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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti S&K PUBLIC 

spol. s r.o. v letech 2009 až 2013 a na podání návrhů, které by mohly její stávající 

finanční situaci zlepšit. V teoretické části práce jsou vysvětleny jednotlivé metody 

finanční analýzy, pojmy a ukazatele. Praktická část obsahuje výpočty ukazatelů finanční 

analýzy a interpretaci dosažených výsledků včetně souhrnného hodnocení. V závěru 

práce jsou na základě provedené finanční analýzy navrženy opatření ke zlepšení 

finanční situace společnosti. 

ABSTRACT 

Bachelor thesis is focused on the assessment of the financial situation of the company 

S&K PUBLIC spol. s r.o. throughout the years 2009 to 2013 and to submit proposals 

that could improve her current financial situation. Theoretical part explains the various 

methods of financial analysis, terms and indicators. The practical part contains 

calculations of the financial analysis and interpretation of the achieved results including 

a comprehensive evaluation. In the conclusion there are provided measures to improve 

the financial situation of the company based on the financial analysis. 
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ÚVOD 

Základním finančním cílem každého podniku je dlouhodobá maximalizace jeho tržní 

hodnoty. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí udržet si především trvalou platební 

schopnost a trvalý, dostatečně vysoký hospodářský výsledek a rentabilitu vlastního 

kapitálu. Pro podniky zasažené několikaletou hospodářskou krizí je finanční stabilita 

dokonce předpokladem jejich přežití.  

Dosažení a udržení finanční stability je také základem finančního řízení podniku, pro 

jehož účely se využívá především finanční analýza. Hlavním úkolem této analýzy je 

posoudit současnou finanční situaci podniku a připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování a fungování společnosti. Smyslem finanční analýzy je rovněž posoudit 

vyhlídky na finanční situaci v budoucnu a navrhnout opatření ke zlepšení ekonomické 

situace podniku a zajištění jeho další prosperity. Jednotlivé dílčí analýzy nám pomohou 

nalézt finanční problémy a odhalit jejich příčiny, na základě kterých můžeme navrhnout 

způsoby, jak celkově zefektivnit činnost firmy.  

Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybrala společnost S&K PUBLIC spol. 

s r.o. Jedná se o reklamní agenturu, která pro své zákazníky zajišťuje veškerou vnější 

komunikaci. Na přelomu září a října roku 2014 jsem v této firmě vykonávala svou 

odbornou praxi, při které jsem měla možnost nejen částečně poznat fungování firmy, ale 

také se aktivně podílet na jedné ze zakázek. Od vedoucí ekonomického oddělení jsem 

v průběhu praxe obdržela účetní výkazy firmy za roky 2009 až 2013 a získala tak 

potřebné podklady pro svoji bakalářskou práci. 
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1 HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

PROBLEMATIKY 

V této kapitole vymezím hlavní a dílčí cíle své bakalářské práce, použité metody 

a postupy zpracování. Dále stručně charakterizuji analyzovanou firmu a její současný 

stav. 

1.1 Cíle práce a použité metody 

Primárním cílem mé bakalářské práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční 

situaci společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. v letech 2009 až 2013 a navrhnout 

opatření, která by mohla vést ke zlepšení finanční situace firmy. Pro dosažení tohoto 

cíle je důležité správně vyhodnotit výsledky provedené finanční analýzy, a to zejména 

analýzy stavových a tokových veličin, dále analýzy poměrových a rozdílových 

ukazatelů a soustav ukazatelů. Sekundárním cílem je za pomoci Porterovy analýzy 

posoudit konkurenční prostředí firmy a prostřednictvím metody SWOT identifikovat 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. 

Při zpracování své bakalářské práce budu používat různé metody. Nejprve využiji 

metodu pozorování, jehož výsledkem je popis a vysvětlení určitých skutečností. Dále 

aplikuji metodu srovnávání, například při porovnávání výsledků finančních ukazatelů 

sledované firmy s konkurencí nebo při srovnávání různých pohledů autorů na konkrétní 

problematiku. Ze srovnávání vychází i metody analýza a syntéza, které se vzájemně 

doplňují. Analýza představuje rozbor zkoumaného jevu na jednotlivé části, což nám 

usnadní tento jev blíže poznat. Syntéza naopak sjednocuje části v jeden celek a sleduje 

souvislosti mezi jednotlivými složkami. V závěru práce využiji především metody 

indukce a dedukce. Indukce představuje postup od konkrétního závěru k obecnému, 

zatímco dedukce přechází od obecného závěru ke konkrétnímu (Synek, 2011). 

1.2 Postupy zpracování 

Práci jsem rozdělila do čtyř hlavních kapitol. V první jsou stanoveny hlavní a dílčí cíle 

bakalářské práce, popsány použité metody a postupy zpracování. Poté charakterizuji 

analyzovanou firmu, její nabídku služeb, hlavní zákazníky a organizační strukturu.  
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Druhá kapitola zahrnuje základní teoretická východiska, která jsem sestavila na základě 

tématu své bakalářské práce. V úvodní části nejprve charakterizuji Porterův model pěti 

konkurenčních sil a analýzu SWOT. Dále se zaměřím na význam samotné finanční 

analýzy, na její uživatele a zdroje vstupních dat. Poté se budu věnovat popisu 

a vysvětlení jednotlivých metod finanční analýzy.  

Třetí kapitola obsahuje analýzu problému a návrh postupu řešení. Nejprve za pomoci 

Porterovy analýzy posoudím konkurenční prostředí společnosti a zaměřím se také na 

identifikaci jejích silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb metodou SWOT. Na 

základě teoretických poznatků z druhé kapitoly provedu výpočty jednotlivých ukazatelů 

finanční analýzy, interpretuji jejich výsledky a porovnám je s konkurenční firmou. 

Závěr kapitoly je věnován souhrnnému hodnocení současné finanční situace společnosti 

S&K PUBLIC spol. s r.o. 

Získané vědomosti aplikuji ve čtvrté kapitole a pokusím se navrhnout opatření, která by 

mohla zlepšit finanční situaci analyzované firmy.  

1.3 Charakteristika společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. 

1.3.1 Historie a stručný popis analyzované firmy 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala společnost S&K PUBLIC spol. s r.o., která 

je členem skupiny firem S&K GROUP. Počátky fungování spadají do roku 1990, kdy 

byla založena Reklamní agentura S&K, která se brzy začala specializovat na produkci 

samolepicích etiket. Díky rychlé expanzi došlo v roce 1991 k restrukturalizaci 

a postupně začaly vznikat specificky zaměřené společnosti S&K LABEL, S&K 

KONTAKT, S&K PUBLIC, S&K TOOLS, S&K MOTION a MONECO, které nyní 

tvoří skupinu firem S&K GROUP. 

Název S&K Reklamní agentura vydržel společnosti do roku 1995, poté se změnil na 

současnou verzi S&K PUBLIC. V roce 2000 se počet společníků změnil na tři 

a základní kapitál ustálil na 1 000 000 Kč. V současné době má firma 25 zaměstnanců, 

jedná se tedy o malou až středně velkou firmu (S&K PUBLIC spol. s r.o., 2005 - 2015). 

Obrázek 1: Logo společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. 

(Zdroj: Převzato z S&K PUBLIC spol. s r.o., 2005 - 2015) 
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Obrázek 2: Vztah k vyšší organizační jednotce 

 (Zdroj: Převzato z S&K PUBLIC spol. s r.o., 2005 - 2015) 

 

1.3.2 Nabídka služeb, hlavní trhy a zákazníci 

Nabídka služeb vybrané firmy se od jejího vzniku rozrostla na vícero následujících 

aktivit: pořádání společenských reklamních akcí, mediálních kampaní, signmaking, 

velkoplošnou reklamu, podporu prodeje, tištěné firemní materiály a výstavnictví. 

