
  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV MANAGEMENTU 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF MANAGEMENT 
 

  

MINIMALIZACE RIZIK ÚVĚROVÉHO 
ROZHODOVACÍHO PROCESU BANKY 
 
RISK MANAGEMENT OF BANK CREDIT SYSTEM AND DECISION MAKING PROCESS 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 

AUTOR PRÁCE   BC. RADEK SKOVAJSA 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  DOC. ING. ROMANA ČIŽINSKÁ, PH.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2011   



  

 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ABSTRAKT 
 
Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho 

porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky.  Na konkrétní případové studii je 

demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je založen na metodice             

a postupech směřujících k maximální eliminaci úvěrového rizika. Současně je však 

prezentován i mírně modifikovaný subjektivní názor na rozhodnutí o konkrétním 

obchodním případu. Je zdůrazněno, že každé rozhodnutí banky musí být v souladu 

s pravidly ČNB. Závěr celé práce potvrzuje maximální úsilí tuzemských bank                

o minimalizaci rizik při svém rozhodovacím procesu, což se odráží i v současném 

stabilním vývoji českého bankovnictví. 
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ABSTRACT 
 
The theoretical part of this thesis describes the development of Czech banking sector, 

especially with emphasis on post-revolutionary rebirth within the new conditions of 

market economy. The following part demonstrates the decision-making credit account 

process of a bank on a particular case study based on the methodics and procedures 

leading up to maximal elimination of credit risk. At the same time, the author 

presents a partially modified internal opinion on a decision of particular business 

transaction. It is accented that every decision of a bank must comply with the 

regulations of CNB. The conclusion of the thesis affirms the maximal efforts of 

domestic banks to minimalize risks within their decision-making credit account 

processes, which is mirrored in current stability in the development of Czech banking 

sector. 
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Úvod 

Ke zvolení tématu diplomové práce „minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího 

procesu banky“ mě vedla snaha vyvrátit negativní názory některých českých občanů       

i podnikatelských subjektů na „zdraví“ bank v České republice.    

Záměrem bylo na straně jedné zdokladovat propracovanou metodiku a rozhodovací 

proces vedoucí k minimalizaci rizik ohrožujících stabilitu bank, na straně druhé však 

současně vyvrátit obecně prezentovaný názor, že tuzemské bankovní ústavy jsou 

konzervativní, neochotné při poskytování podnikatelských i občanských úvěrů 

podstupovat vyšší rizika.  

V práci je popsán vývoj českého bankovnictví od jeho prvopočátků po „hektickém“ 

porevolučním období v devadesátých letech min. století, tj. doba bez jakýchkoliv 

zkušeností, pravidel, zavedených systémů a kontrolních mechanizmů, za jakých     

české banky začaly v novém tržním prostředí působit. Byla zdůrazněna velmi významná 

a nezastupitelná role České národní banky, jakožto instituce garantující dohled          

nad komerčními bankami, který se postupně vyvinul do vyváženosti mezi nutnou 

regulací podnikatelských rizik bank a podporou jejich obchodních aktivit,            

kterými stimulují další ekonomický růst tuzemských podnikatelských subjektů. 

Na konkrétním příkladě schvalujícího řízení ohledně poskytnutí úvěrových zdrojů 

reálnému žadateli byl prezentován celý postup od vyhodnocení podkladů klienta        

přes analýzu jeho finanční pozice s  identifikováním rozhodujících rizik a pozitiv,        

až po definitivní rozhodnutí banky.  

V rámci vlastního názoru na rizikovost požadovaného úvěrového spolufinancování 

podnikatelských aktivit žadatele jsem demonstroval i odlišný náhled na rizikovost 

konkrétného klienta a obchodu a navrhl modifikované řešení podílení se                       

na podnikatelských aktivitách klienta. 

I přes ne zcela shodný názor na výsledné rozhodnutí u jednoho z řady případů                      

se domnívám a jsem i přesvědčen, že metodika posuzování, analyzování                        

a vyhodnocování rizik požadovaných úvěrů je v současné době u českých bank                       

na vysoké úrovni. Chyby, kterých se banky při schvalování úvěrů dopouštěly    

v prvních letech tržní ekonomiky jsou již překonány, rovněž tak i možnost prosazování 

stranických resp. jiných „lobistických“ zájmů.  
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Předpokladem pro fundované a objektivní rozhodování je oddělení schvalujícího článku 

tj. Risku od obchodní části banky. Nad vším uvedeným nepřetržitě „bdí“ ČNB.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Cílem práce je posoudit dostatečnost nástrojů využívaných bankami pro minimalizaci 

rizik úvěrového rozhodovacího procesu. Na vývoji českého bankovnictví ukázat 

významný posun v metodice ošetřování úvěrových rizik.  

Výstupy této práce pomohou rozšířit povědomí českým podnikatelským subjektům                  

o metodice rozhodování bank. Přispějí k lepšímu pochopení výsledných verdiktů 

ohledně jejich úvěrových požadavků (včetně záporných). 

Domnívám se, že práce bude přínosná i pro nepodnikatelskou sféru, která lépe pochopí, 

že maximální eliminace rizik rozhodovacího procesu banky je i v jejich zájmu.       

Jedná se totiž i o ochranu jejich vkladů, které jsou bankami využívány vedle zdrojů 

získaných na mezibankovních trhu. Je třeba, aby si každý občan i podnikatel působící 

v naší zemi uvědomil, že stabilita bankovního systému je jedním ze základních 

předpokladů stability celé ekonomiky České republiky. 

Cílem praktické části je rozkrytí postupu standardního rozhodovacího procesu,        

které dovolí potencionálnímu žadateli o úvěr nahlédnout do schvalovací metodiky bank. 

Současně mu bude vodítkem pro posouzení reálnosti jeho podnikatelského záměru, 

popř. pro přijetí opatření k posílení finanční pozice, aby naplnil předpoklady                   

a podmínky pro schválení bankou. Tyto jsou v současné době nastaveny                           

bankovní metodikou tak, aby na straně jedné podporovaly rozvoj podnikatelských 

subjektů, na straně druhé v maximální míře eliminovaly riziko vzniku nedobytných 

pohledávek. I přes jednotný standardní schvalovací postup a obecný náhled                  

na rizikovost obchodních případů bylo na prezentované případové studii  

demonstrováno rozdílné stanovisko. Uvedené dokládá i nemalou váhu subjektivního 

pohledu konkrétní schvalující osoby. Ve všech případech však musí být naplněna 

pravidla a opatření stanovená ČNB. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Definice banky 

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je 

shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává            

k dispozici a nastavováním úroku zhodnocuje. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz 

v ekonomice a zprostředkovává využití dočasně volných zdrojů. 

Provozování těchto služeb je regulováno státem. Banka proto pro svoji činnost 

potřebuje bankovní licenci a současně podléhá bankovnímu dozoru, který zpravidla 

vykonává centrální banka. 

 

2.2 Vývoj českého bankovnictví do roku 1990 

Novodobá historie českého bankovnictví začíná po roce 1989, kdy došlo ke změně 

režimu a zahájení ekonomické reformy. Současně byly také přijaty připravené 

mechanizmy transformace bankovnictví a vstoupily v platnost nové bankovní zákony. 

 

2.2.1 SBČS v roli emisní i úvěrové banky 

Snahy komunistického režimu o centralizaci dosavadního systému čsl. bankovnictví      

a o řízení emisní a úvěrové politiky z jednoho centra vyústily v r. 1950 ve zřízení Státní 

banky československé, tzv. monobanky v systému centrálně administrativního řízení 

ekonomiky. 

SBČS působila jednak jako centrální emisní banka státu, jednak jako banka pro 

poskytování provozních úvěrů a ústředí veškerého zúčtovacího styku, poskytovala další 

operativně bankovní služby podnikům státním a družstevním. Tuto úvěrovou a další 

operativně provozní činnost vykonávala síť poboček SBČS odpovídající územnímu 

uspořádání státu. 

Po revoluci a jistých bankovních reformách, v letech 1990 – 92 působila výlučně jako 

centrální banka. V roce 1993 byla rozdělena na Českou národní banku a Národní banku 

SR, korespondující s rozdělením státu. (16) 
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2.2.2 Bankovní reforma v 2. polovině 80. let 

Banky již neměly pasivně profinancovávat úkoly národohospodářského (hmotného) 

plánu, nýbrž při poskytování úvěrů měly klást důraz na jejich návratnost a v souvislosti 

s tím jednoznačně oddělit – do té doby značně se prolínající – návratné (úvěrové)           

a nenávratné (rozpočtové) financování.  

Z počátků se ještě vycházelo ze zachování jednotné Státní banky československé 

vnitřně rozdělené do dvou částí: na emisní centrum, které mělo na starosti emisní 

politiku, a pobočky, které na podnikatelském principu prováděly běžnou uvěrovou 

činnost. (24) 

Později se názory přiklonily k potřebě zásadnějšího řešení spočívajícím v rozdělení 

jednotné Státní banky československé s cílem vytvoření dvoustupňové bankovní 

soustavy. Oddělením úvěrové obchodní činnosti se měla stát ze SBČS de facto centrální 

(ústřední) banka s klasickým postavením a funkcemi, avšak podstatným způsobem 

deformovaným v důsledku jejího zasazení do systému centrálně plánované ekonomiky. 

Z úvěrově obchodní části SBČS měly vzniknout tři banky, resp. dvě nové banky    

(jedna se sídlem v Praze a druhá v Bratislavě) a měla být rozšířena činnost existující 

Investiční banky1. Takto vzniklá bankovní soustava byla považována za otevřený 

systém a předpokládaly se, v pozdějších letech po vyhodnocení zkušeností s členitější 

bankovní soustavou, možnosti vzniku nových bank. (24) 

 

2.2.3 Předreformní období z hlediska úvěrování 

Přechod na systém tržní ekonomiky resp. postupná bankovní transformace znamená pro 

celou oblast podnikatelského úvěrování celou řadu změn. U podniků bylo třeba 

prolomit z doby komunistického režimu zažitý postoj, že možnosti bankovního 

úvěrování jsou malé. Státní socialistické organizace odváděly veškeré své příjmy        

do centralizovaných fondů resp. státního rozpočtu a současně jim byly hrazeny z těchto 

zdrojů náklady. (24) 

Po uvolnění trhu nově vznikající banky byly ochotné rostoucí poptávku                         

po podnikatelských úvěrech upokojit, avšak do nového systému vstupovaly bez cenných 

zkušeností a bez zvládnutých úvěrových zajišťovacích mechanizmů. Otázky 

                                                 
1 Podle tehdejších záměrů se měla Investiční banka specializovat zejména na poskytování úvěrů 
s dlouhou dobou návratnosti 
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efektivnosti, návratnosti, hodnocení bonity dlužníka či adekvátnosti podstupovaného 

rizika nebyly zpravidla řešeny odpovídajícím způsobem. 

 

2.2.4 Vznik dvoustupňového bankovního systému k 1.1. 1990 

Po 1. lednu 1990 se v naší ekonomice začal budovat dvoustupňový bankovní systém, 

typický pro země s tržní ekonomikou. Byl založen na rozdělení SBČS na centrální 

banku a převedení její „obchodní části“ na dvě za tímto účelem založené obchodní 

banky – Komerční banku Praha a Všeobecnou úvěrovou banku Bratislava. Dále zde 

působilo pět další bank existujících před rokem 1990, které se postupně transformovaly 

do podoby obchodních bank v tržní ekonomice, tzn. podnikání na klasických 

komerčních principech za účelem dosažení zisku. (16) 

Tehdejší struktura bankovního systému složeného pouze z pěti činných banky a rozsah 

jejích nabízeních služeb značně nekorespondoval s rostoucí poptávkou ze strany klientů. 

Stávající banky nebyly dostatečně pružné a neměly potřebné nástroje pro uspokojování 

potřeb rychle se vyvíjejícího soukromého sektoru. Jednou z hlavních příčin                

byla nedostatečná konkurence v bankovním sektoru. Východiskem z této situace byla 

volnost vzniku nových bank, které by zvýšily konkurenci v bankovnictví a vyplnily 

určité mezery na trhu, které stávající banky dostatečně nepokrývaly.  

Logickým vyústěním této situace bylo v první polovině 90. let založení celé řady 

nových bank. Ve výsledku nové banky zpočátku pozitivně přispěly ke zvýšení 

konkurence v bankovnictví, která vedla ke zkvalitnění služeb bank pro své klienty avšak 

zřejmě objektivně neměly podmínky pro úspěšný rozvoj. Za hlavní příčiny zániku 

většiny bank lze označit zejména: 

 

� Nedostatečná odborná a mnohdy i morální úroveň zaměstnanců těchto bank, což 

se negativně projevilo především v chybné alokaci úvěrů. 

� Počáteční dynamický rozvoj umožněný relativně snadným přístupem 

k sekundárním zdrojům od centrální banky i od ostatních komerčních bank. 

� Banky vznikaly prakticky „na zelené louce“ tzn. vynakládaly poměrně značné 

náklady na budování zázemí bank včetně jejich pobočkové sítě. 
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� Malé a střední banky byly objektivně chápány jako rizikovější, tomu 

samozřejmě musely odpovídat i úrokové podmínky těchto bank, což se nutně 

projevilo ve větší rizikovosti klientů, kterým tyto banky půjčovaly. 

� Počáteční nízká úroveň bankovní regulace a dohledu se postupně změnila tzn. 

zpřísňovala se obezřetností opatření a jejich vynucování. 

� Nedostatečná práce auditorů, často problémy banky vyplavaly na povrch velmi 

pozdě a  kdy již bylo obtížné hledat řešení znamenající záchranu banky. (24) 

 

2.3 Situace v českém bankovním systému počátkem 90. let 

Počátek devadesátých let byl poznamenán nejen vznikem nových bank na základě 

bankovních licencí, ale i vznikem Konsolidační banky založené přímo státem.        

Cílem jejího založení bylo převzetí od existujících bank část špatně návratných úvěrů,         

které byly banky nuceny poskytnout před rokem 1989 z rozhodnutí vlády. Tato banka 

byla současně určena k úvěrování projektů, které pro standardní obchodní banky 

nebudou dostatečně zajímavé, ale budou významné pro realizaci ekonomické reformy 

ve státě. (16) 

V první polovině devadesátých let pokračuje zakládání nových komerčních bank, 

přičemž vrchol v jejich počtu kulminoval v roce 1995, kdy u nás vedle centrální banky 

působilo 55 bank. Licenci České národní banky pro působení v ČR má aktuálně          

38 bankovních ústavů. Snížení počtu bank je spojeno nejen s odebíráním licencí 

špatným bankám, ale také s fúzemi resp. akvizicemi2.  

Redukce nově založených bank v letech 1994 – 1995 má však jednoznačně vazbu        

na jejich nízkou kapitálovou vybavenost, nezkušenost a nedostatečný bankovní dohled 

centrální banky. Banky často poskytovaly úvěry, které byly podle oficiálních 

podnikatelských záměrů požadovány na rozvoj firem, ve skutečnosti sloužily jinému 

účelu a to k udržení produkce a zaměstnanosti neperspektivních subjektů. Následně      

se základním problémem našeho bankovního systému postupně staly špatné úvěry,            

u kterých musíme rozlišovat dvě skupiny.  

                                                 
2 Dochází k právnímu nebo ekonomickému spojení subjektů, logická součást globalizace ve všech 
oborech podnikání 
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První skupinu – „staré úvěry“ – tvořily úvěry poskytnuté před rokem 1990 především 

bývalou SBČS. Tyto úvěry byly převedeny na některé obchodní banky popř. 

Konsolidační banku. Značná část starých úvěrů měla pochybnou kvalitu. 

Druhou skupinou – „nové úvěry“ – představují úvěry poskytnuté obchodními bankami 

po vzniku dvoustupňového bankovního systému. I zde se začaly objevovat úvěry, které 

dlužníci nespláceli, kdy objem těchto úvěrů začal růst až do velmi varovných čísel. 

Např. podíl tzv. klasifikovaných úvěru (tj. úvěrů s 31 a více dny po lhůtě splatnosti)    

na celkovém stavu úvěrů se v období 1996-2000 pohyboval kolem 30 %. Vývoj tohoto 

podílu navíc uměle snižovaly odpisy nedobytných úvěrů a převody některých špatných 

úvěrů do Konsolidační banky a dalších specializovaných institucí. (24) 

V současnosti se podíl pohybuje kolem 11%. 

 

Vysoký podíl nedobytných úvěrů v portfoliu bank v porevolučním období byl 

zapříčiněn mnoha faktory, mezi které zejména patří: 

 

� Žádná nebo velmi krátká historie úvěrovaných firem, tzn. nemožnost předložení 

potřebných informací o předchozím hospodaření resp. nemožnost použití 

standardních postupů hodnocení úvěruschopnosti klienta, přičemž banky tyto 

postupy neměly ani dostatečně zvládnuté a osvojené. 

 

� Legislativní prostředí a velmi pomalá práce soudů nedávala dostatečné možnosti 

účinně vymáhat pohledávky a realizovat zajištění, věřitelé měly zhoršené 

možnosti získat v krátké době maximum zapůjčených prostředků zpět,            

což ohrožovalo i obchodní partnery těchto firem resp. další klienty bank. 

