5317 0 5317 5259

C.  I.       1. Materiál 033 5317 5317 5259

2. Nedokončená výroba a polotovary 034

3. Výrobky 035

4. Zvířata 036 0

5. Zboží 037 0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0

C.  II. 039 0 0 0 0

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

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0

6. Dohadné účty aktivní 045 0

7. Jiné pohledávky 046 0

8. Odložená daňová pohledávka 047 0

C.  III. 048 3490 68 3422 4683

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 3139 68 3071 4317

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050

3. Pohledávky - podstatný vliv 051

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053

6. Stát - daňové pohledávky 054 69 69 119

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 282 282 247

8. Dohadné účty aktivní 056

9. Jiné pohledávky 057

C.  IV. 058 960 0 960 1377

C.  IV.     1. Peníze 059 37 37 159

2. Účty v bankách 060 923 923 1218

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0

D.  I. 063 22 0 22 21

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 22 22 21

2. Komplexní náklady příštích období 065

3. Příjmy příštích období 066

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Minulé úč. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

Zásoby                                                         (ř. 33 až 38)

Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47)

Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57)

Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62)

Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66)



067 10419 12780

A. 068 2741 3683

A.  I. 069 100 100

A.  I.       1. Základní kapitál 070 100 100

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

3. Změny základního kapitálu (+/-) 072

A.  II. 073 0 0

A.  II.      1. Emisní ážio 074

2. Ostatní kapitálové fondy 075

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077

A.  III. 078 10 10

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 10 10

2. Statutární a ostatní fondy 080

A.  IV. 081 3573 3336

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 082 3573 3336

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083

A.  V. 084 -942 237

B. 085 7485 8887

B.  I. 086 0 0

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních předpisů 087

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088

3. Rezerva na daň z příjmů 089

4. Ostatní rezervy 090

B.  II. 091 0 0

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 092

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093

3. Závazky - podstatný vliv 094

4. 095

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096

6. Vydané dluhopisy 097

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098

8. Dohadné účty pasivní 099

9. Jiné závazky 100

10. 101

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Stav v běžném 
účetním období

5

Stav v minulém
účetním období

6

PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001

Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)

Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72)

Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 77)

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (ř. 79 + 80)

Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 82 + 83)

Výsledek hospodaření běžného účetního období
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v 
plném rozsahu

Cizí zdroje                                       (ř. 86 + 91 + 102 + 114)

Rezervy                                                         (ř. 87 až 90)

Dlouhodobé závazky                                      (ř. 92 až 101)

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Odložný daňový závazek



B.  III. 102 7042 7684

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 103 2086 4030

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 4443 3280

3. Závazky - podstatný vliv 105

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106

5. Závazky k zaměstnancům 107 188 171

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 131 120

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 51 38

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110

9. Vydané dluhopisy 111

10. Dohadné účty pasivní 112 92 13

11. Jiné závazky 113 51 32

B.  IV. 114 443 1203

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 443 1203

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117

B.  IV. 118 193 210

B.  IV.     1. Výdaje příštích období 119 193 210

2. Výnosy příštích období 120

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Stav v běžném 
účetním období

5

Stav v minulém
účetním období

6

Krátkodobé závazky                                     (ř. 103 až 113)

Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 115 až 117)

Časové rozlišení                                           (ř. 119 + 120)

Sestaveno dne: 26.3.2009

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.……………………………………………………………………………………………………

Předmět podnikání účetní jednotky: …výroba z plastů…………………………………………………………………………



Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný 

v plném rozsahu název účetní jednotky

ve znění pozdějších předpisů

ke dni …………31.12.2008………………………
(v celých tisících Kč)

IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

47909285

a místo podnikání liší-li se od bydliště

691 10  Kobylí 434

……………………………………

Skutečnost v účetním období

     I. Tržby za prodej zboží 01

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

    + 03

    II. 04 26635 29045

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 26635 29045

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06

3.  Aktivace 07

B. 08 21498 22960

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 17228 18007

B.         2. Služby 10 4270 4953

    + 11 5137 6085

C. 12 4988 4350

C.         1. Mzdové náklady 13 3578 3113

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1250 1090

C.         4. Sociální náklady 16 160 147

D. Daně a poplatky 17 52 53

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 836 1230

    III. 19

    III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20

    III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21

F. 22

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F. 2 Prodaný materiál 24

G. 25

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 285 299

H. Ostatní provozní náklady 27 32 65

    V. Převod provozních výnosů 28

I. Převod provozních nákladů 29

* 30 -486 686

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Morava-Ekol, spol. s r. o.