Vnitřní strukturu firmy tvoří tato oddělení: klient servis (obchodní oddělení), výroba, 

produkce, kreativní a grafické DTP studio a ekonomické oddělení. Při nutnosti 

speciálně zaměřených profesí firma využívá externí spolupracovníky. 

Společnost zajišťuje pro své zákazníky veškerou vnější komunikaci. Zabývá se tvorbou 

nových značek, tvoří obalový design, produkuje tiskové materiály, řídí mediální 

kampaně, organizuje klientské dny a konference, vyrábí materiály pro podporu prodeje, 

reklamní předměty, zajišťuje direct marketing, webdesign a webmastering. 

 

Obrázek 3: Redirect your business 

 (Zdroj: Převzato z S&K PUBLIC spol. s r.o., 2005 - 2015) 
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Předmět podnikání:  

- Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

- Služby marketingu. 

- Zprostředkovatelské služby. 

- Výroba reklamních předmětů. 

- Pronájem ploch pro reklamu. 

- Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika a ofsetový tisk. 

- Realizační činnost v oblasti reklamy, propagace a výstavnictví. 

- Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování. 

Firma má sídlo v Praze a hlavní provozovna se nachází v Brně. Toto geografické 

uspořádání umožňuje zajišťovat veškerý sortiment shora uvedených služeb na území 

České republiky. Vedle dlouholetých zkušeností je i toto důvod, proč se firma může 

pochlubit významnými zákazníky, jejichž teritoriálním působením je právě celý český 

trh (S&K PUBLIC spol. s r.o., 2005 - 2015).  

V aktuálním odstavci si dovolím uvést hlavní partnery a realizované projekty uvedené 

v závorce. Nejvýznamnějšími zákazníky agentury jsou: 

- Ahold Czech Republic, a.s., provozovatel maloobchodní sítě prodejen Albert na 

území České republiky (vnější označení provozoven). 

- Andreas Stihl, spol. s r. o., dovozce špičkové a profesionální zahradní techniky 

značek STIHL a VIKING na český trh (mediální reklamní kampaně, billboardy, 

inzertní sezónní kampaně). 

- Generali pojišťovna a.s. (vnější označení provozoven na území ČR). 

- GLOBUS, k.s. (vnitřní zákaznická komunikace v hypermarketech na území ČR). 

- Porsche Česká republika s.r.o., dovozce automobilů značek VW, Audi a Seat na 

český trh (organizace klientských dní, prostředky pro podporu prodeje na 

prodejních místech, mediální kampaně – rozhlasové spoty). 

- Veletrhy Brno a.s. (dodávky a montáže grafických ploch na veletržní expozice). 

- Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. (vnější označení provozoven na území ČR). 
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1.3.3 Organizační struktura společnosti 

V čele společnosti stojí ředitel a jednatel společnosti. Firma se dle organizační struktury 

člení na obchodní oddělení, výrobu, produkci, kreativní studio a ekonomické oddělení. 

Každé oddělení má i svého ředitele, popřípadě vedoucího. Organizační strukturu blíže 

popisuji na následujícím obrázku. 

 

  

Obrázek 4: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující kapitole se budu nejprve zabývat charakteristikou Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil a analýzy SWOT, neboť tyto metody jsou stejně jako finanční 

analýza důležité k posouzení finančního zdraví podniku. Dále je zde vysvětleno, co je to 

finanční analýza, k čemu slouží, jaké má uživatele a zdroje určené k jejímu zpracování. 

Poté budu popisovat jednotlivé metody finanční analýzy, které následně aplikuji 

v praktické části práce. 

2.1 Porterova analýza 

Porterův model pěti konkurenčních sil je postaven na předpokladu, že strategická pozice 

podniku je určována především působením pěti základních činitelů. Jedná se 

o konkurenci v odvětví, hrozbu vstupu nových konkurentů na trh, hrozbu substitutů, 

vyjednávací sílu dodavatelů a vyjednávací sílu zákazníků. Systémový rámec těchto pěti 

faktorů pomáhá podniku proniknout do struktury daného odvětví a určit rozhodující 

faktory pro konkurenci v tomto oboru (Grasseová, 2012). 

2.2 SWOT analýza 

Analýza SWOT je metodou strategické analýzy stavu firmy z hlediska jejích silných 

stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) a hrozeb 

(threats). Poskytuje podklady pro stanovení podnikových strategií a cílů a spočívá 

v rozboru a hodnocení současného stavu společnosti (vnitřní prostředí) a současné 

situace okolí společnosti (vnější prostředí).  

Ve vnitřním prostředí identifikujeme a hodnotíme silné a slabé stránky firmy, které 

vymezují vnitřní faktory efektivnosti ve všech významných oblastech. Naproti tomu 

příležitosti a hrozby jsou faktory vnějšími a popisují vlivy z vnějšího prostředí. Můžeme 

je zjistit pomocí analýzy konkurence nebo prostřednictvím analýzy politických, 

ekonomických, sociálních, technologických, legislativních a ekologických faktorů 

působících v okolí podniku (PESTLE analýza). 

Po identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb sestavíme matici SWOT, 

pomocí které můžeme doporučit firmě potenciální určující strategie pro její další rozvoj. 
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Jedná se o WO strategii „hledání“ (překonání slabé stránky využitím příležitosti), SO 

strategii „využití“ (využití silné stránky ve prospěch příležitosti), WT strategii 

„vyhýbání“ (minimalizace slabé stránky a vyhnutí se ohrožení) a ST strategii 

„konfrontace“ (využití silné stránky k odvrácení ohrožení), (Grasseová, 2012). 

2.3 Finanční analýza a její význam 

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 

především v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow)“ 

(Růčková, 2010). 

Finanční analýza je velmi cenným analytickým nástrojem, který slouží k celkovému 

zhodnocení finanční situace podniku a je nedílnou součástí finančního řízení. 

Napomáhá ověřit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda efektivně využívá svá aktiva a je schopen včas splácet své závazky. 

Znalost finanční situace podniku umožňuje manažerům správně se rozhodovat při 

získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při rozdělování 

volných peněžních prostředků, zisku apod. Znalost finančního postavení je nezbytná 

zejména pro odhad a předpovídání budoucího vývoje firmy (Knápková aj., 2013; 

Smejkal a Rais, 2010). 

Finanční analýza tvoří základ pro finanční plánování společnosti. Umožní nám jak 

plánování krátkodobé spojené s běžným chodem firmy, tak i plánování strategické 

související s dlouhodobým rozvojem podniku (Růčková, 2010). 

2.4 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy slouží nejenom pro vlastní potřebu firmy, ale i pro uživatele, 

kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati hospodářsky, finančně apod. 

Uživatele této analýzy můžeme obecně rozdělit na dvě skupiny – interní a externí 

uživatele. Mezi interní uživatele řadíme manažery podniku, zaměstnance a odboráře. 

K externím uživatelům patří investoři (akcionáři, společníci), banky a jiní věřitelé, státní 

orgány, obchodní partneři (zákazníci, dodavatelé), konkurenti a burzovní makléři 

(Růčková, 2010). 
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2.5 Zdroje vstupních dat finanční analýzy 

Mezi tři základní zdroje dat finanční analýzy řadíme účetní data firmy, ostatní interní 

data o podniku a externí data z jeho ekonomického prostředí. 

Účetní data čerpáme především z účetních výkazů a jejich příloh, vnitropodnikového 

účetnictví a výročních zpráv firmy. Zdrojem interních dat mohou být různé podnikové 

statistiky, vnitřní směrnice, prognózy nebo plánovací systémy. Za externí data 

považujeme například údaje státní statistiky, zprávy z odborného tisku, burzovní zprávy 

a samozřejmě také internet (Bartoš, 2014). 