 

� Velký podíl úvěrů byl těsně spojen s privatizací. Podniky privatizované 

metodami, které do nich nepřinesly nový kapitál, byly kapitálově značně 

poddimenzované. Byly proto nuceny pro financování svých potřeb využívat 

velký podíl úvěrů, současně však velmi často byly zatíženy i úvěry, které si 

jejich noví vlastníci vzali na financování nákupu těchto firem. (24) 
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2.3.1 Úroveň řízení tržního a úvěrového rizika  

Hlavním nedostatkem té doby byla zejména obtížná komunikace útvarů řízení rizik 

s ostatními útvary banky související s nedostatkem potřebných kompetencí. Vedení 

bank vnímalo mnohdy útvary řízení rizik jako cosi samoúčelného, co však odpovídá 

modernímu stylu zahraničních bank a je pozitivně hodnoceno bankovním dohledem 

centrální banky. Docenění užitku pro činnost banky jako takové bylo u mnohých 

managerů, díky jejich malé ochotě se zdokonalovat a vzdělávat, považováno                 

za nadbytečné. Snahu o využívání objektivních metod v oblasti řízení rizik vnímali   

jako do značné míry omezující faktor, který by při aplikaci především v oblasti 

poskytování úvěrů „komplikoval“ rozhodovací proces. (24) 

 

2.3.1.1 Tržní riziko 
 

Skupina tržních rizik byla měřena a řízena na specializovaných pracovištích bank, která 

byla mnohdy zcela samostatná, minimálně však organizačně oddělena od vlastních 

obchodních aktivit bank. Banky si v souvislosti s tržními riziky budovaly potřebné 

personální a technické zázemí, do těchto útvarů se soustřeďoval nejkvalitnější lidský 

potenciál, zaváděly se progresivní metody měření a řízení, které ovšem byly limitovány 

především tehdy používanými informačními technologiemi. Přesto lze konstatovat,     

že v oblasti tržních rizik šel vývoje relativně rychle a správným směrem. (24) 

 

2.3.1.2 Úvěrové riziko 
 

V oblasti sledování úvěrového rizika tehdejší úrovně lze zaznamenat řadu nedostatků, 

oproti zvládnutému managementu a identifikace tržních rizik tato oblast nebyla 

bankami kvalitně řízena. Příčinu lze pozorovat již v samotném organizačním uspořádání 

většiny našich bank, kdy činnosti jako sledování, měření a řízení úvěrového rizika 

nebyly odděleny od vlastních aktivit bank. Obchodování a řízení rizika zpravidla 

zabezpečoval jeden útvar, resp. management rizika byl zakomponován v rámci 

obchodní činnosti, což přinášelo řadu rozporů. 
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Standardní členění úvěrového (kreditního) rizika: 

 

� přímé úvěrové riziko – vztah k tradičním rozvahovým položkám 

� riziko úvěrových ekvivalentů – vztah k podrozvahovým položkám 

� riziko vypořádací – vztah k vypořádání měnových obchodů a obchodů s CP 

� riziko úvěrové angažovanosti 

 

Pohled na význam členění rizika byl často značně zjednodušený. Pod pojmem úvěrové 

riziko se často v hodnoceném období chápalo pouze přímé úvěrové riziko a to jen         

ve vztahu k poskytování úvěrů. Riziko úvěrové angažovanosti bylo rovněž pojímáno 

zjednodušeně. Některé banky si nepřipouštěly nutnost zabývat se tímto dílčím 

úvěrovým rizikem ve fázi stanovení systému limitů, ale pouze zpětně hodnotily 

dosahované objemy svých angažovaností, do kterých mnohdy ani nezahrnovaly 

podrozvahové aktivity. Situaci ještě komplikovaly tehdy využívané informační systémy, 

které měly své omezení. (24) 

 

Fakt, že řízení úvěrového rizika je u úvěrových operací založeno především na 

maximalizaci informací o úvěrovaném klientovi a existenci časových řad umožňujících 

informace statisticky zpracovat, vyhodnotit a měřit klientské riziko, přinášel pro banky 

řadu problémů. Proces úvěrování se v podstatě mohl rozvíjet jen na základě postupně 

utvářených pravidel, s využitím makroanalýz připravovaných centrálami bank               

a odvětvových expertiz zpracovávaných s ohledem na situaci v daném regionu 

pobočkami. Standardní podoba řízení úvěrového rizika byla kryta masivním 

využíváním zajišťovacích operací. (10) 

 

2.3.2 Přístup komerčních bank ke zdrojům centrální banky 

Značný vliv na úvěrovou i depozitní politiku měl přístup obchodních bank ke zdrojům 

centrální banky. Kdy dostupnost financí řádně nemotivovala bankovní subjekty 

k soběstačnosti a přijímání strategických rozhodnutí v úvěrové i depozitní oblasti. 

Snadné financování z centrálního zdroje hojně využívaly zejména nově vzniklé banky, 

které postrádaly kvalitní a dlouhodobě orientovanou obchodní politiku či pobočkovou 

síť. 
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Počátkem 90. let byly poskytovány zejména krátkodobě refinanční úvěry, čerpané do 

stanoveného refinančního rámce za úrokovou sazbu, která se rovnala sazbě diskontní, 

dále mohly banky denně čerpat přes tzv. trh refinančního úvěru, úvěry se splatností 

max. 1 měsíc  za úrokovou sazbu, kterou předem stanovovala SBČS.                       

Taktéž za diskontní sazbu bylo možno čerpat reeskontní úvěr se splatností 6 měsíců,     

či lombardní úvěry se splatností max. 30 dní. Cenné papíry, které byly předmětem 

zástavy, byly uvedeny v tzv. seznamu cenných papírů a jiných majetkových hodnot. 

Poskytnutí úvěrů bylo podmíněno uzavřením rámcové smlouvy, která měla platnost 

jeden rok.  Specifické postavení zaujímal tzv. nouzový úvěr, který byl bankám 

poskytován v případě úplného vyčerpáním PMR k úhradě záporného salda na tomto 

účtu. (24) 

Až do roku 1994, kdy již v nově vzniklé ČNB došlo k významné úpravě pravidel 

čerpání ve směru nižší dostupnosti, bylo využívání prostředků pro mnohé banky téměř 

automatické. V zásadě tento stav nepřispíval ke stabilizaci bankovního sektoru, naopak 

prodlužoval existenci bankovních subjektů s vážnými problémy. 

 

2.4 Český bankovní sektor v současnosti 

V dnešní době jsou české komerční banky mnohem obezřetnější a již tak bezhlavě 

neposkytují úvěr každému, kdo o něj projeví zájem. Předem opakovaně ověřují 

důvěryhodnost žadatele a posoudí do jakého rizika se  při uzavření obchodního případu 

pouštějí, jsou již dostatečně poučeny ze svých úvěrových aktivit v minulých letech        

a jejich dopadu. K ozdravění jejich úvěrových portfolií přispěly i zpřísněná pravidla 

ČNB. 

 

2.4.1 Novodobá úvěrová politika 

Úvěry a půjčky jsou u většiny obchodních bank hlavní činností a přinášejí jim 

rozhodující část výnosů a zisku. Banky k nim přistupují  po vytvoření potřebných 

rezerv. Úvěry nepřímo motivují činnost bank při získání úvěrových zdrojů, vkladů,     

při poskytování různých bankovních služeb. V zásadě patří k rizikovým a méně 

likvidním aktivům, neboť zpravidla jen výjimečně mohou být splaceny před lhůtou 
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splatnosti. Ztrátám jsou vystaveny v případech, kdy dlužník nesplatí úvěr ve lhůtě          

a úvěr není dostatečně zajištěn likvidním majetkem dlužníka. (4) 

Úvěrová politika neboli soubor zásad a metod, které banka a její zaměstnanci uplatňují 

při poskytování úvěrů zákazníkům, vychází v současnosti z pravidel koncipovaných              

a předepisovaných centrální bankou. To napomáhá k tomu, aby úvěrové obchody 

probíhaly v souladu se základními zásadami podnikání bank (zásada bankovní 

rentability, likvidity a bezpečnosti). Obecně lze říci, že řízení úvěrového portfolia tvoří 

důležitou součást bankovního řízení a jeho kvalita často rozhoduje o úspěchu                

či neúspěchu banky. (16) 

Za účelem rozhodnutí, zda úvěr bude povolen či odmítnut, obchodní banky mají 

vypracované postupy a metody používané pro potřeby svých poboček a organizačních 

útvarů při zkoumání úvěrové způsobilosti klientů. (7) Tyto postupy v rámci konkrétní 

banky jsou jednotné a závazné a stanovují vlastní pravidla, která vymezují podmínky 

pro poskytnutí úvěrů, stanoví minimální požadavky, definují kompetence                        

a zodpovědnosti a popisují kontrolní systém. Tato pravidla  jsou obvykle stanovena 

v zásadách úvěrové politiky konkrétní banky. 

 

2.4.2 Rizika úvěrových obchodů 

Banka stejně jako jiní podnikatelé musí na základě své činnosti realizovat zisk jako 

přebytek výnosů nad náklady. Výnos je ovšem s rizikem bankovního podnikání přímo 

úměrně spojen, to znamená, že čím vyšší riziko banka svými obchody podstupuje,      

tím vyšší je očekávaný výnos. 

Úvěrové riziko spočívá v tom, že klient nebude schopen bance splatit poskytnutý úvěr   

a neuhradí smluvený úrok v dohodnuté lhůtě, k čemuž se zavázal při poskytnutí úvěrové 

služby a bance tím vznikne finanční ztráta. Možnosti ztrát vznikají ze zhoršení kvality 

úvěrových aktiv přinášejících výnos. 

Banka by měla vždy co nejpřesněji ohodnotit riziko návratnosti úvěrové transakce          

i kvalitu klienta, s nímž transakci uzavírá a určit vhodné zajištění.  Přitom musí 

postupovat v každém případě zcela individuálně, neboť musí zvažovat velikost možné 

ztráty, náklady její možné úhrady z přijaté zástavy či záruky. 

Příčiny úvěrového rizika jsou v zásadě dvojího druhu, jedná se jednak o příčiny 

vyplývající z vlastních špatných rozhodnutí banky o alokaci aktiv, a o externí příčiny, 
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které jsou dány vývojem podmínek celkového ekonomického a politického prostředí. 

(16) 

K minimalizaci těchto rizik nebo alespoň k omezení jejich negativních důsledků jsou 

používány různá nezbytná opatření, postupy a prostředky. Ke klíčovým faktorům patří 

diverzifikace úvěrů, zajištění úvěrů (resp. rozdíl mezi výší úvěru a cenou zástavy)          

a především způsob a podmínky, za nichž jsou úvěry poskytovány, ty jsou koncipovány 

v rámci úvěrové politiky. 

Úvěry jsou v zásadě poskytovány v konkurenčním prostředí, vyšší výnosy jsou proto 

obecně možno dosáhnout pouze přijetím vyššího rizika. Banka tedy může zvýšit 

očekávaný výnos poskytováním úvěrů rizikovějším klientům, resp. orientací                 

na rizikovější produkty za vyšší úrokové sazby.  

 

2.4.3 Úvěrové registry 

K ochraně bank před špatnými klienty slouží úvěrové registry, instituce resp. systémy, 

které shromaždují a poskytují informace o svých klientech. Pro banky tyto registry 

představují efektivní nástroj k řízení úvěrového rizika, tzn. rizika, že klient úvěr nebude 

splácet včas nebo jej nesplatí vůbec. Jsou celosvětově standardním nástrojem pro 

posuzování bonity a rizika nesplácení úvěrových produktů klientů z řad fyzických          

i právnických osob.  

Tyto registry standardně obsahují pozitivní i negativní informace o bonitě, 

důvěryhodnosti a platební morálce klientů . Jedná se zejména o informace o nesplácení 

úvěrových či jiných produktů, tak aby jejich uživatelé mohli objektivně a v plném 

kontextu posoudit žadatele. 

Kromě aktuálního stavu závazků je pro banku důležitá také úvěrová historie klienta. 

Pokud byl klient v minulosti v prodlení se splátkami nebo nesplácel vůbec, bude k němu 

banka přistupovat obezřetněji. Avšak naopak, dobrá platební morálka klienta                 

v minulosti může být pro klienta přínosem. Takový klient je pro banku důvěryhodnější 

a má větší šanci, že mu banka v žádosti o úvěr vyhoví. 

Současně klient má právo se seznámit s informacemi, které jsou o něm v příslušné 

databázi vedeny. V současné době existuje v ČR několik úvěrových registrů z nichž 

čistě bankovní jsou dva. 
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Registry by měly vyloučit riziko, že:  

 

� klient se současně zadluží u více bank (riziko předlužení) 

� bude ke splácení úvěrů používat nových úvěrů  

� klient se špatnou minulostí bude čerpat úvěr u jiné banky  

 

2.4.3.1 Bankovní registr klientských informací 

 

Funguje na principu vzájemné výměny informací o bonitě a důvěryhodnosti úvěrových 

klientů – fyzických osob. Jsou zde zahrnuty jak pozitivní tak negativní informace          

o klientech. Jedná se o údaje o podaných či odvolaných žádostech o úvěr, 

uskutečněných úvěrových obchodech, a to včetně těch potenciálních jako je například 

poskytnutí kreditní karty či tzv. kontokorentního účtu klientovi, dále o výši úvěrových 

obchodů  a výši splátek aj. Síť uživatelů BRKI je poměrně rozsáhlá. Patří sem 

významné banky a stavební spořitelny. Tito uživatelé do registru údaje vkládají             

a zároveň mají možnost do registru nahlížet a získávat z něj potřebné informace. 

Provozování BRKI funguje v rámci zákonů. Podle zákona o bankách se banky mohou 

vzájemně informovat o bankovním spojení, identifikačních údajích o majitelích účtů     

a o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejích klientů. (22) 

 

2.4.3.2 Centrální registr úvěrů 

 

Garantem je ČNB a účastníkem informačního systému jsou všechny banky a pobočky 

zahraničních bank, působící na území ČR. Povinností účastníka je provádění pravidelné 

měsíční aktualizace databáze CRÚ. Přístup k informacím je umožněn jednotlivým 

účastníkům a České národní bance v rozsahu potřebném pro zajištění provozu registru. 

Tento systém je zaměřen pouze na podnikatelskou sféru, tzn. zahrnuje informace           

o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob, a to konkrétně 

o čerpaných úvěrech, kontokorentních účtech, úvěrových příslibech nebo vydaných 

zárukách aj. Jedná se opět o vzájemnou výměnu informací mezi účastníky registru, 

jimiž mohou být pouze banky. (19) 

Aplikace CRÚ je založena na využití moderních informačních technologií a splňuje 

přísné požadavky v oblasti bezpečnosti dat. 
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2.4.4 Zajištění úvěru 

Pojem zajištění v širokém měřítku znamená veškerá opatření prováděná bankou s cílem 

zajistit řádné splacení úvěru včetně úroků. 

K nejdůležitějším nástrojům využívaným k zajištění úvěru patří: 

 

� prověrka úvěrové způsobilosti (bonity) klienta 

� limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty 

� diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních3 úvěrů 

� kontrola úvěrového subjektu a objektu (11) 

 

I přes tato opatření se banka nevyhne poskytnutí špatných úvěrů. Pro tyto případy 

využívá řady zajišťovacích instrumentů. 

Zajištění úvěru je nástrojem pro zamezení ztrát v případě platební neschopnosti klienta, 

umožňuje bance uplatnit nároky vůči dlužníkovi nebo třetí osobě a dosáhnout náhrady 

úvěrové nebo úrokové pohledávky. (12) 

 

Výchozím kritériem při sjednání úvěru není existence zajištění. Při sjednání podmínek 

úvěrového obchodu záleží v první řadě na hodnocení obchodního a finančního 

postavení klienta, na kvalitě podnikatelského záměru, zajištění odbytu a návratnosti 

úvěru. Teprve v případě kladného posouzení přichází v úvahu zajištění úvěru.                

U efektivních projektů s rychlou návratností se banky často spokojují s částečným 

jištěním či výjimečně od něho zcela upouští. (7) 

V současné době banky k zajištění úvěrů nejčastěji využívají zastavení věcí nemovitých 

i movitých (s tím že zastavit lze i cizí věc se souhlasem vlastníka) a ručení (zejména 

třetích osob). V případě realizace zástavy nemovitosti, klient výpisem z katastru 

nemovitostí bance prokazuje, že je skutečným majitelem nemovitosti, jak je nemovitost 

zabřemeněna apod., při samotném sjednání zástavní smlouvy pak prokazuje vklad 

zástavního práva, vznik věcného břemene atd. 

Na jedné straně zástavní právo k nemovitosti pro věřitele znamená jisté uspokojení 

potřeby za dlužníka avšak výkon zástavního práva, tzn. prodat nemovitost ve veřejné 

                                                 
3 Úvěr, který je poskytován společně více bankami (konsorciem bank) z důvodu rozložení rizika, popř. 
přílišné velikosti úvěru přesahující úvěrové možnosti jedné banky 
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dražbě je obtížný, neboť naráží na řadu nedostatků procesních předpisů prodeje 

nemovitosti mimo soudní exekuci. 

Za méně vhodné považují české banky zástavy zásob a pohledávek a proto je tento 

způsob jištění úvěrů, ve srovnání se zahraniční praxí, využíván v menší míře.        

Hlavním důvodem je v ČR zažitá špatná platební morálka mnohých odběratelů 

případného bankovního dlužníka a možnost přenášení platebních obtíží na další věřitele. 

U zastavování zásob vznikají obtíže s jejich uskladněním, prodejností, kontrolou, atd.(7) 

 

Výčet zajišťovacích instrumentů využívaných bankami v ČR: 

 

� zástavní právo k nemovitosti 

� zástavní právo k věci movité, souboru věcí movitých 

� zástavní právo k pohledávce 

� zástavní právo k pohledávce 

� zástavní právo k cenným papírům 

� zástavní právo k depozitní směnce 

� zástavní právo k obchodnímu podílu 

� zástavní právo k předmětu průmyslového vlastnictví 

� zajišťovací převod práva 

� ručení, bankovní záruka, krycí blankosměnka 

 

2.4.5 Ochranná smluvní ujednání 

Cílem jejich zakotvení do úvěrových resp. zástavních smluv je zkvalitnění účinnosti 

zajištění a zvýhodnění pozice banky, v případě že se hospodaření dlužníka zhoršuje. 

Běžně užívaných ujednání existuje celá řada, banka zpravidla požaduje na podniku 

pojištění proti možným rizikům, které zabezpečuje jeho platební způsobilost pro případ, 

že dojde k mimořádným událostem a k narušení hospodářské činnosti dlužníka. Vždy je 

požadováno pojištění zastavovaných hodnot s vinkulací4 pojistných smluv ve prospěch 

úvěrující banky. Tímto lze uspokojit pohledávku banky v případech, že by živelní 

pohromou, zcizením či jiným způsobem došlo ke znehodnocení zástavní hodnoty.    

                                                 
4 Vinkulace pojistného plnění vůči bance znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění 
vyplaceno bance 
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Také u zahraničních úvěrovaných pohledávek je riziko banky snižováno pojištěním 

vztahujícím se nejen na komerční rizika, ale i rizika politická či měnová. 

Ke smluvním ustanovením jistícím návratnost úvěru patří negativní prohlášení,            

že dlužník nebude stanovené majetkové hodnoty v budoucnosti dále zabřemeňovat        

– týká se zejména nemovitostí a nebudou dále poskytnuty k zajištění jiným věřitelům. 

V dohodě o pořadí pohledávek banka může v případě insolvence podniku zajistit 

přednostní úhradu úvěru oproti jiným věřitelům. Jiným nasazeným nástrojem může být 

ujednání o majetku a likviditě obsahující např. zákaz zpeněžit hlavní součásti majetku 

bez souhlasu banky. Dohoda může zahrnovat i požadavek na dodržení či zlepšení 

struktury majetku a kapitálu či zvýšení výnosů. Ve zvláštních dohodách jsou smluvně 

fixovány výjimečné situace, při nichž je banka oprávněna uplatnit vliv na vedení 

podniku. V případech kdy podnik hrubě nedodržuje podmínky úvěrové smlouvy může 

být využita tzv. akcelerační doložka, podle níž se stává úvěr okamžitě splatný. (7) 

 

2.5 Vliv ČNB na minimalizaci rizik komerčních bank 

Regulaci i dohled nad bankami a finančním trhem v ČR vykonává Česká národní banka 

(dále jen ČNB). Systém regulace a dohledu bank byl u nás budován postupně,           

kdy nejčastější příčinou novelizací zákona o bankách byla právě potřeba dotvářet 

pravomoci ČNB v této oblasti. Před rokem 1990 byl bankovní dohled neznámou 

institucí, kdy vznik dvojstupňového bankovního systému se stal základním impulsem 

pro jeho vytvoření. Podobně jako celý bankovní systém i oblast bankovní regulace 

prošla několika etapami svého vývoje.  