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

běžném
1

minulém
2

Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02)

Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07)

Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10)

Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08)

Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24)

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)

Provozní výsledek hospodaření
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]



Skutečnost v účetním období

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

    VII. 33

    VII. 1. 34

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

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37

K. Náklady z finančního majetku 38

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-) 41

     X. Výnosové úroky 42

N. Nákladové úroky 43 85 137

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 9

O. 23 45 380 226

    XII. Převod finančních výnosů 46

P. Převod finančních nákladů 47

     * 48 -456 -363

Q. 49 86

Q. 1.  - splatná 50 86

Q. 2.  - odložená 51

     ** 52 -942 237

    XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. 54

S. 55 0 0

S. 1.  - splatná 56

S. 2.  - odložená 57

     * 58 0 0

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

     *** 60 -942 237

     **** 61 -942 323

Sestaveno dne 26.3.2009

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

běžném
1

minulém
2

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36)

Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem

Finanční výsledek hospodaření
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51)

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49)

Momořádné náklady

Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57)

Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59)

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.……………………………………………………………………………………………………

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba z plastů

Podpisový záznam: 



Minimální závazný výčet informací ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný 

v plném rozsahu název účetní jednotky

ve znění pozdějších předpisů MORAVA-EKOL
ke dni …31.12.2009…………………………

(v celých tisících Kč)

IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

47909285

a místo podnikání liší-li se od bydliště

691 10  Kobylí 434

……………………………………

Běžné účetní období

001 16038 8223 7815 10419

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. 003 8522 8155 367 698

B. I.   004 208 208 0 0

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006

3. Software 007 109 109

4. Ocenitelná práva 008

5. Goodwill (+/-) 009

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 99 99

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

B. II. 013 8314 7947 367 698

B. II.       1. Pozemky 014 278 278 278

2. Stavby 015

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 6011 6011 331

4. 017

5. Základní stádo a tažná zvířata 018

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 1936 1936

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 89 89 89

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022

B. III. 023 0 0 0 0

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

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

spol. s r.o.

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Minulé úč. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67

Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12)

Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22)

Pěsitelské celky trvalých porostů

Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30)



Běžné účetní období

C. 031 7481 68 7413 9699

C.  I. 032 4242 0 4242 5317

C.  I.       1. Materiál 033 4242 4242 5317

2. Nedokončená výroba a polotovary 034

3. Výrobky 035

4. Zvířata 036 0

5. Zboží 037 0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0

C.  II. 039 0 0 0 0

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

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0

6. Dohadné účty aktivní 045 0

7. Jiné pohledávky 046 0

8. Odložená daňová pohledávka 047 0

C.  III. 048 2273 68 2205 3422

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 1729 68 1661 3071

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050

3. Pohledávky - podstatný vliv 051

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053

6. Stát - daňové pohledávky 054 255 255 69

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 289 289 282

8. Dohadné účty aktivní 056

9. Jiné pohledávky 057

C.  IV. 058 966 0 966 960

C.  IV.     1. Peníze 059 85 85 37

2. Účty v bankách 060 881 881 923

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0

D.  I. 063 35 0 35 22

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 35 35 22

2. Komplexní náklady příštích období 065

3. Příjmy příštích období 066

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Minulé úč. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

Zásoby                                                         (ř. 33 až 38)

Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47)

Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57)

Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62)

Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66)



067 7815 10419

A. 068 948 2741

A.  I. 069 100 100

A.  I.       1. Základní kapitál 070 100 100

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

3. Změny základního kapitálu (+/-) 072

A.  II. 073 0 0

A.  II.      1. Emisní ážio 074

2. Ostatní kapitálové fondy 075

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077

A.  III. 078 10 10

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 10 10

2. Statutární a ostatní fondy 080

A.  IV. 081 2631 3573

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 082 2631 3573

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083

A.  V. 084 -1793 -942

B. 085 6663 7485

B.  I. 086 0 0

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních předpisů 087

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088

3. Rezerva na daň z příjmů 089

4. Ostatní rezervy 090

B.  II. 091 0 0

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 092

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093

3. Závazky - podstatný vliv 094

4. 095

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096

6. Vydané dluhopisy 097

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098

8. Dohadné účty pasivní 099

9. Jiné závazky 100

10. 101

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Stav v běžném 
účetním období