K nejpoužívanějším podkladům pro zpracování finanční analýzy patří účetní výkazy, 

zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích (cash-flow), které 

jsou podrobněji rozebrány v následujících podkapitolách. 

2.5.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který vždy k určitému datu zobrazuje stav majetku podniku 

a stav finančních zdrojů, kterými je tento majetek financován. Na levé straně je 

zachycena majetková struktura podniku, neboli aktiva, a na pravé straně finanční 

struktura podniku, neboli pasiva (Dluhošová, 2010). Základní strukturu rozvahy 

zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka 1: Základní struktura rozvahy 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Knápkové aj., 2013) 

 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy,… 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 

    A.V. VH běžného účetního období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 

V rozvaze musí být zachován tzv. bilanční princip, tedy celková hodnota aktiv se vždy 

musí rovnat celkové hodnotě pasiv (Scholleová, 2012). 
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2.5.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka, podává přehled o hospodaření podniku za 

měřené období, obvykle kalendářní rok. Obsahuje tzv. tokové veličiny – výnosy 

a náklady, které jsou peněžním vyjádřením výsledků hospodaření a spotřeby výrobních 

faktorů (Scholleová, 2012). 

Zjednodušeně lze podstatu výsledovky vyjádřit vztahem: 

Výnosy – Náklady = Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta), (Dluhošová, 2010). 

Základní schéma výkazu zisku a ztráty lze vyjádřit následovně:  

Tabulka 2: Základní schéma výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Scholleové, 2012) 

 

I. Tržby za prodej zboží 

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 

  Obchodní marže (I. - A.) 

II. Výkony 

B. Výkonová spotřeba 

  Přidaná hodnota (obchodní marže + II. - B.) 

C. Osobní náklady 

D. Daně a poplatky 

E. Odpisy 

F. - I. Další provozní náklady 

III. - V. Další provozní výnosy 

* 
Provozní výsledek hospodaření (přidaná hodnota - C. - D. - E. - další provozní 
náklady + další provozní výnosy) 

VI. - XII. Finanční výnosy 

J. - O. Finanční náklady 

* Finanční výsledek hospodaření (finanční výnosy - finanční náklady) 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek + finanční výsledek - 
daň z běžné činnosti) 

XIII. Mimořádné výnosy 

R. Mimořádné náklady 

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 

* Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.) 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (běžná + mimořádná činnost) 

 

 

2.5.3 Přehled o peněžních tocích (cash-flow) 

Výkaz zisku a ztráty zaznamenává různé kategorie výnosů, nákladů a zisku v období 

jejich vzniku, bez ohledu na to, zda vznikají skutečné peněžní příjmy a výdaje. Nastává 
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tedy obsahový i časový nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a stavem 

peněžních prostředků. Proto je sestavován přehled o peněžních tocích (cash-flow), který 

zachycuje skutečný stav peněz, které má podnik k dispozici (Knápková aj., 2013). 

Podle Scholleové (2012) obsahuje výkaz cash-flow tokové veličiny – příjmy (peníze, 

které do podniku skutečně přišly) a výdaje (peníze, které z podniku skutečně odešly). 

„Podstatou sledování je změna stavu peněžních prostředků. Výkaz cash-flow vysvětluje 

přírůstky a úbytky peněžních prostředků a důvody, proč k nim došlo podle zvolených 

kritérií“ (Knápková aj., 2013).  

Schéma cash-flow ve zjednodušené podobě znázorňuje tabulka 3. 

Tabulka 3: Zjednodušené schéma cash-flow 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Dluhošové, 2010) 

 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ CF z provozní činnosti 

+ CF z investiční činnosti 

+ CF z finanční činnosti 

Konečný stav peněžních prostředků 

 

Základní zdrojovou položkou je provozní cash-flow, které je měřítkem výkonnosti 

podniku (Bartoš, 2014). 

2.6 Metody finanční analýzy 

Metody, které se používají ve finanční analýze, lze rozdělit na metody využívající 

elementární matematiku a na metody založené na složitějších matematických postupech 

a myšlenkách (Sedláček, 2011). 

Do elementárních metod patří podle Sedláčka (2011): 

a) analýza absolutních ukazatelů 

 horizontální analýza (analýza trendů) 

 vertikální analýza (procentní rozbor) 

b) analýza rozdílových ukazatelů 

c) analýza cash-flow 

d) analýza poměrových ukazatelů 
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 rentability 

 aktivity 

 zadluženosti a finanční struktury 

 likvidity 

 kapitálového trhu 

 provozní činnosti 

 cash-flow 

e) analýza soustav ukazatelů 

 pyramidové rozklady 

 predikční modely 

K vyšším metodám finanční analýzy řadíme: 

a) matematicko-statistické metody 

 bodové odhady 

 statistické testy odlehlých dat 

 empirické distribuční funkce 

 regresní modelování 

 faktorová analýza  

 a další 

b) nestatistické metody 

 matné (fuzzy) množiny 

 expertní systémy 

 gnostická teorie neurčitých dat (Sedláček, 2011). 

V následujících kapitolách jsou blíže vysvětleny jednotlivé elementární metody finanční 

analýzy. 

2.7 Analýza absolutních ukazatelů 

Výchozím krokem finanční analýzy je analýza absolutních ukazatelů. Tyto ukazatele se 

využívají zejména k horizontální analýze (srovnání vývoje v časových řadách), 

k vertikální analýze (procentnímu rozboru komponent) a k analýze cash-flow 

(Knápková aj., 2013). 
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2.7.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza (analýza trendů) sleduje vývoj zkoumaných veličin v čase, 

nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období (Kislingerová a Hnilica, 

2008). Využívá přímo data získaná z účetních výkazů, nejčastěji z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty (Sedláček, 2011). Horizontální analýza hodnotí také stabilitu jednotlivých 

položek účetních výkazů a sílu jejich vývoje (Scholleová, 2012). V tabulce trendů se 

uvádí absolutní hodnoty změn ukazatelů i relativní změny vyjádřeny v procentech. Při 

komentování tabulky obvykle potřebujeme znát změny vnitřní struktury hlavních 

položek, které určíme vertikální analýzou (Bartoš, 2014). 

2.7.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza (procentní rozbor) vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako 

procentní podíl k jedné zvolené základně, která je položena jako 100 %. V případě 

rozvahy se za základnu obvykle volí výše aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku 

a ztráty velikost celkových nákladů nebo výnosů (Knápková aj., 2013). 

Cílem vertikální analýzy podle Scholleové (2012) je určit: 

 podíl jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech, 

 podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, 

 podíl jednotlivých položek výsledovky na tržbách. 

Díky tomu, že vertikální rozbor je vyjadřován v procentech, je možné jej využít také pro 

srovnání s jinými podniky v rámci stejného oboru podnikání (Růčková, 2010). 

Při horizontální a vertikální analýze je důležité zohlednit dodržování následujících 

bilančních pravidel. Zlaté bilanční pravidlo říká, že by dlouhodobý majetek 

a dlouhodobé zdroje měly být vyrovnané. Pravidlo vyrovnání rizika znamená, že 

vlastních zdrojů by mělo být víc než cizích, a podle pravidla pari by vlastního kapitálu 

mělo být v podniku méně než dlouhodobého majetku (Scholleová, 2012). 
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2.8 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku, zejména jeho 

likvidity (Sedláček, 2011). 

2.8.1 Čistý pracovní kapitál 

K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál (ČPK) neboli 

provozní kapitál, který má významný vliv na platební schopnost podniku. Pokud má být 

podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně volného kapitálu, tedy přebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji (Knápková aj., 2013).  