Na počátku roku 1991 bylo v organizační struktuře SBČS vyčleněno samostatné 

oddělení, které mělo za úkol připravit podmínky pro rozvoj instituce bankovního 

dohledu nad bankami. Postavení tohoto oddělení bylo defacto formální, protože           

ho tvořilo pouze osm pracovníků a postrádal právní zakotvení.  

Bankovní dohled zahájil vlastní výkon v průběhu roku 1991 (zejména vyřizování 

žádostí o povolení provozování bankovní činnosti), následující rok nabyly účinnosti 

nové bankovní zákony (o bankách a o SBČS), které přinesly značné změny v právním 

zakotvení a pojetí funkce bankovního dohledu. (18) 

V České republice dochází k významným změnám v oblasti bankovní regulace, dohledu 

a postavení ČNB v roce 1994. Změny odrážejí především dopracování a aktualizaci 
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legislativy resp. novelu zákona o bankách z července téhož roku, kdy byly posíleny 

pravomoci bankovního dohledu ČNB, který má právo uplatňovat vůči bankám 

v případě zjištění nedostatků v jejich činnosti řadu nápravných opatření (možnost snížit 

základní jmění banky, výměny managementu, zavedení povinného pojištění vkladů 

fyzických osob, zpřesnění definice a pojetí institutu nucené správy, apod.). (8) 

V roce 1995 se výrazným způsobem zintenzívnila kontrolní činnost bankovního 

dohledu, při kontrolách byla zjištěna celá řada nedostatků (především nedostatečné 

hodnocení kvality úvěrového portfolia a s tím související neodpovídající výše 

vytvořených opravných položek k těmto úvěrům). Odpovědí centrální banky byl 

požadavek nápravy tohoto negativního stavu, a to v podobě překlasifikování úvěrů, 

dotvoření opravných položek a navýšení kapitálu v případě jeho využití pro dotváření 

opravných položek. (18) 

Centrální banka se v rámci provádění bankovního dohledu pokoušela reagovat na 

zjištěné nedostatky prostřednictvím svých opatření. Negativní vývoj některých bank se 

jí však nepodařilo zastavit (případně zpomalit). Proto byl na konci roku 1995 připraven 

a na počátku dalšího roku realizován tzv. Konsolidační program. Realizace tohoto 

programu jednoznačně zprůhlednila nepříznivou situaci některých českých bank a vedla 

k zásadní změně jeho struktury. Z bankovního sektoru byly vyloučeny banky, které byly 

na základě výroku auditora a analýzy bankovního dohledu nesolventní. (18) 

 

V současné době v ČR stejně jako v ostatních vyspělých tržních ekonomikách jsou 

dodržovány následující základní principy systému regulace a dohledu bank, jejichž 

cílem je minimalizace rizika v oblasti bankovního podnikání a zvýšení jeho 

transparentnosti a bezpečnosti. 

 

2.5.1 Vstupní podmínky 

Podmínky pro udělení povolení působit jako banka resp. vstup do bankovní sféry. 

Návrh schvaluje guvernér ČNB po dohodě s ministerstvem financí. 

 

� Minimální kapitál 500 mil. Kč. 

� Vhodný program činnosti. 

� Kvalifikační a morální způsobilost osob navrhovaných do vedení banky. 
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� Zabezpečení činnosti po technické, technologické a bezpečnostní stránce. 

� Adekvátní kontrolní a účetní vnitrobankovní systém. 

� Souhlas instituce dohledu domovské země v případě, kdy o povolení činnosti 

v podobě licence žádá zahraniční banka. (18) 

 

2.5.2 Pravidla obezřetného chování 

Po získání bankovní licence a zahájení bankovní činnosti musí každá banka dodržovat 

níže uvedená pravidla a plnit dané povinnosti, čímž ČNB usměrňuje podnikatelské 

aktivity a související rizika bank. 

 

2.5.2.1 Kapitálová přiměřenost 

 

Kapitálu bank je věnována mimořádná pozornost při regulaci a dohledu ve všech 

vyspělých tržních ekonomikách. Je to především z toho důvodu, že kapitál je považován 

za nejvhodnější zdroj ochrany banky před nesolventností.  

 

Základní charakteristiky kapitálu: 

 

� Kapitál je na rozdíl od likvidity kvantifikovatelný. 

� "Udržování" kapitálu je nákladné - výše kapitálu a jeho cena může 

bezprostředně ovlivňovat cenu bankovních operací a služeb a tedy i 

konkurenceschopnost banky. 

� Vliv na bankovní činnost nemá jen výše, ale i struktura kapitálu, ne všechny 

jeho složky jsou z hlediska použití ke hrazení případných ztrát stejně 

zastupitelné. 

 

Stanovená minimální absolutní výše vlastního kapitálu je v současnosti 500 mil. Kč,   

což ovšem nemá významnou vypovídací schopnost o kapitálové síle konkrétní banky. 

Proto se v současné praxi postupuje konstrukcí kapitálové přiměřenosti. 

Kapitálová přiměřenost je definována podílem kapitálu na součtu tzv. rizikově vážených 

aktiv a mimobilančních položek. Požadovaná minimální výše tohoto poměru                

(v současnosti 8% ) je sjednocena na mezinárodní úrovni a týká se bankovních systémů 
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všech zemí, které jsou podepsány pod Mezinárodní dohodou o měření kapitálu a 

kapitálových standardech. (6) 

 

2.5.2.2 Řízení likvidity a tvorba povinných minimálních rezerv 

 

Institut bankovní regulace a dohledu stanovuje pravidla, která upravují a do jisté míry 

zabezpečují likviditu  bank, protože banky mohou preferovat rentabilitu před likviditou. 

Pravidla zesilují tlak na bezpečnost, důvěryhodnost a efektivnost bankovního systému 

jako celku. (6) 

Základní způsob řízení likvidity banky stanoví ČNB svým předpisem jako projektování 

či plánování peněžních toků v budoucnosti. K tomu požaduje splnění základních 

předpokladů jako je nasazení vhodného informačního systému či okamžité zaúčtování 

všech operací v účetních knihách. 

Dále jsou stanovena kritéria členění aktiv a pasiv banky (sledovány jsou zejména 

z pohledu jejich splatnosti, stupně likvidity či stupně závažnosti podrozvahových 

položek). Jsou nastaveny parametry na zaměření činnosti banky za účelem zajištění 

vlastní likvidity včetně povinnosti oznámit jména odpovědných pracovníků za tuto 

činnost. (4) 

S řízením likvidity je spojena i tvorba povinných minimálních rezerv, které jsou banky 

povinny bezúročně držet u centrální banky. Jejich výše se stanovuje z průměru tří stavů 

jednotlivých závazků dle dekádního hlášení o stavu aktiv a pasiv a to k 20., poslednímu 

a 10. kalendářnímu dni po sobě jdoucích měsíců. Centrální banka je oprávněna výši 

procentní sazby povinných minimálních rezerv upravovat dle aktuálních potřeb měnové 

politiky. (4) 

 

2.5.2.3 Úvěrová angažovanost 

 

Úvěrová angažovanost představuje souhrn všech úvěrových aktivit vůči jednomu 

klientovi, resp. skupině finančně propojených klientů. Extrémní úvěrová angažovanost 

vůči jednomu klientovi může v případě finančních potíží klienta podstatně zhoršit 

situaci banky. Rovněž může být signálem upozorňující na nekorektní obchodní vztahy 

vůči danému subjektu. Komerční banky jsou povinny stanovit vlastním předpisem 

limity čisté úvěrové angažovanosti a dodržovat ČNB stanovené poměry: 
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� Vůči jednomu dlužníkovi nebo jedné ekonomicky spjaté skupině dlužníků max. 

25 % kapitálu banky. 

� Vůči bance v ČR a zemích OECD nebo vůči ekonomicky spjaté skupině 

dlužníků složené pouze z těchto bank max. 125 % kapitálu banky. 

� Vůči osobě, která má zvláštní vztah k bance a vůči právnickým osobám,            

ve kterých má banka majetkovou účast 10 % a více základního jmění, nebo které 

má pod svou kontrolou, max. 20 % kapitálu banky. (4) 

 

V úhrnu čistých úvěrových angažovaností vůči deseti největším dlužníkům nebo 

ekonomicky spjatým skupinách dlužníku nesmí přesáhnout 230 % vlastního kapitálu 

banky. (6) 

 

2.5.2.4 Klasifikace pohledávek, tvorba rezerv a opravných položek 

 

Cílem klasifikace pohledávek je zkvalitnění úvěrového portfolia bank a správné 

ohodnocení úvěrového rizika. Mezinárodní standard v této oblasti zatím neexistuje,    

ale v českém ekonomickém prostředí je problematika posouzení kvality úvěrových 

pohledávek rozhodujícím aspektem obezřetného podnikání bank. (6) 

 

Pohledávky z úvěrů jsou hodnoceny podle základních kritérií jako je dlužníkovo 

prodlení ve splátkách úroků nebo jistiny a jeho celkové finanční situace. Pro věřitele 

jsou důležité i jeho předcházející zkušenosti s platební morálkou klienta,                   

jeho připravenost a ochota poskytovat bance potřebné informace o své finanční situaci. 

 

Standardní pohledávky  

Řádně splácené, případně jsou po splatnosti méně než 31 dní, banka má dostatek 

informací o finanční situaci dlužníka do 30 dní ode dne, kdy měly být bance k dispozici 

a dlužníkovi nebyla v průběhu posledních tří let žádná z jeho pohledávek 

restrukturalizována v důsledku jeho špatné finanční situace. 

 

Sledované pohledávky  

Pohledávky, u nichž se dá předpokládat, že jistina, úroky i poplatky budou uhrazeny, 

jsou však po splatnosti od 30 do 91 dní a banka v tomto období nemá dostatek 

informací o finanční situaci dlužníka apod. 
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Ke sledovaným pohledávkám musí každá obchodní banka vytvářet opravné položky 

v minimální výši, která odpovídá upravené hodnotě
5 pohledávek násobené koeficientem 

0,05. 

 

Nestandardní pohledávky  

Mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení sledovaných pohledávek, splátky jistin, 

úroků i poplatků jsou však na základě hodnocení bonity dlužníka nejisté, ačkoliv          

je alespoň částečné splacení pohledávky vysoce pravděpodobné, splátky jistin, úroků         

i poplatků jsou po splatnosti od 90 do 181 dní a banka nemá v tomto období dostatek 

informací o finanční situaci dlužníka.  

U nestandardních pohledávek platí pro výpočet minimální výše opravných položek 

koeficient 0,2. 

 

Pochybné pohledávky  

Mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení nestandardních pohledávek, splátky 

jistin a úroků v plné výši jsou nepravděpodobné, částečná úhrada pohledávky je však 

pravděpodobná. Do kategorie pochybných pohledávek se zahrnují pohledávky, které 

splňují předcházející a jsou po splatnosti od 180 do 360 dní a banka nemá dostatek 

informací o finanční situaci dlužníka. Na základě hodnocení jeho finanční situace lze 

předpokládat, že splacení pohledávky ze strany dlužníka je vysoce nepravděpodobné.  

V této kategorii pohledávek se upravené hodnota pohledávek násobí koeficientem 0,5. 

 

Ztrátové pohledávky 

Ztrátové pohledávky mají všechny nedostatky jako pochybné pohledávky s tím,           

že splátka této pohledávky je na základě hodnocení bonity klienta nemožná.             

Tyto pohledávky se jeví jako nenávratné, nebo jen částečně návratné ve velmi malé 

hodnotě. Splátky jistiny, úroků a dalších poplatků jsou po splatnosti déle než 361 dní. 

Banka může pohledávku zařadit mezi ztrátové v případě, že dlužník je v konkursním 

nebo vyrovnávacím řízení.  

Ke ztrátovým pohledávkám musí každá obchodní banka vytvářet opravné položky         

v plné výši. 

 

                                                 
5 Upravenou hodnotou pohledávek se rozumí hodnota pohledávek snížená o hodnotu kvalitního zajištění 
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2.5.3 Povinné pojištění vkladů 

Zavedeno z důvodu ochrany vkladatelů a z důvodu zvýšení důvěryhodnosti bank. 

Systém povinného pojištění depozit snižuje v závislosti na míře pojistného plnění ztráty 

vkladatelů při úpadku bankovní instituce. (18) 

Standardní systém pojištění vkladů byl v ČR zaveden až v roce 1994, pojištěny jsou 

všechny vklady fyzických i právnických osob (i vklady vedené v jiných měnách).       

Od 1.1. 2011 dochází k významné změně, a to ke navýšení pojistného plnění na 

100 000 EUR platné na jednu osobu a jeden finanční ústav (bez spoluúčasti, ta byla 

zrušena změnami roku 2008). Pokud tedy klient má vklady ve vyšší hodnotě a chcete 

být 100% pojištěn, pak si je musíte rozdělit do různých institucí. 

 

2.5.4 Věřitel poslední instance 

Zabezpečuje podporu zdraví, bezpečnosti, důvěryhodnosti a efektivnosti bankovního 

systému. Centrální banka vystupuje vůči ostatním bankám v pozici tzv. věřitele poslední 

instance (poskytuje úvěry v případě ohrožení obchodní banky), ale i v pozici běžného 

věřitele, kdy obchodní banky žádají výpůjčku pro financování svých aktivit, případně 

pro posílení vlastní likvidity. (18) 

V zásadě poskytuje ohroženým bankám možnost záchrany za situace, kdy již nemohou 

získat chybějící prostředky standardně na mezibankovním trhu. Nárok na pomoc by 

měly mít pouze banky, které jsou jen dočasně nelikvidní nikoli však nesolventní, pomoc 

však není v žádném případě povinná. 

 

2.5.5 Restriktivní opatření ČNB při porušení pravidel 

Zjistí-li ČNB při výkonu bankovního dohledu nedostatky v činnosti banky, může takové 

bance ukládat opatření k nápravě i peněžité pokuty.  

Nedostatkem v činnosti se rozumí porušování či obcházení zákona o bankách, 

zvláštních zákonů a právních předpisů a opatření vydávaných ČNB, porušení podmínek 

stanovených v bankovní licenci či neplnění podmínek, za nichž byla udělena, dále pak 

například provádění obchodů bankou způsobem, který poškozuje zájmy jejích 

vkladatelů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky. Trestat může i řízení banky 

osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost či nejsou bezúhonné.        
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Nebo stav, kdy banka nevytváří dostatečný souhrn rezerv a opravných položek na 

pokrytí svých rizik vyplývajících z objemu klasifikovaných úvěrů a jiných aktiv či 

pokles kapitálu banky pod minimální výši základního kapitálu požadovanou zákonem 

(tj. 500 milionů Kč) atd.  

 

Náprava, jejíž zjednání dotčenou bankou může ČNB vyžadovat, má podobu zejména: 

 

� omezení nebo ukončení některé bankovní činnosti 

� výměny osob ve vedení banky  

� vytvoření rezerv nebo opravných položek v odpovídající výši  

� snížení základního kapitálu  

� výměny členů dozorčí rady  

� použití zisku po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke 

zvýšení základního kapitálu banky (23) 

 

V případě že dotčená banka sama nezjedná nápravu na žádost ČNB, regulátor může 

přistoupit ke zjednání nápravy sám změnou bankovní licence s vyloučením nebo 

omezením některých tzv. vedlejších bankovních činností, nařízením mimořádného 

auditu provedeného na náklady banky. ČNB může operovat nástroji jako je zavedení 

nucené správy, nedobrovolné snížením základního kapitálu banky nebo zákaz či 

omezení v provádění operací bankou s osobami, které jsou s ní úzce propojeny. 

 

Zjistí-li ČNB, že bance poklesl ukazatel kapitálové přiměřenosti pod dvě třetiny 

předepsané výše, má povinnost uložit bance jedno nebo více z těchto opatření                

k nápravě:  

 

� Zvýšit základní kapitál tak, aby bylo dosaženo předepsaného ukazatele 

kapitálové přiměřenosti. 

� Pořizovat pouze aktiva s rizikovou vahou nižší než 100 %. 

� Nezískávat majetkové podíly a hlasovací práva v jiných právnických osobách. 

� Neposkytovat žádný úvěr osobě se zvláštním vztahem k bance. 

� Neposkytovat úroky z vkladů se sazbami převyšujícími současné běžné úrokové 

sazby z vkladů srovnatelných částek a se srovnatelnou splatností . 
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V krajním případě může ČNB zavést nucenou správu banky za situace, kdy nedostatky 

v činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního systému a akcionáři banky neučinili 

potřebné kroky k odstranění těchto nedostatků. Dojde k pozastavení výkonu funkce 

všech orgánů banky a jejich nahrazení osobou dosazenou ČNB. Správce, který přebírá 

postavení statutárního orgánu banky a rozhoduje o věcech v působnosti valné hromady 

v provozu banky, může podat návrh na vyrovnání nebo (se souhlasem ČNB)                

na prohlášení konkurzu, uzavírání poboček aj.  

 

Pokuta za nedostatky v činnosti banky může činit až 50 milionů Kč a ČNB ji může 

uložit do jednoho roku od zjištění nedostatku, nejpozději však do 10 let ode dne,       

kdy nedostatek vznikl. 

Jestliže přetrvávají závažné nedostatky v činnosti banky anebo v případě úpadku banky, 

může po vyžádání stanoviska ministerstva financí bance odejmout bankovní licenci. 

Tím pádem dotčená právnická osoba nesmí nadále přijímat vklady a poskytovat úvěry    

a provozovat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích 

pohledávek a závazků. Bankovní licence může být dále odňata, jestliže banka více      

než 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo neposkytuje úvěry nebo jestliže 

nezahájila činnosti do 12 měsíců od dne udělení bankovní licence a dále jestliže taková 

licence byla získána na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti. ČNB             

je povinna odejmout bance bankovní licenci, jestliže zjistí, že ukazatel kapitálové 

přiměřenosti banky je nižší než jedna třetina předepsané výše (tedy poklesne pod 

2,67%)   
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3 Analýza úvěrového rozhodovacího procesu banky 

3.1 Vyhodnocení bonity klienta na základě úvěrové analýzy 

Proces vyhodnocování bonity klientů prošel v „novodobé“  historii bank značným 

vývojem směřujícím k maximálnímu ošetření úvěrových rizik. Banky od prvotních 

„minianalýz“ finanční situace klientů, které odrážely nerozvinuté podnikatelské 

prostředí v České republice, postupně zdokonalovaly své metodiky zpracovávání 

finančních analýz. Bezprostředně po revoluci v r. 1989, tzn. v době bez jakékoliv 

podnikatelské historie českých podniků, neměly banky pro hlubší rozbory dostatečná 

odpovídající historická data. Při poskytování úvěrů vycházely zejména z posuzování 

reálnosti předložených privatizačních projektů a dalších podnikatelských záměrů. 

Z tohoto období se rekrutuje řada nedobytných podnikatelských úvěrů, které částečně 

byly kompenzovány státními prostředky Konsolidační banky. 

Toto prvotní období české komerční banky již překonaly, nabyly řadu zkušeností           

a zdokonalily své systémy a metody ohodnocování rizik. Většina současných bank     

při hodnocení úvěruschopnosti klientů používá kombinaci finančního a nefinančního 

ratingu6. Na základě jejich výsledků následně rozhoduje o rizikovosti klienta a návazně 

o poskytnutí či zamítnutí požadovaného obchodu. Stupeň rizika se odráží i ve výši 

úrokové sazby. 