5

Stav v minulém
účetním období

6

PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001

Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)

Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72)

Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 77)

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (ř. 79 + 80)

Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 82 + 83)

Výsledek hospodaření běžného účetního období
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v 
plném rozsahu

Cizí zdroje                                       (ř. 86 + 91 + 102 + 114)

Rezervy                                                         (ř. 87 až 90)

Dlouhodobé závazky                                      (ř. 92 až 101)

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Odložný daňový závazek



B.  III. 102 6663 7042

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 103 1463 2086

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 4942 4443

3. Závazky - podstatný vliv 105

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106

5. Závazky k zaměstnancům 107 161 188

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 80 131

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 6 51

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110

9. Vydané dluhopisy 111

10. Dohadné účty pasivní 112 11 92

11. Jiné závazky 113 51

B.  IV. 114 0 443

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 443

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117

B.  IV. 118 204 193

B.  IV.     1. Výdaje příštích období 119 204 193

2. Výnosy příštích období 120

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Stav v běžném 
účetním období

5

Stav v minulém
účetním období

6

Krátkodobé závazky                                     (ř. 103 až 113)

Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 115 až 117)

Časové rozlišení                                           (ř. 119 + 120)

Sestaveno dne: 15.3.2010

Právní forma účetní jednotky: spol. s r. o..…………………………………………………………………………………………………

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba z plastů………………………………………………………………







Minimální závazný výčet informací ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný 

v plném rozsahu název účetní jednotky

ve znění pozdějších předpisů MORAVA-EKOL
ke dni …31.12.2010…………………………

(v celých tisících Kč)

IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

47909285

a místo podnikání liší-li se od bydliště

Kobylí 434
691 10
……………………………………

Běžné účetní období

001 13603 7997 5606 7815

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. 003 8233 7929 304 367

B. I.   004 208 208 0 0

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006

3. Software 007 109 109

4. Ocenitelná práva 008

5. Goodwill (+/-) 009

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 99 99

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

B. II. 013 8025 7721 304 367

B. II.       1. Pozemky 014 278 278 278

2. Stavby 015

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 5955 5955

4. 017

5. Základní stádo a tažná zvířata 018

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 1766 1766

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 26 26 89

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022

B. III. 023 0 0 0 0

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

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

spol. S r.o.

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Minulé úč. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67

Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12)

Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22)

Pěsitelské celky trvalých porostů

Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30)



Běžné účetní období

C. 031 5323 68 5255 7413

C.  I. 032 1931 0 1931 4242

C.  I.       1. Materiál 033 1931 1931 4242

2. Nedokončená výroba a polotovary 034

3. Výrobky 035

4. Zvířata 036

5. Zboží 037

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038

C.  II. 039 0 0 0 0

C.  II.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 040

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041

3. Pohledávky - podstatný vliv 042

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044

6. Dohadné účty aktivní 045

7. Jiné pohledávky 046

8. Odložená daňová pohledávka 047

C.  III. 048 1953 68 1885 2205

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 1634 68 1566 1661

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050

3. Pohledávky - podstatný vliv 051

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053

6. Stát - daňové pohledávky 054 33 33 255

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 286 286 289

8. Dohadné účty aktivní 056

9. Jiné pohledávky 057

C.  IV. 058 1439 0 1439 966

C.  IV.     1. Peníze 059 290 290 85

2. Účty v bankách 060 1149 1149 881

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062

D.  I. 063 47 0 47 35

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 31 31 35

2. Komplexní náklady příštích období 065

3. Příjmy příštích období 066 16 16

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Minulé úč. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

Zásoby                                                         (ř. 33 až 38)

Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47)

Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57)

Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62)

Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66)