Rozlišuje dva způsoby výpočtu: 

1. Manažerský přístup 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Čistý pracovní kapitál představuje určitý volný finanční fond. 

2. Investorský přístup 

Č𝑃𝐾 = 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 

(𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 = 𝑉𝐾 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ. 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦) 

Čistý pracovní kapitál představuje část dlouhodobého kapitálu, který je možno 

využít k úhradě oběžných aktiv (Bartoš, 2014).  

2.8.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) udávají okamžitou likviditu právě splatných 

krátkodobých závazků a vypočítají se podle následujícího vzorce: 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Pokud zahrneme do pohotových finančních prostředků pouze peníze v hotovosti a na 

běžných účtech, jde o nejvyšší stupeň likvidity (Knápková aj., 2013). 

2.8.3 Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek (čistý peněžně – pohledávkový finanční fond) je kompromisem 

předchozích rozdílových ukazatelů. Při výpočtu se z oběžných aktiv vyloučí zásoby  
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nebo i nelikvidní pohledávky a odečtou se krátkodobé závazky (Knápková aj., 2013): 

Č𝑃𝑀 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

2.9 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejoblíbenější a nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, protože umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci podniku a je 

vhodným nástrojem mezipodnikového srovnávání (Sedláček, 2011). 

V následujících podkapitolách jsou blíže popsány nejčastěji používané ukazatele. 

2.9.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

využitím investovaného kapitálu (Růčková, 2010). Ukazatele rentability poměřují zisk 

získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, kterých bylo užito k jeho dosažení 

(Sedláček, 2011). 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu – ROI (return on investment) umožňuje 

zhodnotit výnosnost celkového vloženého kapitálu, nezávisle na zdroji financování. 

Výpočet provedeme podle následujícího vzorce (Sedláček, 2011): 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
 

EBIT (earnings befor interest and taxes – zisk před úroky a daněmi) odpovídá zhruba 

provoznímu hospodářskému výsledku. Hodnoty ukazatele pohybující se v rozmezí 0,12 

až 0,15 se považují za dobré, hodnoty větší než 0,15 pak za velmi dobré (Bartoš, 2014). 

Ukazatel rentability celkových aktiv – ROA (return on assets) je důležitý ukazatel, který 

měří výkonnost podniku a poměřuje zisk s celkovým aktivy investovanými 

do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (Knápková aj., 2013; 

Sedláček, 2011): 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐻𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Hodnotu ukazatele porovnáváme s odvětvovým průměrem (Bartoš, 2014). 



   

 

 25  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE (return on common equity) vyjadřuje 

výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku a vypočítá se ze vztahu: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐻𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Hodnota by měla být alespoň několik procent nad dlouhodobým průměrem úročení 

dlouhodobých vkladů, jinak by bylo pro vlastníka výhodnější vybrat si jinou formu 

investování (Knápková aj., 2013). 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů – ROCE (return on capital employed) se 

používá k vyjádření významu dlouhodobého investování. Využívá se pro prostorové 

srovnání firem, zejména pro hodnocení monopolních veřejně prospěšných podniků. 

Hodnotu zjistíme dosazením do vztahu (Sedláček, 2011): 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐻𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Ukazatel rentability tržeb – ROS (return on sales) vyjadřuje ziskovou marži, která je 

důležitá pro hodnocení úspěšnosti podnikání a její hodnotu srovnáváme s podobnými 

firmami. Ukazatel měří vztah mezi ziskem a tržbami (Knápková aj., 2013): 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í 𝐸𝐵𝐼𝑇)⁄⁄

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

2.9.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity udávají, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy a přináší 

důležité informace pro management i vlastníky (Sedláček, 2011). Pokud má podnik 

příliš mnoho aktiv, vznikají mu vysoké náklady a nízký zisk. Když je aktiv naopak 

málo, společnost tak přichází o možné podnikatelské příležitosti (Blaha a Jindřichovská, 

2006). 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za rok: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
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Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1,6 do 3. Při hodnotě nižší než 

1,5 bychom měli zvážit možnost snížení celkových aktiv. Pokud je hodnota větší než 3, 

uvažujeme o zvýšení aktiv, abychom neodmítali zakázky (Bartoš, 2014). 

Obrat stálých aktiv měří, jak efektivně podnik využívá svá stálá aktiva. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Všeobecně lze říci, že čím vyšší jsou hodnoty předchozích dvou ukazatelů, tím více je 

společnost považována za efektivní a fungující (Blaha a Jindřichovská, 2006). 

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob prodána a znovu 

uskladněna. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že často nadhodnocuje skutečnou obrátku, 

protože tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových cenách. 

Hodnota ukazatele závisí na odvětví, proto je potřeba ji srovnat s oborovým průměrem 

(Sedláček, 2011). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku do 

doby jejich spotřeby nebo prodeje. Hodnota ukazatele by měla být co nejnižší, výsledek 

porovnáváme s odvětvím (Sedláček, 2011). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
=  

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Doba obratu pohledávek je doba, která uplyne mezi prodejem a obdržením platby od 

zákazníků. Srovnáváme ji s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem 

(Knápková aj., 2013). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Doba obratu závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku do jeho úhrady. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Doba obratu pohledávek by měla být kratší než doba obratu závazků (Knápková aj., 2013). 
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2.9.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, kolik majetku podniku je financováno cizím 

kapitálem, a jsou důležité především pro investory a poskytovatele dlouhodobých 

úvěrů. Používání dluhu neboli finanční páka ovlivňuje jak riziko, tak výnosnost 

společnosti (Blaha a Jindřichovská, 2006). 

Celková zadluženost bývá často označována jako ukazatel věřitelského rizika, neboť 

udává, jaký podíl na financování majetku společnosti mají věřitelé. Jestliže je ukazatel 

větší jak 50 procent, věřitelé váhají s poskytnutím úvěru a obvykle žádají vyšší úrok 

(Sedláček, 2011). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Koeficient samofinancování informuje o tom, do jaké míry jsou aktiva financována 

vlastním kapitálem. Vyjadřuje finanční nezávislost firmy a je doplňkem k ukazateli 

celkové zadluženosti (jejich součet je roven 1). Výsledek získáme dosazením do vztahu: 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Podle „Zlatých pravidel financování“ je požadovaná hodnota ukazatele 50% (Bartoš, 

2014). 

Doba splácení dluhů je ukazatel na bázi cash-flow, který měří dobu, za kterou by byl 

podnik schopen při stávající výkonosti splatit své dluhy. Pro podnik je dobré, když má 

ukazatel klesající trend (Knápková aj., 2013). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Pokud je 

výsledná hodnota ukazatele rovna 1, potřebujeme na zaplacení úroků celý zisk a na 

akcionáře nic nezbyde. Optimální hodnoty se pohybují v rozmezí 3 až 6 (Sedláček, 

2011). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐻𝑉)

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
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2.9.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku přeměnit majetek na prostředky, které je možné použít 

na úhradu závazků. Je tedy důležitá z hlediska finanční rovnováhy firmy, protože jen 

dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity 

zobrazují krytí krátkodobých závazků oběžnými aktivy nebo jejich vybranými částmi 

a mají obecný tvar podílu toho, čím je možno platit, k tomu, co je nutno zaplatit. 