Pro kvalifikované vyhodnocení bonity klienta banka potřebuje získat kvalitní 

informace, které požaduje doložit k žádosti o úvěr. 

 

3.1.1 Získání kvalitních podkladů a informací 

Předpokladem minimalizace věřitelského rizika každé úvěrující banky je získání 

maxima podkladů a informací o podnikatelském subjektu. K tomto účelu mají 

jednotlivé banky vypracován soubor povinných podkladů, jehož základem jsou 

následující dokumenty. 

 

 

                                                 
6 Rating je proces stanovení bonity klienta a její vyjádření pomocí pevně stanovené  stupnice 
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1) Historické výkazy min za tři minulá ucelená účetní období. 

2) Průběžné vnitroroční výkazy min.ve čtvrtletním členění. 

3) Za poslední rok daňové přiznání, příloha k účetní závěrce, v případě povinného 

auditu zpráva auditora a výroční zpráva. 

4) V případě nového klienta jsou požadovány základní informace o společnosti 

včetně úředně ověřené kopie rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění            

k podnikání resp. doklad prokazující právní subjektivitu.  

5) Samotná žádost o bankovní úvěr, ve které bude uvedena výše požadovaného 

úvěru, účel, doba splácení, v případě investiční dlouhodobého úvěru bude 

obsahovat podnikatelský záměr. 

6) Predikce hospodářských výsledků na dobu splácení úvěru. 

7) Další přílohy k žádosti kterými jsou: 

 

� příloha o vlastnické vztazích 

� příloha dodavatelsko-odběratelských vztahů 

� v případě s.r.o. prohlášení o osobním majetku společníků 

� příloha o rozvahových a podrozvahových závazcích klienta 

� příloha o běžných účtech a jejich pohybu u všech klientových bank 

 

3.1.2 Finanční rating 

Finanční rating je základním hodnotícím nástrojem všech komerčních bank 

poskytujících aktivní produkty podnikatelských subjektům. Je zpracováván na rozdíl   

od ekonomického ratingu u všech požadovaných úvěrů tj. i nízkých objemů. Je založen 

na vyhodnocení kvantifikovatelných veličin, které banka získává z účetních výkazů     

za min. poslední tři ukončená účetní období popř. u podniků se sezónním charakterem 

výroby nebo odbytu i z vnitroročních výkazů. Pokud je historie klienta kratší resp.       

se jedná o nově založenou společnost vychází banka při své finanční analýze 

z předložené predikce klienta, nejlépe na celou dobu trvání požadovaného úvěru.    

Větší váhu a lepší odhad rizik má samozřejmě finanční rating založený na historickém 

vývoji účetních dat, která umožňují analyzovat reálný ekonomický vývoj klienta, 

tendence jeho růstu resp. jsou identifikovány narůstající rizikové trendy. K tomuto 
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nejlépe slouží časový vývoj jednotlivých finančních ukazatelů, mezi nejvýznamnější 

patří níže uvedené. 

 

3.1.2.1 Ukazatele zadluženosti 

 

Celková zadluženost 

 
 

_ _
*100

cizí zdroje časové rozlišení

pasiv

+

∑
 [%] 

 

U tohoto ukazatele nelze objektivně stanovit optimální resp. rizikovou úroveň neboť 

tato je odlišná pro firmy podnikající v různých odvětvích. Například u průmyslových 

výrobních podniků bychom za standardní mohli považovat úroveň celkové zadluženosti 

do 60%. Naproti tomu u obchodních společností je míra zadlužení obvykle mnohem 

vyšší. Uvedené je dáno strukturou bilance, u firem s obchodní činností převažují vysoké 

zásoby zboží, minimální fixní aktiva (zanedbatelné strojní vybavení, časté podnikání 

v pronajatých prostorách). Nízký vlastní kapitál vyvolává potřebu vysokého provozního 

úvěrování těchto společností. 

Ačkoliv vyšší zapojení cizích zdrojů může přispět k růstu výkonnosti firmy, může 

současně zvyšovat riziko finanční nestability, podnik se může stát pro věřitele méně 

atraktivním a úvěr mu neposkytnou nebo za méně výhodných podmínek tj. např.            

s vyšším úrokem, požadavkem na kvalitnější zajištění apod. (1) 

Obecně lze za rizikovou považovat celkovou zadluženost u výrobních společností nad 

75% a u obchodních nad 90%. Naprosto nepřijatelná je zadluženost nad 100%, která je 

vykázána při záporném vlastním kapitálu. Tato skutečnost vypovídá o předlužení firmy 

a při déletrvajícím stavu lze očekávat konkurzní řízení. (14) 

 

Celková úvěrová zadluženost 

 

_
*100

bankovní úvěry

pasiv∑
 [%] 

 

V rámci tohoto ukazatele banka rozlišuje úroveň krátkodobé úvěrové zadluženosti 

(krátkodobé provozní úvěry), která by se měla pohybovat maximálně do 25%. 
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Stanovení maximální hranice celkové úvěrové zadluženosti není možné bez analýzy 

tvorby zdrojů ke splácení dlouhodobých zpravidla investičních úvěrů. Lze akceptovat    

i relativně vysoký stupeň úvěrového zatížení, pokud klient z historie i predikce prokáže 

schopnost razantní tvorby disponibilních prostředků ke splácení. (14) 

 

Zadluženost na tržby 

 

_ _
*100

_

cizí zdroje časové rozlišení

roční tržby

+
 [%] 

 

Tento ukazatel by samozřejmě neměl překračovat 100% a při jeho posuzování se 

zohledňuje nejen poměr cizích zdrojů k tržbám ale i vazba na jejich rentabilitu. 

 

Úrokové krytí  

 

_

EBITDA

nákladové úroky
 

 

Schopnost dostát svým závazkům z titulu úroku monitoruje ukazatel úrokové krytí. 

Vyjadřuje násobek zisku před zdaněním, odpisy a úroky vzhledem k nákladovým 

úrokům, znamená míru pravděpodobnosti, že věřitelé nebudou přicházet o výnos 

z poskytnutého úvěru. (2) Tento ukazatel musí minimálně překračovat hodnotu 1 tzn. 

musí být prokázána schopnost úhrady úroků. (17) 

 

3.1.2.2 Ukazatele rentability 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

_ _
*100

_

čistý roční zisk

vlastní kapitál
 [%] 

 

Je ukazatelem ziskovosti vlastního kapitálu, vyjadřuje vztah zisku po zdanění k účetní 

hodnotě kapitálu, který patří vlastníkům podniku. (2) Informuje zejména vlastníky        
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o úrovni výnosnosti vlastního kapitálu ve srovnání s náklady na cizí kapitál a usnadňuje 

tak jejich rozhodování o způsobu financování jejich potřeb. (14) 

 

3.1.2.3 Ukazatele likvidity  

 

Likvidita I. stupně  

 
_ _

_ _ _ _

krátkodobý finanční majetek

krátkodobé závazky krátkodobé úvěry výdaje příštích období+ +
 

 
Nebo-li likvidita okamžitá, vypovídá o schopnosti klienta pokrýt veškerá       

krátkodobá cizí pasiva z krátkodobého finančního majetku, který má k dispozici.      

Tato hodnota by z pohledu věřitele měla v ideálním případě oscilovat kolem 1,2         

což ovšem pro podnikatele znamená nadměrné zadržování volných finančních 

prostředků. (14) 

Při hodnotě okamžité likvidity > 1 je pro podnikatelský subjekt v zásadě bezpředmětné 

krátkodobé provozní úvěrování. Společnosti vykazující takto vysokou úroveň likvidity 

I. stupně čerpají u bank pouze dlouhodobé investiční úvěry resp. jsou zcela zdrojově 

soběstačné. Od peněžních ústavů požadují zpravidla jen podrozvahové obchody           

tj. bankovní záruky, akreditivy7, leasingy. 

 

Likvidita II. stupně  

 

_ _ _ _ _

_ _ _ _

krátkodobý finanční majetek krátkodobé pohledávky příjmy příštích období

krátkodobé závazky krátkodobé úvěry výdaje příštích období

+ +
+ +

 

 
 

Je oproti okamžité likviditě méně přísná, jelikož zahrnuje i pohledávky, a na rozdíl od 

běžné likvidity nezohledňuje v čitateli položku zásob, jako obvykle nejméně likvidní 

složku krátkodobých aktiv. (21) Vyjadřuje poměr likvidního majetku (krátkodobé 

pohledávky, krátkodobý finanční majetek) k veškerým krátkodobým cizím zdrojům. 

Standardní hodnota se pohybuje mezi 1-1,5. (20) 

 

                                                 
7 Představuje závazek banky, že na základě žádosti klienta, kdy na jeho účet poskytne oprávněné osobě 
určité podmínky 



 42 
 

Běžná likvidita 

 

_ _ _ _

_ _ _ _

oběžná aktiva dlouhodobé pohledávky příjmy příštích období

krátkodobé závazky krátkodobé úvěry výdaje příštích období

− +
+ +

 

 

Vyjadřuje míru schopnosti a připravenosti podniku uhradit ze stávajícího likvidního 

majetku krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry) včas        

a v plné výši, až nastane jejich splatnost. Prahovou hodnotou tohoto ukazatele je 1,0      

při níž krátkodobý finanční majetek spolu s krátkodobými oběžnými aktivy 

(pohledávky + zásoby) právě tak stačí na úhradu krátkodobých závazků. 

 

K výsledným hodnotám ukazatelů likvidity nutno však dodat, že jejich samotná výše 

bez znalosti kvality oběžných aktiv není zcela vypovídající. Pokud v portfoliu 

pohledávek jsou vykazovány vysoké stavy pohledávek po lhůtě splatnosti resp. 

pohledávek nedobytných a v oblasti zásob – zásoby pomalu obrátkové resp. neprodejné 

nutno při výpočtu ukazatelů likvidity oběžná aktiva o tyto nelikvidní položky ponížit. 

Vzhledem k tomu, že nelze pouze z účetních výkazů kvalitu aktiv určit, vyžaduje banka 

jako povinnou přílohu k žádosti o úvěr „Rozbor časové struktury pohledávek”                

a komentář ke kvalitě zásob. (14) 

 

3.1.2.4 Ukazatele aktivity  

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z tržeb  

 

_ _ _

_

krátkodobé pohledávky příjmy příštích období

denní tržby

+
 [den] 

 

Hodnota tohoto ukazatele je ovlivněna jednak kvalitou pohledávek a jednak lhůtami 

splatnosti na vystavovaných fakturách podnikatelem. České podnikatelské prostředí     

je bohužel poznamenáno trendem prodlužováním lhůt splatnosti resp. neuhrazování 

faktur. Vzniká tak řetězec subjektů s druhotnou platební neschopností, jež je 

nejčastějším důvodem likvidace firmy. Nepříznivý vliv na podnikání menších podniků 

mají i nekorektní praktiky monopolních resp. silných společností a obchodních řetězců,     

kteří diktují svým dodavatelům nevýhodné platební podmínky, zejména dlouhé lhůty 
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splatností. V nevýhodě jsou též čeští exportéři, jimž jsou rovněž dodávky do zahraničí 

uhrazovány v zpravidla delších časových lhůtách. (14) 

 

Doba obratu krátkodobých závazků z tržeb  

 

_ _ _

_

krátkodobé závazky výdaje příštích období

denní tržby

+
 [den] 

 

Ukazatel vypovídá o rychlosti úhrady veškerých závazků firmy. Pokud věřitel chce 

přesněji identifikovat platební disciplínu klienta vůči dodavatelům, vyhodnocuje 

ukazatel doby obratu krátkodobých závazků z OS z nákladů. K fundovanému posouzení 

je třeba znát obvyklé lhůty splatnosti na fakturách vystavovaných rozhodujícími 

dodavateli. Tyto údaje by banka měla mít k dispozic z povinné přílohy předložené 

klientem. (14) 

 

Doba obratu zásob z tržeb 

 

_

zásoby

denní tržby
 [den] 

 

Představuje průměrnou dobu, která uplyne mezi nákupem materiálu a prodejem 

výrobku. Vyjadřuje tedy počet dnů, po které jsou oběžná aktiva vázaná ve formě zásob. 

(5) Pro různá odvětví je charakteristická odlišná úroveň. Ta se liší u některých 

podnikatelských činností i v průběhu roku např. sezónní podnikání (stavebnictví, 

zemědělství). Vysoké výkyvy v obrátce zásob jsou i u firem s víceletým výrobním 

cyklem. (14) 

 

3.1.2.5 Ukazatele marže 

 

Obchodní marže z tržeb za prodej zboží 

 

_
*100

_ _ _

obchodní marže

tržby za prodej zobží
[%] 

 



 44 
 

Ukazatel je sledován zejména u společností zabývajících se obchodní činností, neboť 

procentuálně vyjadřuje výši dosažené marže na prodávané komoditě. 

 

Přidaná hodnota z tržeb 

 

_
*100

_

přidaná hodnota

tržby celkem
[%] 

 

Přidaná hodnota v zásadě vyjadřuje rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou           

(+ objem obchodní marže z prodeje zboží u obchodních společností). 

 

Přidaná hodnota - osobní náklady z tržeb 

 

_ _
*100

_

přidaná hodnota osobní náklady

tržby celkem

−
 [%] 

 

Ukazatel sleduje nutnost pokrytí osobních nákladů přidanou hodnotou. Záporná hodnota 

výše uvedeného ukazatele v zásadě signalizuje nerentabilnost podnikatelské činnosti již 

na úrovni provozní oblasti. Mohou existovat však i výjimky, kdy některé firmy 

standardně každoročně vykazují kladný HV jen díky prodejům materiálu                 

(např. dřevozpracující podniky – štěpky, piliny, kůra; kovovýroba – šrot, jiný odpadový 

materiál). (14) 

 

EBITDA  

 

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

přidaná hodnota osobní náklady daně a poplatky tržby z prodeje materiálu

prodaný materiál ostatní provozní výnosy ostatní provozní náklady výnosy

z krátkodobého finančního majetku výnosové úroky ostat

− − +
− + − +

+ + _ _

_ _

ní finanční výnosy

ostatní finanční náklady

−

 

 

Tento ukazatel je jeden z nejpodstatnější pro prokázání dostatečné tvorby zdrojů ke 

splácení požadovaného úvěru včetně úroků. Pokud EBITDA je nižší než-li výše ročních 

splátek veškerých zdrojově splácených úvěrů + úroků + finančních prostředků na 
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plánované investice pak klient neprokazuje dostatečnou tvorbu vlastních zdrojů a je 

nutno situaci řešit některým z následujících způsobů: 

 

� banka úvěr zamítne 

� jedná s klientem o možnosti rozložení splátek na delší časové období 

� projedná s klientem možnost snížení rozpočtových nákladů, resp. rozložení 

plánované investice na více etap 

� jedná s klientem o posílení vlastních zdrojů žadatele formou navýšení vlastního 

kapitálu vlastníky firmy (14) 

 

Hrubá provozní marže   

 

Přidaná_hodnota – osobní_náklady – daně_a_poplatky + tržby_z_prodeje materiálu – 

prodaný_materiál + osobní_provozní_výnosy – ostatní_provozní_náklady + 

výnosy_z_krátkodobého_finančního_majetku + výnosové_úroky – nákladové_úroky + 

ostatní_finanční_výnosy – ostatní_finanční_náklady 

 

Ukazatel hrubé provozní marže má de facto stejnou vypovídající schopnost jako 

EBITDA, liší se pouze o zahrnuté nákladové úroky. Tzn. že dokladuje ziskovost klienta 

z jeho běžné podnikatelské činnosti před zdaněním, odpisy a ostatními výnosy                

a náklady přímo s jeho podnikatelskou činností nesouvisející (prodej dlouhodobého 

hmotného majetku, prodej cenných papírů a podílů, výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku, mimořádné výnosy a náklady, nepeněžní operace typu účtování rezerv              

a opravných položek). 

 

3.1.2.6 Ukazatele kapitálové struktury 

 

Podkapitalizování  

 

_ _ _ _ _

_ _ _ _

vlastní kapitál rezervy dlouhodobé závazky dlouhodobé úvěry výnosy příštích období

dlouhodobý majetek dlouhodobé pohledávky náklady příštích období

+ + + +
+ +
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Vypovídá o dostatečnosti vybavení firmy vlastním kapitálem, který by měl spolu 

s dlouhodobými cizími zdroji pokrýt veškerá fixní aktiva (dlouhodobé potřeby). 

Z uvedeného vyplývá, že prahová hodnota ukazatele je 1. (17) 

 

Čistý pracovní kapitál  

 

( _ _ _ _ ) ( _

_ _ _ _ _ _ )

oběžná aktiva dlouhodobé pohledávky příjmy příštích období krátkodobé závazky

krátkodobé bankovní úvěry krátkodobé finanční výpomoci výdaje příštích období

− + −
+ + +
 

Je přebytkem oběžného majetku (oběžných aktiv) nad krátkodobým cizím kapitálem 

(krátkodobými cizími pasivy), tedy představuje částku volných prostředků, která 

zůstane podniku po úhradě všech běžných krátkodobých závazků. Hodnota ukazatele by 

měla být kladná, pokud není, pak firma kryje svůj dlouhodobý majetek krátkodobými 

zdroji a tím pádem je vystavena značné finanční nerovnováze. (5)  

 

3.1.3 Nefinanční kritéria 

3.1.3.1 Riziko vlastnické struktury 

 

Banka se vždy snaží rozkrýt vlastnickou strukturu nejen samotné hodnocené společnosti 

ale i celé ekonomicky spjaté skupiny (pokud existuje). Současně tím splňuje i pravidla 

stanovené ČNB, dle kterých je nutno identifikovat konečného vlastníka, tj. fyzikou 

osobu s podílem nad 25%. Získávání detailnějších informací o vlastnické struktuře       

je často velmi obtížné, zvláště u rozsáhlých a méně přehledných vlastnických struktur. 

Mnohdy tyto informace i samotní klienti neradi poskytují, což však je pro banku 

signálem pro obezřetnější přístup a v případě nedostatečné identifikace vlastníků žádné 

obchody banka neuzavírá.  

Při hodnocení rizika z titulu vlastnictví banka hodnotí i skladbu vlastnických podílů, 

méně rizikověji je hodnoceno držení majoritního podílu jedním vlastníkem oproti 

„roztříštěnému“ vlastnictví. Majorita umožňuje jednodušší prosazování strategických 

cílů společnosti. Na straně druhé totožnost jediného vlastníka s osobou jediného 

jednatele a současně řídícího pracovníka ve společnosti nese riziko jeho obtížné 

nahraditelnosti pro případ nemoci, úmrtí apod.  
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Dále banka posuzuje i dlouhodobost – stabilitu vlastnických vztahů. A v neposlední 

řadě v případě potřeby i ochotu vlastníků podporovat firmu ať již formou posilování 

základního kapitálu, krátkodobými finančními výpomocemi anebo i nepřímo formou 

poskytovaného ručení za bankovní úvěry firmy.  