067 5606 7815

A. 068 -2820 948

A.  I. 069 100 100

A.  I.       1. Základní kapitál 070 100 100

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

3. Změny základního kapitálu (+/-) 072

A.  II. 073 0 0

A.  II.      1. Emisní ážio 074

2. Ostatní kapitálové fondy 075

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077

A.  III. 078 10 10

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 10 10

2. Statutární a ostatní fondy 080

A.  IV. 081 838 2631

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 082 838 2631

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083

A.  V. 084 -3768 -1793

B. 085 8242 6663

B.  I. 086 0 0

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních předpisů 087

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088

3. Rezerva na daň z příjmů 089

4. Ostatní rezervy 090

B.  II. 091 0 0

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 092

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093

3. Závazky - podstatný vliv 094

4. 095

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096

6. Vydané dluhopisy 097

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098

8. Dohadné účty pasivní 099

9. Jiné závazky 100

10. 101

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Stav v běžném 
účetním období

5

Stav v minulém
účetním období

6

PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001

Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)

Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72)

Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 77)

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (ř. 79 + 80)

Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 82 + 83)

Výsledek hospodaření běžného účetního období
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v 
plném rozsahu

Cizí zdroje                                       (ř. 86 + 91 + 102 + 114)

Rezervy                                                         (ř. 87 až 90)

Dlouhodobé závazky                                      (ř. 92 až 101)

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Odložný daňový závazek



B.  III. 102 8242 6663

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 103 1775 1463

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 6122 4942

3. Závazky - podstatný vliv 105

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106

5. Závazky k zaměstnancům 107 170 161

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 91 80

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 10 6

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110

9. Vydané dluhopisy 111

10. Dohadné účty pasivní 112 74 11

11. Jiné závazky 113

B.  IV. 114 0 0

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117

B.  IV. 118 184 204

B.  IV.     1. Výdaje příštích období 119 184 204

2. Výnosy příštích období 120

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Stav v běžném 
účetním období

5

Stav v minulém
účetním období

6

Krátkodobé závazky                                     (ř. 103 až 113)

Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 115 až 117)

Časové rozlišení                                           (ř. 119 + 120)

Sestaveno dne: 10.3.2011

Právní forma účetní jednotky: spol. s r. o..…………………………………………………………………………………………………

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba z plastů………………………..........………………………………………



Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný 

v plném rozsahu název účetní jednotky

ve znění pozdějších předpisů MORAVA-EKOL
ke dni …………31.12.2010………………………

(v celých tisících Kč)

IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

47909285

a místo podnikání liší-li se od bydliště

Kobylí 434
691 10
……………………………………

Skutečnost v účetním období

     I. Tržby za prodej zboží 01

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

    + 03

    II. 04 16311 15514

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 16311 15514

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06

3.  Aktivace 07

B. 08 16164 13376

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 13625 9923

B.         2. Služby 10 2539 3453

    + 11 147 2138

C. 12 3779 3366

C.         1. Mzdové náklady 13 2726 2479

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 921 766

C.         4. Sociální náklady 16 132 121

D. Daně a poplatky 17 32 47

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 6 404

    III. 19 4

    III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 4

    III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21

F. 22

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F. 2 Prodaný materiál 24

G. 25

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 136 143

H. Ostatní provozní náklady 27 63 9

    V. Převod provozních výnosů 28

I. Převod provozních nákladů 29

* 30 -3597 -1541

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

spol. S r. o.

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

běžném
1

minulém
2

Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02)

Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07)

Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10)

Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08)

Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24)

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)

Provozní výsledek hospodaření
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]



Skutečnost v účetním období

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

    VII. 33

    VII. 1. 34

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

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37

K. Náklady z finančního majetku 38

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-) 41

     X. Výnosové úroky 42

N. Nákladové úroky 43 28

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 5 8

O. Ostatní finanční náklady 45 176 219

    XII. Převod finančních výnosů 46

P. Převod finančních nákladů 47

     * 48 -171 -239

Q. 49 13

Q. 1.  - splatná 50 13

Q. 2.  - odložená 51

     ** 52 -3768 -1793

    XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. 54

S. 55

S. 1.  - splatná 56

S. 2.  - odložená 57

     * 58 0 0

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

     *** 60 -3768 -1793

     **** 61 -3768 -1780

Sestaveno dne 10.3.2011

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

běžném
1

minulém
2

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36)

Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem

Finanční výsledek hospodaření
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51)

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49)

Momořádné náklady

Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57)

Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59)

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.……………………………………………………………………………………………………

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba z plastů

Podpisový záznam: 


