Členíme je podle likvidnosti položek oběžných aktiv v čitateli (Růčková, 2010). 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) měří schopnost podniku hradit právě splatné 

dluhy. Doporučené hodnoty se nacházejí v rozmezí od 0,2 do 0,5 (Knápková aj., 2013). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) vylučuje z oběžných aktiv zásoby, jako nejméně 

likvidní část. Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 1 až 1,5 (Bartoš, 2014). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Běžná likvidita (likvidita III. stupně) ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky. Je měřítkem budoucí solventnosti podniku (schopnost hradit 

všechny své závazky k určenému termínu, v požadované podobě a na požadovaném 

místě) a jeho hodnota by měla být vyšší než 1,5 (Sedláček, 2011). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

2.9.5 Provozní ukazatele 

Provozní (výrobní) ukazatele se využívají ve vnitřním řízení podniku a poskytují 

zhodnocení, jak hospodárně firma vynakládá jednotlivé druhy nákladů (Sedláček, 2011). 

Nákladovost výnosů udává, jak jsou výnosy podniku zatíženy celkovými náklady 

(Sedláček, 2011): 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
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Materiálová náročnost výnosů ukazuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem 

a energiemi (Sedláček, 2011): 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Produktivita práce z přidané hodnoty vyjadřuje, jak velká přidaná hodnota připadá na 

jednoho zaměstnance. Můžeme ji porovnávat s průměrnou mzdou na jednoho pracovníka.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =  
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑚𝑧𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘𝑎 =  
𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

Čím větší je produktivita práce a čím menší je průměrná mzda, tím větší efekt ze 

zaměstnanců plyne (Scholleová, 2012). 

2.10 Analýza soustav ukazatelů 

Vzhledem k omezené vypovídací schopnosti jednotlivých ukazatelů byly vytvořeny 

modely, které pomocí souhrnného indexu hodnotí celkovou finanční situaci a výkonnost 

podniku. Rozlišujeme tzv. soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů (například 

pyramidové soustavy – Du Pont diagram) a účelově vybrané skupiny ukazatelů, do 

kterých řadíme bonitní a bankrotní modely. K bonitním modelům patří například 

Tamariho model a Kralickův Quicktest, k bankrotním modelům zejména Altmanův 

index finančního zdraví a indexy IN, které budou blíže rozebrány v následujících 

podkapitolách (Růčková, 2010). 

2.10.1 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index finančního zdraví neboli Z-skóre je jeden z neznámějších 

a nejpoužívanějších modelů. Skládá se z pěti ukazatelů, ke kterým je na základě 

rozsáhlých průzkumů přiřazena jejich váha (Scholleová, 2010). 

Verze Altmanova indexu z roku 1983 je ve tvaru: 

𝑍 =  0,717 × 𝑋1 + 0,847 × 𝑋2 + 3,107 × 𝑋3 + 0,420 × 𝑋4 + 0,988 × 𝑋5 

X1 = Čistý pracovní kapitál / Aktiva celkem 
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X2 = Nerozdělené zisky / Aktiva celkem 

X3 = EBIT / Aktiva celkem 

X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 

X5 = Tržby / Aktiva celkem 

Za tržní hodnotu vlastního kapitálu lze brát pětinásobek celkového ročního cash-flow 

podniku (Knápková aj., 2013). 

Pokud je hodnota výsledného Z-skóre větší než 2,9, je firma finančně zdravá 

a v dohledné době není ohrožena bankrotem. Při Z-skóre menším než 2,9, ale větším 

než 1,23, se podnik nachází v tzv. šedé zóně a jeho vývoj je nejasný. Firma se Z-skóre 

menším než 1,23 není finančně zdravá a ohrožuje ji bankrot (Scholleová, 2010). 

2.10.2 Index IN05 

Manželé Neumaierovi sestavili s ohledem na české podmínky postupně čtyři indexy 

IN95, IN99, IN01 a IN05, kde čísla označují rok jejich vzniku. Hodnotu posledního 

vytvořeného indexu zjistíme dosazením do vztahu (Sedláček, 2011): 

𝐼𝑁05 = 0,13 ×
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21 ×

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+

                + 0,09 ×
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
   

Pokud je vypočítaná hodnota indexu nižší než 0,9, podnik s velkou pravděpodobností 

spěje k bankrotu a nebude tvořit hodnotu. Při hodnotách vyšších než 0,9, ale nižších než 

1,6, se firma nachází v šedé zóně s 50procentní pravděpodobností bankrotu. Podnik 

s indexem vyšším než 1,6 tvoří hodnotu a nehrozí mu bankrot (Scholleová, 2010). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ 

V této části práce nejprve posoudím konkurenční prostředí společnosti S&K PUBLIC 

spol. s r.o. za pomoci Porterovy analýzy a identifikuji její silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby metodou SWOT. Dále se budu věnovat výpočtům jednotlivých 

ukazatelů finanční analýzy pro sledovanou společnost za roky 2009 až 2013. Zaměřím 

se na interpretaci jejích výsledků, které budu srovnávat s hodnotami ukazatelů 

konkurenční firmy DIRECT MEDIA s.r.o. za rok 2013. Jedná se o reklamní agenturu se 

sídlem v Brně, která analyzované společnosti konkuruje v oblasti reklamní produkce 

a dodávkách in-store, případně out-store značení provozoven významných obchodních 

řetězců v České republice.  

 

 

 

V závěru kapitoly provedu souhrnné hodnocení finanční situace firmy S&K PUBLIC 

spol. s r.o. Data pro zpracování následujících analýz jsem čerpala z rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích. 

3.1 Porterova analýza 

Konkurence v odvětví 

Konkurence na trhu reklamy je extrémně vysoká, a to jak na regionálním trhu, tak na 

území celé České republiky. Konkurenti s regionálním významem jsou většinou 

živnostníci a malé firmy a nedosáhnou tak partnerství s odběratelem, který požaduje 

plošné pokrytí českého trhu. Silnější konkurenti, většinou nadnárodní agentury se 

sídlem v Praze, mají dobře pokrytou celou Českou republiku, ale nedokáží uspokojit 

potřeby svých zákazníků v takto velkém regionu detailně. Společnost S&K PUBLIC 

spol. s r.o. se svou velikostí řadí ke středním firmám, která tak dokáže adekvátně 

reagovat na potřeby svých zákazníků. Při poptávce po zakázkách pro velké firmy se 

velmi snadno dokáže spojit s dalšími společnostmi ve skupině S&K a vytvořit tak 

svému klientovi silného partnera. Filozofie firmy DIRECT MEDIA s.r.o. je založena na 

Obrázek 5: Logo konkurenční společnosti DIRECT MEDIA s.r.o. 

(Zdroj: Převzato z Direct Media, 2012) 
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podobných principech a je přímým konkurentem hodnocené společnosti. Výsledky 

finanční analýzy budu proto srovnávat právě s touto konkurenční firmou. 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o odvětví s vysokou atraktivitou, existuje velká 

potenciální pravděpodobnost vstupu nových konkurentů na trh. Realita tomu plně 

odpovídá. Nevýhodou nově vznikajících firem je jejich nulová historie. Hodnocená 

firma potvrzuje, že zákazník vedle výhodné ceny pečlivě sleduje referenční zakázky 

a z toho vyplývající historickou zkušenost. 

Hrozba substitutů 

Hrozbě substitutů musí hodnocená firma odolat sledováním nových technologií a jejich 

testováním ve vlastním procesu reklamní výroby.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Jak už bylo řečeno, společnost S&K PUBLIC spol. s r.o. patří ke středním firmám 

v odvětví. Dodavatelé, které využívá, sice dodávají i jiným subjektům, ale množství, 

které odebírá sledovaná firma, jí zajišťuje velmi dobré vyjednávací podmínky. Pokud 

by i přesto hrozil potenciální problém, jsou na trhu i další dodavatelé, se kterými by 

bylo možné zahájit spolupráci. 