 

3.1.3.2 Znalost a kvalita managementu 

 

Banka vyhodnocuje důvěryhodnost, stabilitu a profesionalitu managementu. Prověřuje i, 

zda statutární  zástupci nemají negativní záznamy v rizikových registrech. Ověřuje jestli 

členové managementu nevystupují resp. nevystupovali v jiných společnostech,         

které skončily v likvidaci resp. konkurzu. Rovněž nesmějí figurovat ve firmách,       

které nemají řádnou splátkou disciplínu vůči věřitelům. 

 

3.1.3.3 Spolehlivost klienta z hlediska splátkové disciplíny 

 

Je prověřováno dodržování splátkové disciplíny nejen ve vztahu k hodnotící bance,     

ale i ke všem ostatním peněžním ústavům popřípadě i dalším věřitelům např. 

leasingovým společnostem, k čemuž banka využívá celorepublikových registrů 

dlužníků. Silný důraz je kladen i na plnění závazků vůči orgánům státní správy, zejména 

FÚ, SSZ a ZP. V případě sjednaných splátkových kalendářů na dlužné částky              

po splatnosti vůči těmto institucím je prověřováno jejich řádné plnění. Úvěrující banka 

postupuje velmi obezřetně i u případů, kdy klient sice aktuálně nevykazuje žádné dlužné 

částky po splatnosti vůči věřitelům, avšak v minulosti tomu tak bylo. 

 

3.1.3.4 Charakter podnikatelské činnosti a podnikatelského prostředí 

 

Hodnocena je perspektiva odvětví, do něhož spadá hlavní podnikatelská činnost 

společnosti. Většina bank má k tomuto účelu vypracovány vlastní analýzy jednotlivých 

odvětví, případně vychází z údajů ČSÚ. Banka porovnává meziroční růsty tržeb 

hodnocené firmy s vývojem výkonnosti daného odvětví. Pokud je zaznamenána 

výrazněji nižší dynamika růstu tržeb klienta oproti odvětví resp. zcela opačný trend, 

jsou signalizovány odbytové problémy, snížená konkurenceschopnost produkce klienta, 

snížená poptávka resp. ztráta trhu. Posuzována je rizikovost podnikatelské činnosti 

klienta i ve vztahu k odvětví, do něhož je směřována podstatná část jeho produkce. 
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Kladně je vnímána i diverzifikace podnikatelské činnosti do více odvětví či oborů. 

Pozitivně na snížení rizikovosti obchodního případu působí i podpora určitých typů 

podnikatelských záměrů ze strany státu či fondů evropské unie. Rizika některých 

investičních záměrů jsou snižována i prostřednictvím ČMZRB, která spolufinancuje 

řadu programů popřípadě vystavuje záruky za bankovní úvěry, kterými jsou 

financovány. (3) Banky v žádném případě neúvěrují (ani dle pravidel ČNB nesmějí 

financovat) aktivity z oblasti hazardu, obchodování se zbraněmi, drogami či spjaté 

s trestnou činností. 

 

3.1.3.5 Postavení klienta na tuzemském resp. mezinárodním trhu 

 

Je vyhodnocována velikost firmy dle objemu jejích tržeb a počtu zaměstnanců, 

porovnává se její vývoj a postavení na trhu se společnostmi obdobného charakteru         

a velikosti. Identifikují se největší konkurenti na trhu, kde hodnocený klient působí 

(region, ČR, Evropa, svět). 

 

3.1.3.6 Rizika exportních / importních teritorií 

 

Jsou vypsána teritoria v celosvětovém měřítku, s nimiž spojené obchodní aktivity 

klientů nelze bankami podporovat. Jsou to v prvé řadě země, ve kterých se rekrutuje 

terorizmus, válečné konflikty, nekalý obchod případně je vůči nim stanoveno embargo 

z jiných důvodů. Dále banky mají ke zvážní své spolufinancování firemních obchodů 

v zemích s nestabilními vládami, neprůhlednou ekonomikou, občanskými nepokoji či 

ohroženou měnou. 

 

3.1.3.7 Ošetření kursových rizik 

 

Jedná se pouze o ty klienty kteří ve větším měřítku dovážejí či vyvážejí svoji produkci 

nebo vstupní surovinu. V případě významného rozdílu v objemech vývozu a dovozu 

popřípadě při exportu a importu v rozdílných měnách se riziko finančních ztrát 

významně zvyšuje. Banka v těchto případech nabízí klientům různé produkty 

finančního trhu k zabezpečení kursových rizik. 
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3.1.3.8 Časová struktura pohledávek a závazků z OS 

 

Při hodnocení časové struktury je vycházeno z předloženého rozboru pohledávek           

a závazků z OS členěného na pohledávky do lhůty a po lhůtě splatnosti v pásmech do 

30, 90 dnů, do 1 a nad jeden rok. U nejrizikovější kategorie PPLS nad 365 dnů je 

sledováno, zda má společnost vytvořeny opravné položky v jejich plné výši, pokud ne, 

pak banka vyhodnocuje, zda jejich případné dotvoření je reálné, zda jejich nedobytnost 

neohrozí budoucí CF klienta. 

Obdobně banka postupuje při posuzování časové struktury krátkodobých závazků z OS. 

Pokud představují závazky po lhůtě splatnosti vysoký podíl, požaduje dodatečné 

informace pro zjištění důvodu. V některých případech může jít o účtované zádržné8, 

závazky určené pro budoucí zápočet s pohledávkami nebo o smluvně sjednané odložené 

splatnosti již vystavených faktur. Pro fundované vyhodnocení problematiky pohledávek 

a závazků nepostačuje jen samotný rozbor z hlediska dodržování splatností, ale je třeba 

zohlednit i jejich dobu obratu. Na poměry ČR je akceptovatelnou obrátka u obou titulů 

do cca 2 měsíců. 

 

3.1.3.9 Rizika dodavatelsko-odběratelských vztahů 

 

Banka se zaměřuje na vyhodnocení rozhodujících dodavatelů a odběratelů klienta.       

Za méně rizikové považuje rozptýlené portfolio obchodních partnerů do většího počtu. 

Nejrizikovější kombinací je totožnost rozhodujícího či dokonce jediného odběratele 

současně s osobou jediného dodavatele a i vlastníka. Banka dále sleduje jestli 

dodavatelsko-odběratelské vztahy klienta jsou stabilní a dlouhodobě ověřené. Pozitivně 

je vnímáno podložení dlouhodobými obchodními smlouvami. Žadatel rovněž předkládá 

svoji zakázkovou zajištěnost minimálně na jeden rok. 

 

 

 

                                                 
8 Pozastavené úhrady plateb za provedené práce po dobu záruční doby 
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3.2 Vnitrobankovní schvalovací proces 

Schvalovací proces a jednotlivé úrovně rozhodovacích pravomocí mají banky nastaveny 

individuálně, nicméně musí splňovat obecná pravidla ČNB. Základní zásadou je 

oddělení Risku tj. schvalovacího úseku od obchodního. Uvedené se aplikuje od určité 

výše úvěrového obchodu a dále ve vazbě na vyhodnocený stupeň jeho rizika. Každý 

úvěr je navíc navrhován a schvalován minimálně dvěma osobami.  

V některých bankách je zavedena i praxe tzv. úvěrových komisí, které se skládají 

z několika úvěrových analytiků. Tato komise společně vydává na základě předloženého 

úvěrového návrhu včetně již zpracované finanční analýzy doporučující stanovisko. 

Konečné rozhodnutí je v pravomoci příslušných vedoucích pracovníků úseku Risku, 

který je rozčleněn do více úrovní. Nejobjemnější a nejrizikovější obchody jsou 

schvalovány až v nejvyšších orgánech banky tj. většinou v představenstvu. V těchto 

případech se jedná o obchody, které překračují ČNB stanovený maximální podíl k výši 

vlastního kapitálu banky. 

 

3.2.1 Klasifikace pohledávek banky 

 

Pro splnění pravidel ČNB musejí banky dodržovat nejenom stanovený absolutní objem 

úvěrové angažovanosti k vlastnímu kapitálu ale i podíl tzv. klasifikovaných pohledávek. 

V zásadě se rozlišuje pět skupin pohledávek banky dle stupně rizika: 

 

1 – standardní pohledávky 

2 – sledované pohledávky 

3 – nestandardní pohledávky 

4 – pochybné pohledávky 

5 – ztrátové pohledávky 

 

Ke všem klasifikovaným pohledávkám tzn. od stupně 2 – 5 je banka povinna vytvářet 

opravné položky, jejichž výše se odvíjí od stupně rizikovosti. Tato oblast je jednou 

z nejvíce sledovanou při kontrolách ČNB. 
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3.2.2 Úvěrová strategie ve vazbě na riziko obchodu 

 

Strategie banky po vyhodnocení obchodu jako rizikového je do určité míry 

modifikována skutečností, zda se jedná o žadatele o úvěr  nového nebo o klienta,     

který již určitou úvěrovou expozici u banky má.  

V případě vyhodnocení požadovaného obchodu jako rizikového tzn. budoucí 

pohledávka by spadla do kategorií 2 – 5, přistoupí banka u nového klienta zpravidla      

k zamítnutí. Určitá možnost poskytnutí by připadala v úvahu u klienta kategorie 2, 

kdyby banka upřednostnila obchodní hledisko např. udržení úvěrového portfolia 

ostatních členů ekonomicky spjaté skupiny, kteří již historii u banky mají a jejich 

bonita9 je příznivá. V těchto případech většinou požaduje ručení za úvěr nového 

finančně slabšího člena některým z bonitních subjektů ESSK. 

 

Začnou-li se objevovat signály, že by návratnost úvěru mohla být ohrožena, banka musí 

neprodleně zhodnotit vyhlídky návratnosti úvěru, pravděpodobnost vzniku ztrát             

a posoudit možná opatření k jejich zamezení. 

V případě identifikování rizik u společnosti, která již úvěry u banky má načerpány,      

je třeba prosazování ústupové strategie praktikovat individuálně s cílem „dostat“ 

maximum půjčených finančních prostředků zpět. (13) 

 

Pokud je klient bez delikvence a pouze řádně postupně splácí dlouhodobé úvěry,       

pak banka většinou vylepšuje svoji pozici formou zkvalitnění zajištění. Pokud              

to finanční situace klienta umožní, zrychlí splátkový kalendář. Většina klientů však 

souběžně s dlouhodobým úvěrem čerpá i krátkodobý provozní úvěr, který je každoročně 

opakovaně požadován. Toto provozní úvěrování je při zvýšení rizikovosti bankou 

neobnoveno nebo redukováno.  

 

V případě klienta v delikvenci resp. při jiném hrubém porušení úvěrových podmínek je 

banka oprávněná přistoupit k uplatnění jednoho i více následujících opatření, a to 

současně nebo postupně: 

 

                                                 
9 Bonitou klienta je souhrnné označení pro kvalitu právních, finančních a ekonomických charakteristik 
klienta, které jsou důležitými indikátory jeho schopnosti a ochoty splnit závazek vůči bance 
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� odstoupit od smlouvy 

� prohlásit veškeré peněžité závazky klienta ze smlouvy za okamžitě 

splatné nebo splatné ve lhůtě, kterou banka stanoví 

� vypovědět další čerpání 

� realizovat jakékoli zajištění úvěru k úhradě svých splatných pohledávek 

za klientem 

� provést úhradu splatných pohledávek z prostředků na účtech, případně     

i debetních do limitu sjednaného pro debetní zůstatek, vedených u banky 

� nevydat prostředky klienta na účtu do výše veškerých nesplacených 

pohledávek 

� zvýšit úrokovou sazbu způsobem dohodnutým ve smlouvě 

� snížit, případně zrušit limit kontokorentního nebo revolvingového úvěru 
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4 Minimalizace rizika schvalujícího řízení u konkrétního 

obchodního případu 

Na níže uvedeném vyhodnocení rizik podnikatelského záměru konkrétní společnosti 

bych chtěl ilustrovat úsilí banky o maximální ošetření rizika defaultu při poskytování 

úvěrových obchodů. I přes využití propracovaných nástrojů zhodnocení bonity klienta, 

existuje vždy i subjektivní náhled na přijetí akceptovatelného úvěrového rizika,          

což prezentuji ve svém mírně korigovaném rozhodnutí o úvěrovém požadavku klienta. 

 

4.1 Prezentace klienta a jeho podnikatelského záměru 

 
Jedná se o společnost založenou v roce 1999 se základním kapitálem 1 mil. Kč,  jejímž 

předmětem podnikání je koupě stavebního materiálu za účelem jeho dalšího prodeje      

a prodej. 

Přepočtený stav zaměstnanců je 99. Činnost je rozdělena jak na velkoobchodní               

tak maloobchodní prodej, přičemž převažuje velkoobchod. Obchodované zboží je 

dodáváno převážně tuzemskými výrobci a doplňkově importováno z Německa. 

Portfolio odběratelů je rozptýleno do rozsáhlé sítě v počtu cca 1 tis. subjektů.         

Export minimální a to výhradně opět jen do Německa. Roční obrat se pohybuje okolo 

cca 1 mld. Kč.  

Podnik je členem skupiny subjektů s obdobnou podnikatelskou činností, a má jediného 

německého vlastníka. 

Klient požádal banku o navýšení krátkodobého provozního úvěrování ze stávajících   

110 mil. Kč na 125 mil. Kč a současně o poskytnutí střednědobého investičního úvěru 

na výstavbu nového skladu ve výši 40 mil. Kč splatného do 5-ti let.  

Banka pro zhodnocení návratnosti požadovaných linek a eliminaci rizika využívá 

finanční analýzu a vyhodnocení nefinančních aspektů klientova podnikatelského 

záměru. 
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4.2 Rizikový  profil klienta z hlediska nefinančních faktorů 

 

Vlastnická struktura 

Vlastnickou strukturu lze hodnotit jako stabilní ale poměrně složitou, klient je součástí 

rozsáhlé skupiny subjektů mající sídlo v Německu. Od svého založení v roce 1999 má 

jediného 100% německého vlastníka. Podpora ze strany majoritního vlastníka je silná,  

a to prostřednictvím vysokých půjček a poskytovaného ručení za bankovní úvěry. 

 

Management 

Management společnosti je z podstatné části od vzniku společnosti beze změny. 

Vystupuje profesionálně, banka nemá informace o jeho nemorálním chování.       

Rovněž v bankovních registrech nejsou žádné negativní záznamy. 

 

Podnikatelská činnost 

Odvětví velkoobchodu je obecně hodnoceno jako rizikovější. Obchod se stavebním 

materiálem je navíc závislý na vývoji odvětví stavebnictví. Uplynulé dva roky byly 

poznamenány útlumem stavebnictví v ČR, což se i odrazilo v meziročním poklesu tržeb 

žadatele o 12%, což i převyšuje meziroční (2009/2008) pokles ve stavebnictví o 4%.   

Na progresivnějším poklesu tržeb u klienta se podílelo nejen snížení objemu prodaného 

zboží ve hmotných jednotkách, ale i pokles cen stavebního materiálu (důsledek 

zvýšeného konkurenčního tlaku v době globální finanční krize). Klient nemá 

podnikatelskou činnost diversifikovánu do více odvětví, což neeliminuje riziko 

negativního vývoje jednoho daného odvětví. Rovněž zaměnitelnost jeho podnikatelské 

činnosti za jinou není v krátkodobém časovém horizontu reálná, společnost byla 

založena německou skupinou právě za účelem obchodu se stavebním materiálem          

na tuzemském trhu. 

 

Pozice na trhu 

Postavení klienta na českém trhu je poměrně významné, řadí se mezi větší 

velkoobchodní firmy se stavením materiálem, je schopen “pohlcovat” i menší 

konkurenční firmy, což i realizuje.  
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Export / import 

Export a import je cca v rovnováze a je realizován pouze ve vztahu k Německu. 

Kursové riziko je tedy minimální. 

 

Splátková disciplína 

Klient dosud nečerpal žádné splácené bankovní úvěry, pouze opakované krátkodobé 

provozní úvěrování, u něhož měsíční splátky úroků probíhají řádně. Rovněž u jiných 

peněžních ústavů žadatel nebyl dle dostupných registrů v defaultu. 

 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

Klient nemá žádného rozhodujícího dodavatele ani odběratele, portfolio odběratelů      

je rozptýleno mezi cca 1000 subjektů v  rámci celé ČR, 10% v Německu.                   

Mezi dodavatele patří řada českých producentů rozličného stavebního materiálu,                

opět cca 10% objemu dodávek je realizováno přes zahraničního vlastníka. S největšími 

dodavateli i odběrateli má klient uzavřeny dlouhodobé smlouvy a využívá systém 

bonusů při promptních platbách. 

 

Pohledávky/závazky z OS 

Časová struktura obou titulů je dobrá, pohledávky do lhůty splatnosti 105 mil. Kč 

představují podíl 82% z celkových pohledávek z OS. Pohledávky po lhůtě splatnosti 

z podstatné části spadají do kategorie PPLS do 30 dnů. Na nedobytné pohledávky      

nad 1 rok má v plné výši vytvořeny opravné položky. Rovněž časová struktura závazků 

z OS je bezproblémovou, o čemž svědčí nadstandardně rychlá obrátka 3 dny 

(pravděpodobně souvisí s povoleným inkasem z jeho účtu pro nejvýznamnější 

dodavatele <=> za uvedené dostává slevy, bonusy, skonta). Dle doložených potvrzení 

klient nevykazuje ani splatné dlužné částky vůči státním institucím. 
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4.3 Analýza účetních výkazů 

 

4.3.1 Výkaz zisku a ztráty 

 

v mil. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 
Tržby celkem 675 980 1 212 1 187 1 040 

Tržby z prodeje zboží 670 971 1 202 1 181 1 027 

Obchodní marže 59 76 102 126 96 

Výkonová spot řeba 39 41 44 54 44 

Přidaná hodnota  25 44 67 78 65 

Osobní náklady 19 28 34 48 45 

Odpisy 0 0 1 1 1 

Změna stavu rezerv a OP 0 5 1 2 6 

Provozní HV 4 10 25 21 13 

HV z finan čních operací -2 -8 -14 -21 -10 

Mimo řádný HV 0 0 0 0 0 

HV za účetní období (p řed z) 1 1 11 0 3 

HV za účetní období (po z.) 0 0 7 -2 2 
    Tabulka 1 – Hospodaření a ziskovost 

 

Z výše uvedeného přehledu výsledkových operací vyplývá, že se jedná o silně 

expandující obchodní firmu, jejíž obrat se v letech 2005-2007 cca zdvojnásobil z 675 

mil. Kč na 1 212 mil. Kč. Svého dosavadního vrcholu klient dosáhl právě v roce 2007, 

kdy při rekordních tržbách vykázal i prozatím nejvyšší zisk 7,4 mil. Kč (hrubá provozní 

marže 13 mil. Kč, EBITDA 25 mil. Kč).  

V roce 2008 po razantním nárůstu obratu z předchozích let tržby o 2% klesly,                

a to z důvodu snížení exportu do Německa, naopak v rámci ČR byly převzaty další 

velkosklady (převzetí konkurenčně slabších společností obchodujících se stavebním 

materiálem). S uvedeným byl spjat nárůst zaměstnanců doprovázený vzrůstem osobních 

nákladů o 14 mil. Kč, což představovalo vynulovaní dosažené vyšší přidané hodnoty. 

K další redukci kladného salda PH-ON dochází z titulu zvýšených odpisů, tvorby 

opravných položek k pohledávkám, záporným saldem ostatních provozních výnosů       

a nákladů (v tomto roce ukončen faktoring – nahrazen zvýšeným provozním 

úvěrováním). Ve finanční oblasti vliv razantního navýšení jak ostatních finančních 

nákladů tak i nákladových úroků. Celkově skončil rok 2008 v účetní ztrátě 1,5 mil. Kč 

(hrubá provozní marže 3,5 mil. Kč, EBITDA 19,4 mil. Kč). 
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v mil. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 
Hrubá provozní marže 1,7 5,7 13,2 3,5 10,5 

EBITDA 4,2 10,1 24,7 19,4 17,9 

EBITDA z tržeb [%] 0,6 1,0 2,0 1,6 1,7 
    Tabulka 2 – Vývoj EBITDA a hrubé provozní marže 

 

Finanční pozice klienta k ultimu roku 2009 nedoznala oproti roku 2008 i přes 12%-ní 

pokles obratu zhoršení. Naopak z hlediska zadluženosti, kapitálové struktury i likvidity 

lze hovořit o zlepšení, na uvedeném se podílely zejména skutečnosti navýšeného ZK     

o 24 mil. Kč a vykázaná ziskovost. Na rozdíl od ztrátového roku 2008 vykázala 

společnost zisk 2,2 mil. Kč a zejména výraznější vzrůst hrubé provozní marže           

(rok 2009 10,5 mil. Kč, rok 2008 3,5 mil. Kč), uvedené však neodráží zvýšení efektivity 

podnikání samotného klienta (obchodní marže, PH i (PH-ON) je na úrovni nižší,           

a to jak v absolutním objemu tak i ve vztahu ke sníženým tržbám). Rozhodující kladně 

ovlivňující skutečností je nižší ztráta s finančních operací (rok 2008 – 21 mil. Kč,      

rok 2009 – 9,7 mil. Kč). Uvedené má pravděpodobně vazbu na nižší nákladové úroky 

účtované mateřskou společností z dlouhodobé půjčky její české dceřiné společnosti 

(pokles bankovních úroků ani bankovních úrokových sazeb nebyl meziročně              

tak dynamický, aby redukoval nákladové úroky na polovinu).  

Lze se tedy domnívat, že celkový výsledek hospodaření společnosti je ze strany 

zahraničního vlastníka “manipulovatelný” jak přes účtované úroky z vysokých půjček, 

tak přes nastavené obchodní marže u vzájemných dodávek. Z historického vývoje        

je patrná snaha o minimalizaci zisku u této české dceřiné společnosti. 
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4.3.2 Bilanční struktura 

 

v mil. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 
Stálá aktiva 2 2 4 7 12 

Oběžná aktiva 135 227 264 297 260 

Zásoby 42 59 79 105 82 

Pohledávky 83 160 166 172 157 

Krátkodobý finan ční majetek  10 8 19 19 21 

Ostatní aktiva 2 2 2 3 8 
  

Vlastní kapitál 7 7 14 12 39 

Základní kapitál 1 1 1 1 25 

Cizí zdroje 111 210 238 277 241 

Dlouhodobé závazky 15 49 79 99 136 

Krátkodobé závazky 72 133 93 56 14 

Bankovní úv ěry 24 28 67 122 91 

Ostatní pasiva 20 15 18 18 1 
  

Celková bilan ční suma 138 231 270 307 281 
    Tabulka 3 – Rozbor bilance 

 

 

Stálá aktiva 

Fixní aktiva představují nepatrnou část bilanční sumy klienta, neboť společnost podniká 

v pronajatých komerčních prostorách. Rovněž věci movité vykazují zanedbatelné 

zůstatky (stroje a automobily většinou pořizovány na leasing). Dlouhodobý finanční 

majetek nulový, klient nevlastní podíly v žádné další společnosti. 

 

Oběžná aktiva 

Struktura typická pro obchodní společnost, tzn. vysoké zásoby zboží a krátkodobých 

pohledávek z obchodního styku. Objem zásob odpovídá charakteru podnikatelské 

činnosti klienta (doba obratu osciluje okolo jedno měsíce). Oblast pohledávek 

z obchodního styku lze na “české poměry” hodnotit pozitivně. Obrátka oscilující okolo 

50-ti dnů je akceptovatelnou, rovněž tak i časová struktura není nadstandardně 

rizikovou. Na veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti nad 1 rok má klient vytvořené 

opravné položky. 
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Stav krátkodobého finančního majetku k ultimu roku 2009 činil cca 21 mil. Kč,         

což odpovídá okamžité likviditě I. stupně solidní hodnotě 0,2. Běžná likvidita            

činí  > 2,5. 

 

Vlastní kapitál 

Doznal razantního navýšení v roce 2009 v souvislosti se zvýšením základního kapitálu 

o 24 mil Kč. Tento krok majoritního vlastníka je hodnocen pozitivně, představuje 

“vrácení ” finančních prostředků odčerpaných z firmy prostřednictvím optimalizace 

zisku zpět formou posílení majetkové podstaty české dceřiné společnosti.             

Vlastní kapitál tak od založení společnosti v roce 1999 vzrostl z výše 1 mil. Kč            

na stávající úroveň 38,6 mil. Kč (ZK 25 mil. Kč, zbytek kumulace vygenerovaných 

zisků <=> dividendy nevypláceny). 

 

Cizí zdroje 

Rozhodujícím zdrojem financování společnosti je dlouhodobá půjčka majoritního 

vlastníka, účtovaná v dlouhodobých závazcích k ultimu roku 2009 ve výši 112 mil. Kč. 

Krátkodobé závazky z OS jsou velmi nízké, pouze cca 9 mil. Kč, což odpovídá velmi 

rychlé obrátce 3 dny. Bankovní úvěry čerpá klient pouze krátkodobé na krytí 

provozních potřeb (pohledávky, zásoby). Otevřený úvěrový rámec pro krátkodobé 

provozní úvěrování činí 110 mil. Kč, k ultimu roku 2009 čerpáno cca 87 mil. Kč. 

V krátkodobých finančních výpomocích 4 mil. Kč je účtováno o půjče FO. 

 

 

AKTIVA PASIVA 
Zásoby 82 448 Krátkodobé závazky 13 999 
Krátkodobé pohledávky 157 039 Krátkodobé úvěry 86 777 
Krátkodobý finanční majetek 20 825 Krátkodobé finanční výpomoci 4 009 
Ostatní krátkodobá aktiva                  6 548 Ostatní krátkodobá pasiva 985 

CELKEM krátkodobé pot řeby 266 860 CELKEM krátkodobé zdroje 105 770 

Stálá aktiva 12 408 Vlastní kapitál 38 573 
Ostatní dlouhodobá aktiva 1 353 Dlouhodobé závazky 136 278 
CELKEM dlouhodobé pot řeby 13 761 CELKEM dlouhodobé zdroje 174 851 

  Tabulka 4 – Zdrojové krytí k 31.12. 2009 (v tis. Kč) 

 

Z výše uvedeného přehledu vazby krytí dlouhodobých potřeb dlouhodobými zdroji 

jednoznačně vyplývá soulad tzn. veškerá dlouhodobá aktiva jsou kryta dlouhodobými 
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zdroji. Je vykazován velmi vysoký ČPK 161 mil. Kč. Návazně velmi solidní jsou           

i hodnoty ostatních ukazatelů kapitálové struktury i likvidity. Ukazatel 

podkapitalizování  > 12, běžná likvidita > 2,5. Na straně druhé rizikové úrovně dosahují 

ukazatele zadluženosti: celková zadluženost oscilující okolo 90 %, nadstandardně 

nepříznivý je i poměr výše čerpaných bankovních úvěrů k vlastnímu kapitálu firmy. 

Uvedené souvisí s minimálními fixními aktivy (sklady, prodejny, sídlo firmy pronajaty, 

stroje a automobily většinou pořizovány na leasing). Dalším faktorem pozitivně 

ovlivňujícím velmi dobré hodnoty ukazatelů kapitálové struktury a likvidity                  

je financování významného objemu oběžných aktiv (čili krátkodobých potřeb) 

dlouhodobou půjčkou vlastníka. 

 

4.3.3 Finanční ukazatele 

 

v mil. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 
Tržby celkem 675 980 1 212 1 187 1 040 

EBITDA 4,2 10,1 24,7 19,4 17,9 

Zisk po zdan ění 0 0 7,4 -1,5 2,2 
  

Celková zadluženost [%] 95,1 97,2 94,9 96,0 86,3 

Úvěrová zadluženost [%] 17,2 11,9 24,8 39,9 32,4 
  

Vlastní kapitál 6,8 6,5 13,9 12,3 38,6 

Ukazatel podkapitalizování 6,6 16,2 14,3 11 12,7 

Čistý pracovní kapitál 18,7 52,5 86,1 100,8 161,1 
  

Likvidita I. stupn ě 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Likvidita II. stupn ě 1 1 1 1 1,7 

Likvidita b ěžná 1,2 1,3 1,5 1,5 2,5 
  

Doba obratu zásob 22,5 21,7 23,6 31,8 28,5 

Doba obratu kr. pohled. 41,6 58,6 47 51,4 44,5 

Doba obratu kr. závazk ů 38,6 49,6 26,7 16,1 3,2 
     Tabulka 5 – Vývoj ekonomických ukazatelů 

 

 

Komentář k vývoji tržeb a ziskovosti byl již zmíněn výše, souhrnně lze potvrdit razantní 

expanzi firmy na českém trhu avšak s nízkou profitabilitou. Společnost je vzhledem 
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k nízkému základním kapitálu a nízké tvorbě zisků vysoce zadlužená, přičemž vedle 

bankovních úvěrů jsou hlavním zdrojem financování dlouhodobé závazky <=> půjčka 

vlastníka. Tato na straně druhé pozitivně ovlivňuje ukazatele kapitálové struktury          

a likvidity. Doby obratu jednotlivých titulů tj. jak zásob, pohledávek tak i závazků jsou 

na obchodní společnost příznivé. Obzvláště nutno vyzdvihnout nadstandardně rychlou 

dobu obratu krátkodobých závazků z OS. 

 

4.3.4 Tvorba zdrojů dokladující návratnost požadovaných úvěrů 

 

Klient předložil bance žádost o dva úvěry: 

 

� navýšení stávajícího rámce krátkodobého provozního úvěru ze 110 mil Kč       

na 125 mil. Kč 

� nový střednědobý investiční úvěr 40 mil. Kč na výstavbu skladové haly, splatný 

do 5-ti let  

 

Celkové rozpočtové náklady na výstavbu skladu činí 45 mil. Kč, předpokládaný podíl 

vlastních zdrojů klienta 5 mil. Kč. Zahájení výstavby 04/2011, kolaudace 12/2011. 

Zahájení splácení od 01/2012 do 12/2015, rovnoměrné měsíční splátky.     

Předpokládaná úroková sazba cca 6 %. 

 

 

  v mil. Kč. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

+ EBITDA  4,2 10,1 24,7 19,4 17,9 18,4 21,1 24,8 25,5 25,9 26,1 
+ tržby z prodeje DHM 0 0,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
+ poskytnuté inv. úvěry  0 0 0 0 0 0 40,0 0 0 0 0 
+ navýšení ZK  0 0 0 0 24,0 0 0 0 0 0 0 
zdroje  4,2 10,6 27,2 19,4 41,9 18,4 61,1 24,8 25,5 25,9 26,1 
- daň z příjmu 0,8 1,7 4,1 1,8 1,1 1,4 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 
- plánovaná investice 0 0 0 0 0 0 45,0 0 0 0 0 
- pořízení DHM-ostatní 2,0 0 5,8 3,4 6,8 2,9 1,8 1,0 1,2 1,2 1,2 
- splácení dl. závazků* 0 0 0 0 24,0 0 0 0 0 0 0 
- splácení dl. úvěrů  0 0 0 0 0 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 
- úroky** 2,5 4,4 11,4 15,9 7,4 9,1 12,2 11,6 11,0 10,4 9,8 
pot řeby  5,3 6,1 21,3 21,1 39,3 13,4 60,9 24,7 24,5 24,0 23,5 

rozdíl + (-)  -1,1 4,5 5,9 -1,7 2,6 5,0 0,2 0,1 1,0 1,9 2,6 
     Tabulka 6 – Zdroje / potřeby 
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*  v predikci klienta není uvažováno se splácením dlouhodobých závazků - půjčky 

vlastníka, nemá stanoven splátkový plán, v historii nebyla rovněž splácena, naopak 

každoročně navyšována, v roce 2009 kapitalizována ve výši 24 mil.Kč. V predikci    

je vycházeno z „pesimistické“ varianty jejího dalšího nenavyšování (případné                 

a i pravděpodobné pokračování v jejím zvyšování je vzato jako rezerva pro CF). 

  * * položka zahrnuje i úroky z dlouhodobé půjčky vlastníka (silně variabilní) 

 

 

Z predikce klienta návratnost požadovaného investičního úvěru je prokázána.  

Vzhledem k možnému nedosažení predikovaných výsledků, je nutné se opřít                  

i o historická data. Z nich vyplývá značná rozkolísanost generovaných zdrojů. 

Vycházíme-li z nejsměrodatnějšího ukazatele tvorby zdrojů z vlastní podnikatelské 

činnosti klienta (očištěno o mimořádné položky, nepeněžní operace tvorby rezerv, 

opravných položek, prodejů DHM) dojdeme k průměrné výši generované hrubé 

provozní marže za posledních 5 let cca 5 mil. Kč (po odečtení daně z příjmu).         

Tento objem již ke splácení požadovaného SIÚ nepostačuje.  

 

Co se týče požadovaného navýšení KÚ na provozní potřeby je vycházeno z návratnosti 

realizací objektu úvěrování tj. prodejem úvěrovaných zásob resp. úhradou pohledávek. 

 

4.4 Výstup schvalujícího procesu banky 

 
Krátkodobý provozní úvěr na OP – navýšení úvěrového rámce ze 110 na 125 mil. Kč 

Banka navýšení odsouhlasila, přičemž vycházela z následujících skutečností: 

 

� Objekt úvěru existuje (zásoby 82 mil. Kč, krátkodobé pohledávky z  OS           

128 mil. Kč, z toho do lhůty splatnosti 105 mil. Kč) 

 

� Celkový navýšený rámec provozního úvěrování 125 mil. Kč odpovídá při jeho 

plném čerpání 44-denní realizaci dle tržeb roku 2009.   Uvedené lze akceptovat. 
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� Z předchozího komplexního vyhodnocení finančních i nefinančních dat 

vyplynula z hlediska banky akceptovatelná rizika (expandující firma –              

dle průběžných výsledků roku 2010 i dle predikce klienta je patrné překlenutí 

negativních dopadů finanční krize minulých dvou let, oživení poptávky,         

růst tržeb i zisku. Klient je bance dlouhodobě znám, s dobrou platební 

morálkou). Zainteresovanost vlastníka na úvěrovém obchodu banka podchytila 

formou požadovaného avalu na krycí blankosměnce. Dalším zajišťovacím 

prostředkem je zástavní právo k pohledávkám z OS, a to s vyloučením 

pohledávek v rámci ekonomicky spjaté skupiny. Dostatečný finanční tok vedený 

přes BÚ klienta u úvěrující banky je zabezpečen formou podmínky ve Smlouvě 

o úvěru (domicilace10 v poměru úvěrové angažovanosti k bance). 

 

 

Střednědobý investiční úvěr 40 mil. Kč 

Banka SIÚ zamítla z následujících důvodů: 

 

� Vysoká celková i úvěrová zadluženost 

 

� Nízká tvorba zdrojů dle historie minulých 5-ti let nedeklarující návratnost 

investičního úvěru 40 mil. Kč v horizontu 5-ti let. Rovněž dle predikce         

nízká rezerva v CF pro případné výkyvy v predikovaných výsledcích. 

 

4.5 Vlastní názor na rizikovost obchodního případu 

 
Dle mého názoru banka postupovala při vyhodnocení rizikového profilu klienta 

fundovaně, finanční analýza postihla základní problematické okruhy hospodaření firmy 

i rizika v jeho bilanční struktuře. Výsledné rozhodnutí vypovídá o míře přijatelného 

rizika, do kterého banka v daném okamžiku hodlá vstoupit. U každého případu však 

svůj díl má i subjektivní názor na akceptovatelnost úvěrového rizika “konečného” 

schvalujícího. Pokud bych jím byl já, rozhodl bych s následujícími korekcemi: 

 

                                                 
10 Úvěrová banka je domovskou bankou klienta  
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Krátkodobý provozní úvěr na OP – navýšení úvěrového rámce ze 110 na 125 mil. Kč 

Nerozhodl bych o navýšení krátkodobého provozního úvěrování formou zvýšení 

úvěrového rámce, ale formou nového KÚ na OP ve výši 15 mil. Kč striktně vázaného 

ke krytí sezónního výkyvu zásob stavebního materiálu v době odbytově nejsilnějšího 

III. a IV. Q roku. Úvěr by tedy nebyl poskytnut na „de facto“ trvalé navýšení 

provozního úvěrování (resp. jeho každoroční opakování),  ale pouze ke krytí navýšené 

potřeby oběžných prostředků v době stavební sezóny. Na uvedené by vázal i splátkový 

plán, úvěr by byl k ultimo roku vysplácen.  

 

Střednědobý inv. úvěr 40 mil. Kč – korekce parametrů pro akceptaci rizika bankou  

Střednědobý investiční úvěr bych nezamítl, ale upravil jeho parametry tak, aby bylo 

sníženo riziko, na dle mého názoru, přijatelnou míru. 

Prosadil bych u klienta zvýšení podílu vlastních zdrojů na 15 mil. Kč. Spolufinancování 

bankou by tak bylo sníženo na 30 mil. Kč. Pro vytvoření větší rezervy v CF klienta 

bych prodloužil dobu splácení úvěru na 8 let, roční splátky by se tak snížily z 10 mil. Kč 

na 3,75 mil. Kč. Tvorba zdrojů klienta prokázaná v historii cca 5 mil. Kč / rok by tak ke 

splátkám postačovala, rovněž tak i k zabezpečení investiční činnosti v plánovaném 

rozsahu dle klienta. Při propočtu tvorby zdrojů nutno vzít v úvahu i úsporu dosavadních 

nákladů za pronajímané skladové prostory, které by byly po výstavbě nového skladu 

sníženy o 2,5 mil. Kč / rok. V této souvislosti lze tedy předpokládat dostatečnost zdrojů 

k plánovaným splátkám a investicím (a to i po zohlednění zvýšených úrokových 

nákladů z titulu nového investičního úvěru, jež hrubou provozní marži oproti historii 

ponižují). 