Vyjednávací síla zákazníků 

V návaznosti na již popsanou skutečnost o zákaznících, kteří jsou v portfoliu sledované 

společnosti, je nesporné, že vyjednávací síla takových partnerů je extrémní. Z toho 

logicky vyplývá tlak na prodejní cenu a tím snižování obchodní marže. Ubránit se 

tomuto trendu je velmi složité nebo téměř nereálné. Rentabilita obchodů realizovaných 

s těmito klienty pak musí být dosažena absolutní výší smluvní ceny, která v konečném 

efektu vyrovnává procentuálně nižší obchodní marži. 

3.2 SWOT analýza 

Silnou stránku firmy S&K PUBLIC spol. s r.o. spatřuji bezesporu v tom, že aktuálně 

pracuje se skutečně významnými zákazníky, kteří patří ve svých oborech k lídrům trhu. 

Jejich výčet jsem již uvedla v kapitole 1.3.2 této práce. Paradoxně lze prakticky totéž 
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považovat i za slabou stránku. Procentuální podíl na tržbách u nejsilnějších klientů 

(Ahold, Andreas Stihl a Porsche ČR) představuje přibližně po 25 procentech. Případný 

výpadek jednoho ze shora uvedených zákazníků by znamenal velkou hrozbu v souvislosti 

s poklesem tržeb, což by způsobilo významný propad v hospodaření společnosti.  

Výhodou společnosti S&K PUBLIC je začlenění do skupiny firem S&K GROUP, která 

tak je pro partnery zajímavá dosaženým součtovým ročním obratem. Umožňuje také 

poměrně snadné přesuny personálních kapacit podle aktuální potřeby a v neposlední 

řadě podporuje firemní image. 

Všechny procesy a činnosti, které pro stávající klienty probíhají, jsou prováděny 

s nesmírnou pečlivostí a zodpovědnou vnitřní kontrolou a tudíž i s velkou časovou 

náročností. I tento fakt mohl způsobit, že jsem se během svého působení ve firmě 

v rámci odborné praxe nesetkala s činností, která by mohla vést k vyhledávání 

a následnému kontaktování nových potenciálních zákazníků. Společnost má obsazená 

tři odvětví, a sice maloobchodní řetězec s významným podílem na trhu, síť prodejen 

automobilů rovněž s významným podílem na trhu, a prestižní značku zahradní techniky 

se světovým kreditem. Reklamní etika nedovoluje nabízet služby konkurentům. 

Příležitost pro expanzi k novým klientům je tak velmi úzká. Přesto ji lze nějakým 

způsobem pojmenovat (farmaceutický průmysl, bankovnictví a podobně). 

Přibližně do roku 2009 patřily k velmi silným stránkám společnosti dodávky grafických 

prací pro výstavnictví a stavebnictví. Vzhledem k již několikaleté hospodářské krizi, 

která významně zasáhla tyto obory, došlo v roce 2010 k propadu tržeb, které se dosud 

nepodařilo plnohodnotně nahradit.  

Za silnou stránku firmy lze považovat dlouhodobě personálně stabilní tým, kde 

zaměstnanci mají bohaté odborné zkušenosti. Sortiment nabízených služeb začíná 

prvotním poradenstvím a plánováním komplexních projektů a pokračuje přes jejich 

návrhy, konzultace, zavádění, až po nepřetržitou supervizi projektů.  

Dále společnost využívá moderní technologie, sleduje trendy v oboru a průběžně 

nahrazuje starší technologie. Výhodou je rovněž dobré rozložení provozoven firmy na 

území České republiky (Praha, Brno). 
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Za zajímavé příležitosti firmy považuji možnost vstupu na trhy v sousedních zemích 

(Slovensko, Rakousko), zvýšení účinnosti systému oslovování potenciálních klientů, 

a to v oborech mimo stávající klientelu. U stávajících zákazníků by naopak bylo dobré 

soustředit se na propagaci nových produktů. Další příležitostí může být možnost růstu 

a rozvoje díky moderním výrobním technologiím. 

Tabulka 4: SWOT analýza společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Silné stránky Slabé stránky

Dlouhodobé zkušenosti s významnými 

klienty, jejichž značka má nadnárodní 

význam (Ahold, Andreas Stihl, Porsche ČR).

Finanční závislost na 3 nejsilnějších 

zákaznících, kteří tvoří velký podíl na 

tržbách.

Dlouhodobě personálně stabilní tým.      

Bohaté odborné zkušenosti zaměstnanců.

Obtížné hledání nových potenciálních 

klientů.

Člen skupiny firem S&K GROUP. Reklamní etika nedovoluje nabízet služby 

konkurentům.

Využití moderních technologií, sledování 

trendů v oboru, průběžné nahrazování 

starších technologií.

Výhodné rozložení provozoven na území      

ČR (Praha, Brno).

Příležitosti Hrozby

Trhy v sousedních zemích (Slovensko, 

Rakousko).

Ztráta jednoho z nejvýznamnějších klientů 

by způsobila velký pokles tržeb.

Zvýšení účinnosti systému oslovování 

potenciálních klientů v oborech mimo 

stávající klientelu.

Konkurenční prostředí v ČR a s ním 

související tlak na snižování cen.

Možnost oslovení stávajících obchodních 

partnerů s novým produktem.

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh.

Možnost růstu a rozvoje díky moderním 

výrobním technologiím.
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3.3 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy 

a informuje nás o vývoji a struktuře jejích konkrétních položek.  

3.3.1 Horizontální analýza rozvahy 

Tato analýza podává přehled o meziročních změnách jednotlivých položek rozvahy. 

Výsledky jsou zaznamenány v tabulkách 5 a 6 v absolutním i relativním vyjádření. 

Tabulka 5: Horizontální analýza rozvahy – Aktiva (v tisících Kč a v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

 

V průběhu sledovaných pěti let dochází k postupnému snižování dlouhodobého 

hmotného majetku, které lze vysvětlit jeho účetním odepsáním. Tento majetek vykazuje 

v čase účetního odepsání velmi dobrou kondici, což svědčí o celkově vyspělé kultuře 

firmy, zejména pak jejich zaměstnanců. Zmiňme například pravidelný servis strojů 

a používaného technického vybavení. Společnost nevlastní žádný dlouhodobý 

nehmotný majetek. Dlouhodobý finanční majetek tvoří obchodní podíl v sesterské firmě 

S&K MOTION spol. s r.o. a za hodnocené období se nezměnil. 

Oběžná aktiva vykazují během sledování klesající trend, způsobený zejména klesajícím 

krátkodobým finančním majetkem a krátkodobými pohledávkami. V roce 2009 

nabývala oběžná aktiva hodnoty téměř 20 miliónu Kč. V následujícím roce pak došlo 

k poklesu vlivem snížení krátkodobého finančního majetku o necelých 30 procent. 

V roce 2011 se sice oběžná aktiva zvýšila, avšak poté začaly jejich jednotlivé položky 

opět klesat vlivem redukce objemu finančních prostředků od významných zákazníků 

společnosti do oblasti reklamy. V posledním roce zaznamenal krátkodobý finanční 

majetek pokles o téměř 29 procent a krátkodobé pohledávky o více než 34 procent 

Horizontální analýza rozvahy - Aktiva 2010-2009 % 2011-2010 % 2012-2011 % 2013-2012 %

AKTIVA CELKEM -3 594 -16,91% 3 092 17,51% -2 510 -12,09% -5 066 -27,77%

Dlouhodobý majetek -28 -10,14% -26 -10,48% -28 -12,61% -79 -40,72%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dlouhodobý hmotný majetek -28 -14,14% -26 -15,29% -28 -19,44% -79 -68,10%

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Oběžná aktiva -3 279 -16,42% 3 251 19,48% -2 458 -12,33% -4 920 -28,14%

Zásoby 451 0,00% 209 46,34% -652 -98,79% 341 4262,50%

Dlouhodobé pohledávky 291 161,67% -175 -37,15% -51 -17,23% 99 40,41%

Krátkodobé pohledávky -60 -0,96% 924 14,96% -275 -3,87% -2 365 -34,64%

Krátkodobý finanční majetek -3 961 -29,23% 2 293 23,91% -1 480 -12,45% -2 995 -28,79%

Časové rozlišení -287 -28,42% -133 -18,40% -24 -4,07% -67 -11,84%
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oproti předchozímu roku. Oběžná aktiva tedy v roce 2013 klesla o přibližně 28 procent 

a dosahují hodnoty asi 12,5 miliónu Kč.  