Predikci klienta nutno brát spíše jen podpůrně, za směrodatnější v tomto případě 

považuji vycházet z historických dat, přičemž predikovaný a v určité míře                       

i pravděpodobný růst výkonnosti klienta beru jako další rezervu pro CF. 

K rozhodnutí o poskytnutí investičního úvěru na výstavbu skladové haly mě vedla         

i skutečnost výrazného vylepšení „možností“ zajištění. Klient do současné doby 

nedisponoval žádným nemovitým majetkem, čímž byla značně omezena nabídka      

jeho zajišťovacích instrumentů. Vysoký objem provozních úvěrů byl dosud zajištěn 

vedle avalované blankosměnky již pouze zástavou pohledávek, což nepovažuji za příliš 

kvalitní. Nová skladová hala bude využita k zajištění nejen nového investičního úvěru, 

ale současně i bude vztažena ke krátkodobým provozním úvěrům. Toto zajištění bude 

pro banku přínosné zejména v budoucnu, kdy investiční úvěr bude postupně snižován, 
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až zcela vysplácen. Zástavní právo k nemovitému majetku považuji za jeden 

z nejkvalitnější jistících nástrojů.  

Podmínkou mého rozhodnutí o poskytnutí investičního úvěru bude, kromě výše 

uvedeného, i zakotvení smluvní podmínky o podřízenosti dluhu – dlouhodobé půjčky 

vlastníka (investičnímu úvěru banky). Předmětná podmínka zaváže vlastníka ponechat 

tento nejvýznamnější zdroj financování ve firmě po celou dobu splácení úvěru. 

Současně bude i posílena zainteresovanost mateřské společnosti na bezproblémovém 

splácení úvěru, a to vedle již poskytnutého ručení formou avalu na krycí blankosměnce. 
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5 Závěr 

Věřím, že cíl mé diplomové práce, kterým bylo posouzení dostatečnosti a kvality 

nástrojů využívaných bankami pro minimalizaci rizik úvěrového rozhodovacího 

procesu, byl naplněn. 

Diplomová práce přiblížila ve své teoretické části problematiku obtížného „přerodu“ 

socialistického bankovního systému na moderní bankovnictví v tržní ekonomice. 

Poukázala na řadu nedostatků a chyb, jichž se v porevolučním období české banky 

dopouštěly. Uvedené souviselo s nulovými podnikatelskými zkušenostmi, 

nedostatečnou odborností zaměstnanců, nepropracovanou metodikou a nedostatečným 

dohledem centrální banky. 

Z této doby se rovněž rekrutuje velký objem nedobytných úvěrů, které souvisely            

i s  nereálností a potažmo nenávratností řady velkých privatizačních projektů.              

Nově vznikající komerční banky byly zpočátku zatíženy i vysokými objemy úvěrů 

převedenými do jejich portfolia z bývalé SBČS. Pro další úspěšný rozvoj bank         

bylo nutné v pozdějších letech očištění od těchto nedobytných úvěrů formou transferu 

do Konsolidační banky.  

Z práce vyplynulo, že české banky se v současné době již se všemi problémy spjatými 

s jejich počátečním fungováním vypořádaly a mají velmi kvalitní a s normami EU 

zesouladěné metodické postupy. K ošetření úvěrových rizik využívají řadu nástrojů, 

mají detailně propracovanou metodiku finančních analýz umožňující fundované 

posuzování reálnosti předložených podnikatelských záměrů. Dále disponují právně 

prověřenou smluvní dokumentací, kvalifikovanými pracovníky na úseku rizik                

a i v odboru vymáhání klasifikovaných pohledávek.  

K současnému zdravému stavu bank v ČR nemalou měrou přispěla i Česká národní 

banka, která důslednou kontrolou stanovených pravidel snižuje riziko nestability   

celého bankovního systému. 

Na konkrétní případové studii v praktické části diplomové práce bylo demonstrováno 

výsledné rozhodnutí banky o přidělení úvěrových zdrojů klientovi, přičemž byly 

detailně popsány všechny aspekty, z nichž rozhodnutí vycházelo. Bylo zdůrazněno 

nejen hledisko naplnění finančních indikátorů dokladujících návratnost úvěrových 

zdrojů, ale i hledisko posuzování nefinančních faktorů, mezi něž se řadí především 
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historie podnikání, zavedené dodavatelsko-odběratelské vztahy, pozice na trhu, 

odbytová zajištěnost, časová struktura pohledávek a závazků z OS příp. dostatečnost 

tvorby opravných položek a rezerv, závislost na rozhodujícím odběrateli či dodavateli, 

stabilita a přehlednost vlastnické struktury, stabilita a zkušenosti managementu, 

perspektiva oboru podnikání, rizikovost exportních příp. importních teritorií,         

ošetření kurzového rizika, dlouhodobá znalost a spolehlivost klienta z předchozích 

obchodů, ochota vlastníků ručit za firemní úvěr osobním majetkem resp. avalem          

na krycí blankosměnce apod. 

Rozdílné stanovisko banky oproti mému dokladuje, že i v rámci obecných,       

standardně nastavených postupů a rizikových hranic je možné dospět k mírně rozdílným 

verdiktům. Svoji roli totiž beze sporu hraje i subjektivní hledisko včetně názoru           

na  míru akceptovatelného přijímaného rizika. Určitá nezbytná míra objektivnosti je 

však zabezpečena nejen metodickými postupy, ale i principem schvalování vždy 

minimálně dvěma osobami v rozdílné schvalovací úrovni.  

V této souvislosti je třeba uvést i další mnou postřehnuté aspekty ovlivňující 

schvalovací proces jednotlivých bank, kterými jsou jednak specifická pravidla té které 

banky a dále nemalý význam má i momentální situace banky z hlediska plnění 

ukazatele kapitálové přiměřenosti dle pravidel ČNB a i aktuální obchodní strategie 

banky tzn. zda se zrovna nachází ve stádiu strategie expanze nebo pouze udržení 

stávajících pozic na bankovním trhu. Souhrn všech těchto faktorů může do jisté míry 

modifikovat výsledné stanovisko, nicméně v žádném případě nesmí překročit rámec 

daný pravidly ČNB. 

Ve vazbě na výše uvedené skutečnosti se přikláním k názoru, že české banky v rámci 

svých individuálních metodických postupů v dostatečné míře eliminují rizika 

případných nadstandardně rizikových rozhodnutí, jsou ve své podstatě silné, kapitálově 

stabilní a jakýkoliv výkyv z hlediska jejich kapitálové přiměřenosti je monitorován ze 

strany ČNB.  Toto konstatování prezentuji jako nejvýznamnější poznatek své 

diplomové práce, který je současně dle mého názoru nezanedbatelným přínosem pro 

české podnikatelské prostředí i jednotlivé občany, kteří se mohou na stabilita českého 

bankovního sektoru spolehnout. Domnívám se, že bez nadsázky, lze označit české 

bankovnictví za jedno z nejstabilnějších. Uvedené konstatování potvrzuje i skutečnost, 

že v době globální finanční krize české banky fungují zcela standardně, vykazují  

nemalé zisky, akcionáři inkasují nezanedbatelné dividendy, a přitom současně splňují 

kritéria kapitálové přiměřenosti.  
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10. Přílohy 

PŘÍLOHA 1 – ROZVAHA K 31.12.2005 (v celých tisících Kč) 
 

Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM   001 141 592 -3 683 137 909 98 602 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

B. Dlouhodobý majetek 003 2 541 -732 1 719 1 375 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek            004 132 -57 75  

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005     

2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006     

3.Software 007 132 -57 75  

4.Ocenitelná práva 008     

5.Goodwill  009     

6.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010     

7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 011     

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

012     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   013 2 319 -675 1 644 1 875 

B. II.       1. Pozemky 014     

2.Stavby 015     

3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

016 2 319 -675 1 644 1 875 

4.Pěsitelské celky trvalých porostů 017     

5.Základní stádo a tažná zvířata 018     

6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019     

7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

020     

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

021     

9.Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022     

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     023     

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     
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7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 030     

 
Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 

 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

C. Oběžná aktiva        031 137 487 -2 951 134 536 95 363 

C.  I. Zásoby        032 42 102  42 102 32 760 

C.  I.       1. Materiál 033     

2.Nedokončená výroba a polotovary 034     

3.Výrobky 035     

4.Zvířata 036     

5.Zboží 037 42 047  42 047 29 242 

6.Poskytnuté zálohy na zásoby 038 55  55 3 518 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky  039     

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. Krátkodobé pohledávky                                   
(ř. 49 až 57) 

048 85 875 -2 951 82 924 50 436 

C.  III.      1.Pohledávky z obchodních vztahů 049 79 593 -2 951 76 642 46 680 

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 1 207  1 207 985 

7.Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 679  3 679 166 

8.Dohadné účty aktivní 056 1 289  1 289 1 892 

9.Jiné pohledávky 057 107  107 713 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek 058 9 510  9 510 12 167 

C.  IV.     1. Peníze 059 1 875  1 875 803 

2.Účty v bankách 060 7 635  7 635 11 364 

3.Krátkodobé cenné papíry a podíly 061     

4.Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 

062     

D.  I. Časové rozlišení    063 1 654  1 654 1 364 
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D.  I.       1. Náklady příštích období 064 1 654  1 654 1 364 

2.Komplexní náklady příštích období 065     

3.Příjmy příštích období 066  

 
Označení 

 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulé 
účetní období 

 
6 

  PASIVA CELKEM     067 137 909 98 602 

A. Vlastní kapitál           068 6 772 6 328 

A.  I. Základní kapitál   069 1 000 1 000 

A.  I.       1. Základní kapitál 070 1 000 1 000 

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

3.Změny základního kapitálu  072   

A.  II. Kapitálové fondy   073   

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. Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku                                                          078 286 286 

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

079 286 286 

2.Statutární a ostatní fondy 080   

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let   081 5 042 3 994 

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 082 5 042 3 994 

2.Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083   

A.  V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 

084 444 1 048 

B. Cizí zdroje 085 111 019 74 274 

B.  I. Rezervy      086   

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. Dlouhodobé závazky   091 15 314 16 906 

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 092   

2.Závazky - ovládající a řídící osoba 093   

3.Závazky - podstatný vliv 094   

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

095   

5.Dlouhodobé přijaté zálohy 096   

6.Vydané dluhopisy 097   

7.Dlouhodobé směnky k úhradě 098   
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8.Dohadné účty pasivní 099   

9.Jiné závazky 100 15 313 16 908 

10.Odložný daňový závazek 101 1 -2 

 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulém 
účetní období 

 
6 

B.  III. Krátkodobé závazky        102 72 034 51 687 

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 103 69 208 46 484 

2.Závazky - ovládající a řídící osoba 104   

3.Závazky - podstatný vliv 105   

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

106   

5.Závazky k zaměstnancům 107 949 583 

6.Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 108 644 359 

7.Stát - daňové závazky a dotace 109 259 60 

8.Krátkodobé přijaté zálohy 110 580  

9.Vydané dluhopisy 111   

10.Dohadné účty pasivní 112 394 4 201 

11.Jiné závazky 113   

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci        114 23 671 5 681 

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115   

2.Krátkodobé bankovní úvěry 116 5 000 4 500 

3.Krátkodobé finanční výpomoci 117 18 671 1 118 

C.  IV. Časové rozlišení       118 20 118 18 000 

C.  IV.     1. Výdaje příštích období 119 20 118 18 000 

2.Výnosy příštích období 120   
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PŘÍLOHA 2 – VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2005 (v celých tisících Kč) 
 

Skutečnost v účetním období Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 670 330 631 311 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 611 215 579 697 

    + Obchodní marže                                                            03 59 115 51 614 

    II. Výkony                                                                        04 4 437 3 840 

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 4 437 3 840 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06   

3.  Aktivace 07   

B. Výkonová spotřeba                                                        08 38 723 34 229 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 4 263 3 282 

B.         2. Služby 10 34 460 30 947 

    + Přidaná hodnota                                                             11 24 829 21 225 

C. Osobní náklady                                                               12 19 024 12 112 

C.         1. Mzdové náklady 13 13 620 8 690 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14   

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

15 4 764 3 108 

C.         4. Sociální náklady 16 640 314 

D. Daně a poplatky 17 347 171 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 175 128 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                     19 70  

    III.       1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 70  

    III.       2 Tržby z prodeje materiálu 21   

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu     22 61  

F.           1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 61  

F.          2 Prodaný materiál 24   

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 236 1 656 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 15  

H. Ostatní provozní náklady 27 1 487 4 436 

    V. Převod provozních výnosů 28   

I. Převod provozních nákladů 29   

* Provozní výsledek hospodaření 30 3 720 2 722 
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Skutečnost v účetním období Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31   

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                      33   

    VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a 
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

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 6 6 

N. Nákladové úroky 43 2 522 1 469 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 179 1 594 

O. Ostatní finanční náklady 45 1 133 971 

    XII. Převod finančních výnosů 46   

P. Převod finančních nákladů 47   

     * Finanční výsledek hospodaření 48 -2 470 -840 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                     49 806 834 

Q. 1.  - splatná 50 803 837 

Q. 2.  - odložená 51 3 -3 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                  52 444 1 048 

    XIII. Mimořádné výnosy 53   

R. Momořádné náklady 54   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                              55   

S. 1.  - splatná 56   

S. 2.  - odložená 57   

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                 58   

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

59   

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                  60 444 1 048 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                  61 1 250 1 882 
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PŘÍLOHA 3 – ROZVAHA K 31.12.2006 (v celých tisících Kč) 
 

Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM   001 239 325 8 466 230 859 137 909 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

B. Dlouhodobý majetek 003 2 486 855 1 631 1 719 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek            004 132 76 56 75 

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005     

2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006     

3.Software 007 132 76 56 75 

4.Ocenitelná práva 008     

5.Goodwill  009     

6.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010     

7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 011     

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

012     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   013 2 354 779 1 575 1 644 

B. II.       1. Pozemky 014     

2.Stavby 015     

3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

016 2 354 779 1 575 1 644 

4.Pěsitelské celky trvalých porostů 017     

5.Základní stádo a tažná zvířata 018     

6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019     

7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

020     

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 021     

9.Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022     

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     023     

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     

 
Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 

 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 
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C. Oběžná aktiva        031 235 107 7 611 227 496 134 536 

C.  I. Zásoby        032 58 947  58 947 42 102 

C.  I.       1. Materiál 033     

2.Nedokončená výroba a polotovary 034     

3.Výrobky 035     

4.Zvířata 036     

5.Zboží 037 58 947  58 947 42 047 

6.Poskytnuté zálohy na zásoby 038    55 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky  039 88  88  

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 88  88  

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   
(ř. 49 až 57) 

048 167 784 7 611 160 173 82 924 

C.  III.      1.Pohledávky z obchodních vztahů 049 162 519 6 711 155 808 76 604 

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 24  24 1 207 

7.Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 354 900 454 3 679 

8.Dohadné účty aktivní 056 3 745  3 745 1 289 

9.Jiné pohledávky 057 142  142 107 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek 058 8 288  8 288 9 510 

C.  IV.     1. Peníze 059 763  763 1 875 

2.Účty v bankách 060 7 525  7 525 7 635 

3.Krátkodobé cenné papíry a podíly 061     

4.Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 

062     

D.  I. Časové rozlišení    063 1 732  1 732 1 654 

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 1 732  1 732 1 654 

2.Komplexní náklady příštích období 065     

3.Příjmy příštích období 066  
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Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulé 
účetní období 

 
6 

  PASIVA CELKEM     067 230 859 137 909 

A. Vlastní kapitál           068 6 522 6 772 

A.  I. Základní kapitál   069 1 000 1 000 

A.  I.       1. Základní kapitál 070 1 000 1 000 

2.Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
(-) 

071   

3.Změny základního kapitálu  072   

A.  II. Kapitálové fondy   073   

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. Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku                                                          

078 286 286 

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 079 286 286 

2.Statutární a ostatní fondy 080   

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let   081 5 525 5 042 

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 082 5 525 5 042 

2.Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083   

A.  V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 084 -289 444 

B. Cizí zdroje 085 209 767 111 019 

B.  I. Rezervy      086   

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. Dlouhodobé závazky   091 49 441 15 314 

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 092   

2.Závazky - ovládající a řídící osoba 093   

3.Závazky - podstatný vliv 094   

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

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 49 441 15 313 

10.Odložný daňový závazek 101  1 
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Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulém 
účetní období 

 
6 

B.  III. Krátkodobé závazky        102 132 753 72 034 

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 103 126 988 69 208 

2.Závazky - ovládající a řídící osoba 104   

3.Závazky - podstatný vliv 105   

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

106   

5.Závazky k zaměstnancům 107 1 291 949 

6.Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

108 873 644 

7.Stát - daňové závazky a dotace 109 1 573 259 

8.Krátkodobé přijaté zálohy 110  580 

9.Vydané dluhopisy 111   

10.Dohadné účty pasivní 112 2 028 394 

11.Jiné závazky 113   

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci        114 27 573 23 671 

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115   

2.Krátkodobé bankovní úvěry 116 23 990 5 000 

3.Krátkodobé finanční výpomoci 117 3 583 18 671 

C.  IV. Časové rozlišení       118 14 570 20 118 

C.  IV.     1. Výdaje příštích období 119 14 570 20 118 

2.Výnosy příštích období 120   
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PŘÍLOHA 4 – VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2006 (v celých tisících Kč) 
 

Skutečnost v účetním období Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 971 435 670 330 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 894 991 611 215 

    + Obchodní marže                                                            03 76 444 59 115 

    II. Výkony                                                                        04 8 472 4 437 

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 8 472 4 437 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06   

3.  Aktivace 07   

B. Výkonová spotřeba                                                        08 40 921 38 723 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 5 297 4 263 

B.         2. Služby 10 35 624 34 460 

    + Přidaná hodnota                                                             11 43 995 24 829 

C. Osobní náklady                                                               12 28 332 19 024 

C.         1. Mzdové náklady 13 20 269 13 620 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14   

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

15 7 135 4 764 

C.         4. Sociální náklady 16 928 640 

D. Daně a poplatky 17 385 347 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 190 175 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                     19 529 70 

    III.       1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 529 70 

    III.       2 Tržby z prodeje materiálu 21   

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu     22  61 

F.           1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23  61 

F.          2 Prodaný materiál 24   

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 4 660 236 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 11 151 

H. Ostatní provozní náklady 27 1 435 1 487 

    V. Převod provozních výnosů 28   

I. Převod provozních nákladů 29   

* Provozní výsledek hospodaření 30 9 533 3 720 
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Skutečnost v účetním období Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31   

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                  33   

    VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a 
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

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 3 6 

N. Nákladové úroky 43 4 448 2 522 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 242 1 179 

O. Ostatní finanční náklady 45 3 969 1 133 

    XII. Převod finančních výnosů 46   

P. Převod finančních nákladů 47   

     * Finanční výsledek hospodaření 48 -8 172 -2 470 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                     49 1 650 806 

Q. 1.  - splatná 50 1 701 803 

Q. 2.  - odložená 51 -51 3 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                  52 -289 444 

    XIII. Mimořádné výnosy 53   

R. Momořádné náklady 54   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                              55   

S. 1.  - splatná 56   

S. 2.  - odložená 57   

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                 58   

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

59   

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                  60 -289 444 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                  61 1 361 1 250 
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PŘÍLOHA 5 – ROZVAHA K 31.12.2007 (v celých tisících Kč) 
 

Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM   001 280 666 10 219 270 447 230 859 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

B. Dlouhodobý majetek 003 5 829 1 355 4 474 1 631 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek            004 132 96 36 56 

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005     

2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006     

3.Software 007 132 96 36 56 

4.Ocenitelná práva 008     

5.Goodwill  009     

6.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010     

7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 011     

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

012     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   013 5 697 1 259 4 438 1 575 

B. II.       1. Pozemky 014     

2.Stavby 015 1 057 0 1057 0 

3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

016 4 640 1 259 3 381 1 575 

4.Pěsitelské celky trvalých porostů 017     

5.Základní stádo a tažná zvířata 018     

6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019     

7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

020     

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 021     

9.Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022     

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     023     

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     

 
Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 

 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 
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C. Oběžná aktiva        031 272 860 8 864 263 996 227 496 

C.  I. Zásoby        032 79 461 0 79 461 58 947 

C.  I.       1. Materiál 033     

2.Nedokončená výroba a polotovary 034     

3.Výrobky 035     

4.Zvířata 036     

5.Zboží 037 79 461  79 461 58 947 

6.Poskytnuté zálohy na zásoby 038     

C.  II. Dlouhodobé pohledávky  039 920 900 20 88 

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 044 900 900 0 0 

6.Dohadné účty aktivní 045     

7.Jiné pohledávky 046     

8.Odložená daňová pohledávka 047 20  20 88 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   
(ř. 49 až 57) 

048 173 689 7 964 165 725 160 173 

C.  III.      1.Pohledávky z obchodních vztahů 049 163 686 7 964 155 722 155 808 

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 3 870  3 870 24 

7.Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 600  3 600 454 

8.Dohadné účty aktivní 056 2 387  2 387 3 745 

9.Jiné pohledávky 057 146  146 142 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek 058 18 790 0  18 790 8 288 

C.  IV.     1. Peníze 059 419  419 763 

2.Účty v bankách 060 18 371  18 371 7 525 

3.Krátkodobé cenné papíry a podíly 061     

4.Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 

062     

D.  I. Časové rozlišení    063 1 977 0 1 977 1 732 

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 1 977  1 977 1 732 

2.Komplexní náklady příštích období 065     

3.Příjmy příštích období 066  
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Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulé 
účetní období 

 
6 

  PASIVA CELKEM     067 270 447 230 859 

A. Vlastní kapitál           068 13 882 6 522 

A.  I. Základní kapitál   069 1 000 1 000 

A.  I.       1. Základní kapitál 070 1 000 1 000 

2.Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
(-) 

071   

3.Změny základního kapitálu  072   

A.  II. Kapitálové fondy   073   

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. Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku                                                          

078 286 286 

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 079 286 286 

2.Statutární a ostatní fondy 080   

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let   081 5 198 5 525 

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 082 5 198 5 525 

2.Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083   

A.  V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 084 7 398 -289 

B. Cizí zdroje 085 238 428 209 767 

B.  I. Rezervy      086   

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. Dlouhodobé závazky   091 78 725 49 441 

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 092   

2.Závazky - ovládající a řídící osoba 093   

3.Závazky - podstatný vliv 094   

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

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 78 725 49 441 

10.Odložný daňový závazek 101   
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Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulém 
účetní období 

 
6 

B.  III. Krátkodobé závazky        102 92 570 132 753 

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 103 77 829 126 988 

2.Závazky - ovládající a řídící osoba 104   

3.Závazky - podstatný vliv 105   

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

106   

5.Závazky k zaměstnancům 107 1 765 1 291 

6.Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

108 1 117 873 

7.Stát - daňové závazky a dotace 109 3 666 1 573 

8.Krátkodobé přijaté zálohy 110 1 166  

9.Vydané dluhopisy 111   

10.Dohadné účty pasivní 112 7 027 2 028 

11.Jiné závazky 113   

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci        114 67 133 27 573 

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115   

2.Krátkodobé bankovní úvěry 116 63 744 23 990 

3.Krátkodobé finanční výpomoci 117 3 389 3 583 

C.  IV. Časové rozlišení       118 18 137 14 570 

C.  IV.     1. Výdaje příštích období 119 18 137 14 570 

2.Výnosy příštích období 120   
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PŘÍLOHA 6 – VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2007 (v celých tisících Kč) 
 

Skutečnost v účetním období Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 1 202 439 971 435 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 1 100 192 894 991 

    + Obchodní marže                                                            03 102 247 76 444 

    II. Výkony                                                                        04 9 073 8 472 

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 9 073 8 472 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06   

3.  Aktivace 07   

B. Výkonová spotřeba                                                        08 44 354 40 921 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 6 114 5 297 

B.         2. Služby 10 38 240 35 624 

    + Přidaná hodnota                                                             11 66 966 42 995 

C. Osobní náklady                                                               12 34 111 28 332 

C.         1. Mzdové náklady 13 24 399 20 269 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14   

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

15 8 682 7 135 

C.         4. Sociální náklady 16 1 030 928 

D. Daně a poplatky 17 581 385 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 500 190 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                     19 2 452 529 

    III.       1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2 452 529 

    III.       2 Tržby z prodeje materiálu 21   

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu     22 2 452 0 

F.           1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2 452 0 

F.          2 Prodaný materiál 24   

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 1 253 4 660 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 277 368 11 

H. Ostatní provozní náklady 27 282 543 1 435 

    V. Převod provozních výnosů 28   

I. Převod provozních nákladů 29   

* Provozní výsledek hospodaření 30 25 346 9 533 
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Skutečnost v účetním období Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31   

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                      33   

    VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a 
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

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 1 3 

N. Nákladové úroky 43 11 434 4 448 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 816 242 

O. Ostatní finanční náklady 45 3 249 3 969 

    XII. Převod finančních výnosů 46   

P. Převod finančních nákladů 47   

     * Finanční výsledek hospodaření 48 -13 866 -8 172 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                    49 4 082 1 650 

Q. 1.  - splatná 50 4 052 1 701 

Q. 2.  - odložená 51 30 -51 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                  52 7 398 -289 

    XIII. Mimořádné výnosy 53   

R. Momořádné náklady 54   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                              55   

S. 1.  - splatná 56   

S. 2.  - odložená 57   

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                 58   

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

59   

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                  60 7 398 -289 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                  61 11 480 1 361 
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PŘÍLOHA 7 – ROZVAHA K 31.12.2008 (v celých tisících Kč) 
 

Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM   001 320 106 13 542 360 564 270 447 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

B. Dlouhodobý majetek 003 9 226 2 286 6 940 4 474 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek            004 1 015 116 899 36 

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005     

2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006     

3.Software 007 1 015 116 899 36 

4.Ocenitelná práva 008     

5.Goodwill  009     

6.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010     

7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 011     

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

012     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   013 8 211 2 170 6 041 4 438 

B. II.       1. Pozemky 014     

2.Stavby 015 1 673 37 1 636 1 057 

3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

016 6 538 2 133 4 405 3 381 

4.Pěsitelské celky trvalých porostů 017     

5.Základní stádo a tažná zvířata 018     

6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019     

7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

020     

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 021     

9.Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022     

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     023     

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     

 
Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 

 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 



 92 
 

C. Oběžná aktiva        031 308 322 11 256 297 066 263 996 

C.  I. Zásoby        032 104 974 100 104 874 79 461 

C.  I.       1. Materiál 033     

2.Nedokončená výroba a polotovary 034     

3.Výrobky 035     

4.Zvířata 036     

5.Zboží 037 94 365  94 365 79 461 

6.Poskytnuté zálohy na zásoby 038 10 609 100 10 509  

C.  II. Dlouhodobé pohledávky  039 584 0 584 20 

C.  II.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 583  583  

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 1  1 20 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   
(ř. 49 až 57) 

048 183 565 11 156 172 409 165 725 

C.  III.      1.Pohledávky z obchodních vztahů 049 177 858 11 156 166 702 155 722 

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 054 355  355 3 870 

7.Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 2 198  2 198 3 600 

8.Dohadné účty aktivní 056 2 761  2 761 2 387 

9.Jiné pohledávky 057 393  393 146 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek 058 19 199 0 19 199 18 790 

C.  IV.     1. Peníze 059 1 016  1 016 419 

2.Účty v bankách 060 18 183  18 183 18 371 

3.Krátkodobé cenné papíry a podíly 061     

4.Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 

062     

D.  I. Časové rozlišení    063 2 558 0 2 558 1 977 

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 2 558  2 558 1 977 

2.Komplexní náklady příštích období 065     

3.Příjmy příštích období 066  
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Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulé 
účetní období 

 
6 

  PASIVA CELKEM     067 306 564 270 447 

A. Vlastní kapitál           068 12 343 13 822 

A.  I. Základní kapitál   069 1 000 1 000 

A.  I.       1. Základní kapitál 070 1 000 1 000 

2.Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
(-) 

071   

3.Změny základního kapitálu  072   

A.  II. Kapitálové fondy   073   

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. Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku                                                          

078 286 286 

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 079 286 286 

2.Statutární a ostatní fondy 080   

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let   081 12 596 5 198 

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 082 12 596 5 198 

2.Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083   

A.  V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 084 -1 539 7 398 

B. Cizí zdroje 085 276 506 238 428 

B.  I. Rezervy      086   

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. Dlouhodobé závazky   091 98 570 78 725 

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 092   

2.Závazky - ovládající a řídící osoba 093   

3.Závazky - podstatný vliv 094   

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

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 98 570 78 725 

10.Odložný daňový závazek 101   
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Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulém 
účetní období 

 
6 

B.  III. Krátkodobé závazky        102 55 758 92 570 

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 103 48 410 77 829 

2.Závazky - ovládající a řídící osoba 104   

3.Závazky - podstatný vliv 105   

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

106   

5.Závazky k zaměstnancům 107 2 144 1 765 

6.Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

108 1 112 1 117 

7.Stát - daňové závazky a dotace 109 2 758 3 666 

8.Krátkodobé přijaté zálohy 110 6 1 166 

9.Vydané dluhopisy 111   

10.Dohadné účty pasivní 112 1 315 7 027 

11.Jiné závazky 113 13  

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci        114 122 178 67 133 

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115   

2.Krátkodobé bankovní úvěry 116 117 301 63 744 

3.Krátkodobé finanční výpomoci 117 4 877 3 389 

C.  IV. Časové rozlišení       118 17 715 18 137 

C.  IV.     1. Výdaje příštích období 119 17 715 18 137 

2.Výnosy příštích období 120   
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PŘÍLOHA 8 – VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2008 (v celých tisících Kč) 
 

Skutečnost v účetním období Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 1 180 908 1 202 439 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 1 054 882 1 100 192 

    + Obchodní marže                                                            03 126 026 102 247 

    II. Výkony                                                                        04 6 101 9 073 

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 6 101 9 073 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06   

3.  Aktivace 07   

B. Výkonová spotřeba                                                        08 53 631 44 354 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 8 623 6 114 

B.         2. Služby 10 45 008 38 240 

    + Přidaná hodnota                                                             11 78 496 66 966 

C. Osobní náklady                                                               12 48 430 34 111 

C.         1. Mzdové náklady 13 34 614 24 399 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14   

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

15 12 062 8 682 

C.         4. Sociální náklady 16 1 754 1 030 

D. Daně a poplatky 17 640 581 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 930 500 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                     19 0 2 452 

    III.       1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20  2 452 

    III.       2 Tržby z prodeje materiálu 21   

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu     22 0 2 452 

F.           1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23  2 452 

F.          2 Prodaný materiál 24   

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 2 393 1 253 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 63 443 277 368 

H. Ostatní provozní náklady 27 68 286 282 543 

    V. Převod provozních výnosů 28   

I. Převod provozních nákladů 29   

* Provozní výsledek hospodaření 30 21 260 25 346 
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Skutečnost v účetním období Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31   

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                      33   

    VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a 
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

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 26 1 

N. Nákladové úroky 43 15 869 11 434 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 019 816 

O. Ostatní finanční náklady 45 7 219 3 249 

    XII. Převod finančních výnosů 46   

P. Převod finančních nákladů 47   

     * Finanční výsledek hospodaření 48 -21 043 -13 866 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                     49 1 756 4 062 

Q. 1.  - splatná 50 1 737 4 052 

Q. 2.  - odložená 51 19 30 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                  52 -1 539 7 398 

    XIII. Mimořádné výnosy 53   

R. Momořádné náklady 54   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                              55   

S. 1.  - splatná 56   

S. 2.  - odložená 57   

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                 58   

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

59   

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                  60 -1 539 7 398 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                  61 217 11 480 
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PŘÍLOHA 9 – ROZVAHA K 31.12.2009 (v celých tisících Kč) 
 

Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM   001 301 018 20 397 280 621 306 564 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

B. Dlouhodobý majetek 003 15 710 3 302 12 408 6 940 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek            004 2 143 279 1 864 899 

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005     

2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006     

3.Software 007 1 015 279 736 899 

4.Ocenitelná práva 008     

5.Goodwill  009     

6.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010     

7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 011 1 128  1 128  

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

012     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   013 13 567 3 023 10 544 6 041 

B. II.       1. Pozemky 014     

2.Stavby 015 1 716 95 1 621 1 636 

3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

016 6 781 2 928 3 853 4 405 

4.Pěsitelské celky trvalých porostů 017     

5.Základní stádo a tažná zvířata 018     

6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019     

7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

020 5 070 0 5 070  

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 021     

9.Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022     

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     023     

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     

 
Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 

 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 
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C. Oběžná aktiva        031 277 407 17 095 260 312 297 066 

C.  I. Zásoby        032 82 548 100 82 448 104 874 

C.  I.       1. Materiál 033     

2.Nedokončená výroba a polotovary 034     

3.Výrobky 035     

4.Zvířata 036     

5.Zboží 037 79 802  79 802 94 365 

6.Poskytnuté zálohy na zásoby 038 2 746 100 2 646 10 509 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky  039 0 0 0 584 

C.  II.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 040   0 583 

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   0 1 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   
(ř. 49 až 57) 

048 174 034 16 995 157 039 172 409 

C.  III.      1.Pohledávky z obchodních vztahů 049 144 325 16 195 128 130 166 702 

2.Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 24 000  24 000  

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 1 468  1 468 355 

7.Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 631 800 831 2 198 

8.Dohadné účty aktivní 056 583  583 2 761 

9.Jiné pohledávky 057 2 027  2 027 393 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek 058 20 825 0 20 825 19 199 

C.  IV.     1. Peníze 059 590  590 1 016 

2.Účty v bankách 060 20 235  20 235 18 183 

3.Krátkodobé cenné papíry a podíly 061     

4.Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 

062     

D.  I. Časové rozlišení    063 7 901 0 7 901 2 558 

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 1 353  1 353 2 558 

2.Komplexní náklady příštích období 065     

3.Příjmy příštích období 066 6 548  6 548  
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Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulé 
účetní období 

 
6 

  PASIVA CELKEM     067 280 621 306 564 

A. Vlastní kapitál           068 38 573 12 343 

A.  I. Základní kapitál   069 25 000 1 000 

A.  I.       1. Základní kapitál 070 1 000 1 000 

2.Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
(-) 

071   

3.Změny základního kapitálu  072 24 000  

A.  II. Kapitálové fondy   073   

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. Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku                                                          

078 286 286 

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 079 286 286 

2.Statutární a ostatní fondy 080   

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let   081 11 057 12 596 

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 082 12 596 12 596 

2.Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083 -1 539 0 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 084 2 230 -1 539 

B. Cizí zdroje 085 241 063 276 506 

B.  I. Rezervy      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. Dlouhodobé závazky   091 136 278 98 570 

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 092   

2.Závazky - ovládající a řídící osoba 093 24 000  

3.Závazky - podstatný vliv 094   

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

095   

5.Dlouhodobé přijaté zálohy 096   

6.Vydané dluhopisy 097   

7.Dlouhodobé směnky k úhradě 098   

8.Dohadné účty pasivní 099   

9.Jiné závazky 100 112 260 98 570 

10.Odložný daňový závazek 101 18  

 



 100 
 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulém 
účetní období 

 
6 

B.  III. Krátkodobé závazky        102 13 999 55 758 

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 103 8 618 48 410 

2.Závazky - ovládající a řídící osoba 104   

3.Závazky - podstatný vliv 105   

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

106   

5.Závazky k zaměstnancům 107 2 705 2 144 

6.Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

108 1 233 1 112 

7.Stát - daňové závazky a dotace 109 1 117 2 758 

8.Krátkodobé přijaté zálohy 110 130 6 

9.Vydané dluhopisy 111   

10.Dohadné účty pasivní 112 150 1 315 

11.Jiné závazky 113 46 13 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci        114 90 786 122 178 

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115   

2.Krátkodobé bankovní úvěry 116 86 777 117 301 

3.Krátkodobé finanční výpomoci 117 4 009 4 877 

C.  IV. Časové rozlišení       118 985 17 715 

C.  IV.     1. Výdaje příštích období 119 985 17 715 

2.Výnosy příštích období 120   
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PŘÍLOHA 10  – VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2009 (v celých tisících Kč) 
 

Skutečnost v účetním období Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01 1 027 122 1 180 908 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 931 528 1 054 882 

    + Obchodní marže                                                            03 95 594 126 026 

    II. Výkony                                                                        04 13 309 6 101 

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 13 309 6 101 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06   

3.  Aktivace 07   

B. Výkonová spotřeba                                                        08 43 870 53 631 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 7 892 8 623 

B.         2. Služby 10 35 978 45 008 

    + Přidaná hodnota                                                             11 65 033 78 496 

C. Osobní náklady                                                               12 44 643 48 430 

C.         1. Mzdové náklady 13 32 598 34 614 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14   

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

15 10 547 12 062 

C.         4. Sociální náklady 16 1 498 1 754 

D. Daně a poplatky 17 674 640 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 1 298 930 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                     19   

    III.       1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20   

    III.       2 Tržby z prodeje materiálu 21   

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu     22   

F.           1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23   

F.          2 Prodaný materiál 24   

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 5 839 2 393 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 679 63 443 

H. Ostatní provozní náklady 27 256 68 286 

    V. Převod provozních výnosů 28   

I. Převod provozních nákladů 29   

* Provozní výsledek hospodaření 30 13 002 21 260 
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Skutečnost v účetním období Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31   

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                      33   

    VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a 
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

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 25 26 

N. Nákladové úroky 43 7 435 15 869 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 576 2 019 

O. Ostatní finanční náklady 45 4 841 7 219 

    XII. Převod finančních výnosů 46   

P. Převod finančních nákladů 47   

     * Finanční výsledek hospodaření 48 -9 675 -21 043 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                     49 1 097 1 756 

Q. 1.  - splatná 50 1 078 1 737 

Q. 2.  - odložená 51 19 19 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                  52 2 230 -1 539 

    XIII. Mimořádné výnosy 53   

R. Momořádné náklady 54   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                              55 0 0 

S. 1.  - splatná 56   

S. 2.  - odložená 57   

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                 58 0 0 

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

59   

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                  60 2 230 -1 539 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                  61 3 327 217 

 