Časové rozlišení aktiv má rovněž klesající charakter a způsobilo ho postupné 

ukončování leasingových smluv, které nebyly bezprostředně nahrazeny novými.  

Celková aktiva kopírují klesající trend oběžných aktiv a za celé hodnocené období 

poklesla o přibližně 8 milionů Kč až na hodnotu 13,177 miliónů Kč. V porovnání 

s konkurenční společností DIRECT MEDIA s.r.o., která má celková aktiva více než 

trojnásobná, je to výrazný rozdíl. Vyšší jsou jak stálá, tak oběžná aktiva, zejména 

krátkodobé pohledávky. Vyšší hodnota dlouhodobého majetku u konkurence je 

způsobena rozhodnutím investovat do nákupu vlastního sídla firmy.  

Vývoj aktiv sledované společnosti je také přehledně zobrazen v grafu 1. 

 

Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2009 až 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

Celková pasiva vykazují během sledování stejně jako aktiva pokles, což je dáno 

bilanční rovnicí (celková aktiva se rovnají celkovým pasivům). Vývoj vlastního kapitálu 

je ovlivněn zejména klesajícím výsledkem hospodaření běžného účetního období. 

V roce 2009 a 2011 dosáhl vysoké hodnoty, avšak poté se snížil téměř o polovinu. 

V roce 2013 činil přibližně 3,3 milióny Kč, což je výsledek srovnatelný s konkurencí. 

Velikost základního kapitálu ani rezervních a jiných fondů ze zisku se během 

hodnoceného období nezměnila. 

Cizí zdroje v průběhu pěti let průběžně klesaly. Společnost S&K PUBLIC spol. s r.o. 

netvoří žádné rezervy, nemá dlouhodobé závazky ani si nebere bankovní úvěry a pokles 

je tedy způsoben pouze krátkodobými závazky. 
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Tabulka 6: Horizontální analýza rozvahy – Pasiva (v tisících Kč a v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

 

Příčinou vysoké hodnoty časového rozlišení pasiv v roce 2012 bylo získání objemově 

významného kontraktu včetně finančního plnění ze strany zadavatele v období 

bezprostředně před ukončením účetního roku tak, že vlastní produkce probíhala až do 

následujícího období. 

Vývoj pasiv v letech 2009 až 2013 názorně ukazuje také graf 2. 

 

Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2009 až 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

3.3.2 Vertikální analýza rozvahy 

Výsledky vertikální analýzy rozvahy jsou zapsány v tabulkách 7 a 8, které udávají 

procentní zastoupení jednotlivých položek rozvahy. Z následující tabulky je patrné, že 

velkou část celkových aktiv společnosti S&K PUBLIC tvoří oběžná aktiva (okolo 95 

procent).  Dlouhodobý majetek zastupuje asi 1 procento celkových aktiv a časové 

rozlišení přibližně 4 procenta. Výraznou převahu oběživ ve struktuře aktiv zachycuje 

Horizontální analýza rozvahy - Pasiva 2010-2009 % 2011-2010 % 2012-2011 % 2013-2012 %

PASIVA CELKEM  -3 594 -16,91% 3 092 17,51% -2 510 -12,09% -5 066 -27,77%

Vlastní kapitál -3 597 -24,16% 2 998 26,55% -3 985 -27,89% -683 -6,63%

Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Rezervní fondy, nedělitelný fond  a 

ostatní fondy ze zisku
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Výsledek hospodáření minulých let 63 2,49% 402 15,49% -1 -0,03% 15 0,50%

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 
-3 660 -40,38% 2 596 48,05% -3 984 -49,81% -698 -17,38%

Cizí zdroje -20 -0,34% -65 -1,10% -1 637 -28,07% -1 143 -27,25%

Rezervy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dlouhodobé závazky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Krátkodobé závazky -20 -0,34% -65 -1,10% -1 637 -28,07% -1 143 -27,25%

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Časové rozlišení 23 5,10% 159 33,54% 3 112 491,63% -3 240 -86,52%
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také graf 3. Tento poměr je dán zaměřením společnosti a lze ho sledovat i u konkurence. 

Oběžná aktiva firmy DIRECT MEDIA tvoří asi 83 procent jejích celkových aktiv. 

Tabulka 7: Vertikální analýza rozvahy – Aktiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Vertikální analýza rozvahy - Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 1,30% 1,40% 1,07% 1,06% 0,87% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,93% 0,96% 0,69% 0,64% 0,28% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,37% 0,44% 0,38% 0,43% 0,59% 

Oběžná aktiva 93,95% 94,50% 96,09% 95,83% 95,34% 

Zásoby  0,00% 2,55% 3,18% 0,04% 2,65% 

Dlouhodobé pohledávky 0,85% 2,67% 1,43% 1,34% 2,61% 

Krátkodobé pohledávky 29,35% 34,98% 34,22% 37,42% 33,86% 

Krátkodobý finanční majetek 63,75% 54,30% 57,26% 57,02% 56,22% 

Časové rozlišení 4,75% 4,09% 2,84% 3,10% 3,79% 

 

Nejvyšší zastoupení oběžného majetku vykazuje hodnocená firma u krátkodobého 

finančního majetku a krátkodobých pohledávek. Dlouhodobé pohledávky jsou 

zastoupeny pouze minimálně. Společnost má velmi dobře postavené smluvní vztahy 

s objednateli, které jsou řádně dodržovány. 

Sledovaný podnik nabízí více jak 30 druhů služeb, z nichž k některým vůbec zásoby 

nepotřebuje.  Nemusí tak držet žádnou stálou hodnotu zásob. K nárůstu zásob dojde po 

uzavření kontraktu na konkrétní výrobu určitého reklamního předmětu. Po dokončení 

a předání objednaného zboží odběrateli stav zásoby klesne a v souvislosti s náběhem 

nové zakázky, která nákup jakéhokoli materiálu na sklad nevyžaduje, dochází 

k významnému poklesu. 

 

Graf 3: Struktura aktiv v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 
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Tabulka 8: Vertikální analýza rozvahy – Pasiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Vertikální analýza rozvahy - Pasiva 2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál  70,04% 63,93% 68,85% 56,48% 73,01% 

Základní kapitál 4,70% 5,66% 4,82% 5,48% 7,59% 

Kapitálové fondy  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10,79% 12,98% 11,05% 12,57% 17,40% 

Výsledek hospodaření minulých let 11,91% 14,69% 14,44% 16,42% 22,85% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  42,64% 30,59% 38,54% 22,01% 25,17% 

Cizí zdroje 27,83% 33,38% 28,10% 22,99% 23,15% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 27,83% 33,38% 28,10% 22,99% 23,15% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 2,12% 2,68% 3,05% 20,53% 3,83% 

 

Tabulka 8 ukazuje, že většina pasiv je tvořena vlastním kapitálem a společnost je tedy 

financována zejména z vlastních zdrojů. V roce 2013 zastupuje vlastní kapitál 73 

procent celkových pasiv, u konkurenční firmy o 10 procent méně. Největší podíl na 

vlastním kapitálu má výsledek hospodaření běžného účetního období (22 až 43 

procent), dále pak výsledek hospodaření minulých let (12 až 23 procent) a rezervní 

fondy a ostatní fondy ze zisku (11 až 17 procent). Část zisku je vždy rozdělena mezi 

společníky, část ponechána jako nerozdělený zisk. Základní kapitál je v průběhu 

sledování stále konstantní (1 milión Kč) a jeho zastoupení kolísá kolem 5 až 8 procent. 

Jak jsem již zmínila v horizontální analýze rozvahy, cizí zdroje firmy tvoří pouze 

krátkodobé závazky a jejich podíl na celkových pasivech se pohybuje od 23 do 33 

procent. Konkurenční firma vykazuje v roce 2013 mírně vyšší hodnotu cizích zdrojů, 

ale také nemá žádný bankovní úvěr a je financována především z vlastních zdrojů. 

Strukturu pasiv v procentuálním vyjádření zobrazuje také graf 4. 

Zastoupení časového rozlišení ve struktuře pasiv je minimální, kromě roku 2012, jak 

jsem již bylo řečeno v horizontální analýze rozvahy. V tomto roce činilo asi 20 procent 

celkových pasiv. 
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Graf 4: Struktura pasiv v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

3.4 Analýza tokových ukazatelů 

Analýza tokových ukazatelů se týká zejména analýzy výnosů, nákladů, zisku a cash-

flow a provedu ji prostřednictvím horizontální analýzy. 

3.4.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

O meziročních změnách vybraných položek výkazu zisku a ztráty nás informuje tabulka 9. 

Tabulka 9: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (v tisících Kč a v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

 

Sledovaná firma poskytuje zejména reklamní služby, proto její výnosy tvoří především 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Své nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2009, 

a to necelých 87 miliónu Kč. V tomto roce se společnosti velmi dařilo a svého maxima 

dosáhl i výsledek hospodaření za účetní období, který činil asi 9 miliónů Kč. Poté však 

došlo k výraznému poklesu tržeb o přibližně 36 procent, který vyvolala globální 
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Tržby za prodej zboží -30 -100,00% 8 0,00% -8 0,00% 0 0,00%

Obchodní marže 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Výkony -30727 -35,39% 24972 44,51% -18669 -23,03% -2162 -3,46%

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb
-31332 -36,02% 25213 45,30% -17799 -22,01% -3131 -4,96%

Výkonová spotřeba -24761 -39,80% 18063 48,23% -11920 -21,47% -534 -1,23%

Přidaná hodnota -5966 -24,23% 6909 37,03% -6749 -26,40% -1628 -8,65%

Osobní náklady -771 -6,25% 2072 17,90% -121 -0,89% -1140 -8,43%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu
-56 -94,92% -3 -100,00% 340 0,00% -340 -100,00%

Provozní výsledek hospodaření -4691 -39,76% 3337 46,96% -5153 -49,34% -783 -14,80%

Finanční výsledek hospodaření 68 -14,85% 10 -2,56% -2 0,53% -88 -23,04%

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -3660 -40,38% 2596 48,05% -3984 -49,81% -698 -17,38%

Výsledek hospodaření za účetní období -3660 -40,38% 2596 48,05% -3984 -49,81% -698 -17,38%

Výsledek hospodaření  před zdaněním -4623 -40,77% 3347 49,84% -5155 -51,23% -871 -17,75%
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hospodářská krize, jež v roce 2010 zasáhla samozřejmě i toto odvětví.  Vlivem poklesu 

kupní síly obyvatelstva došlo k poklesu tržeb jak v maloobchodních řetězcích, tak 

v prodeji osobních automobilů. To se odrazilo v tržbách i hospodářských výsledcích 

významných zákazníků hodnocené společnosti (Porsche Česká republika, Ahold Czech 

Republic). Ti na situaci reagovali mimo jiné i omezením nákladů na reklamu. 

V roce 2011 výsledek hospodaření vzrostl o téměř 50 procent až na hodnotu asi 

8 miliónů Kč. Můžeme se domnívat, stejně jako jednatelé analyzované firmy, že šlo ze 

strany zákazníků o snahu upoutat pozornost na svoji značku vynaloženými prostředky 

do reklamy a vzdorovat tak probíhající hospodářské krizi. Přestože se jedná o produkty 

z naprosto odlišného spektra (automobilový průmysl, potravinářství, zahradní technika), 

výsledek byl překvapivě shodný, respektive pozitivní dopad se nedostavil. 

V následujícím roce totiž hospodářský výsledek zaznamenal opět významný pokles 

o necelou polovinu. Významní zákazníci společnosti opět reagovali na nepříznivou 

situaci snížením výdajů do marketingové komunikace. Celkové výnosy, náklady 

a výsledek hospodaření v roce 2013 klesly už jen mírně. Vývoj těchto veličin během 

hodnoceného období můžeme sledovat i v grafu 5. Veličiny vykazují velmi podobný 

trend, který je charakterizován nejprve ekonomicky úspěšným rokem 2009, poté 

prudkým poklesem, dále růstem v roce 2011 a nakonec opět klesáním. V posledním 

roce činil výsledek hospodaření asi 3,3 miliónů Kč, což je asi o 10 procent méně, než 

má konkurenční firma DIRECT MEDIA s.r.o. Docházíme k závěru, že obě společnosti 

jsou z hlediska zisku na trhu reklamy v České republice srovnatelnými konkurenty. 

 

Graf 5: Vývoj výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za účetní období 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 
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Počet zaměstnanců společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. se během sledování nezměnil 

a klesání osobních nákladů v letech 2010, 2012 a 2013, respektive jejich růst v roce 

2011 je způsoben pohyblivou složkou mzdy, která dokonale kopíruje počet zakázek, 

případně jejich výnosnost. 

Záporný finanční výsledek hospodaření ve všech letech lze přisuzovat finančním 

nákladům. Jedná se zejména o pojištění majetku firmy. 

3.4.2 Horizontální analýza cash-flow 

Tabulka 10 obsahuje hodnoty čistého peněžního toku z provozní, investiční a finanční 

činnosti a čistého zvýšení respektive snížení peněžních prostředků v letech 2009 až 

2013. Tabulka 11 zahrnuje jejich meziroční změny v absolutním i relativním vyjádření. 

Tabulka 10: Vývoj čistého peněžního toku (v tisících Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Vývoj čistého peněžního toku 2009 2010 2011 2012 2013 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti  10470 5156 7386 6258 3780 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti  -229 -117 -93 262 -5 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti  -9000 -9000 -5000 -8000 -4000 

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních 
prostředků 

1241 -3961 2293 -1480 -225 

 

 

Tabulka 11: Horizontální analýza cash-flow (v tisících Kč a v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Horizontální analýza cash-flow 2010-
2009 

% 
2011-
2010 

% 
2012-
2011 

% 
2013-
2012 

% 

Cash-flow z provozní činnosti  -5314 -50,75% 2230 43,25% -1128 -15,27% -2478 -39,60% 

Cash-flow z investiční činnosti  112 -48,91% 24 -20,51% 355 381,72% -267 -101,91% 

Cash-flow z finanční činnosti  0 0,00% 4000 44,44% -3000 -60,00% 4000 -50,00% 

Čisté zvýšení resp. snížení 
peněžních prostředků 

-5202 -419,18% 6254 157,89% -3773 -164,54% 1255 84,80% 

 

Provozní cash-flow nabývá ve všech sledovaných letech kladných hodnot, což 

znamená, že příjmy z provozní činnost převýšily výdaje na tuto činnost. Jeho klesající 

trend je způsoben zejména poklesem účetního zisku. Investiční cash-flow vykazuje ve 

většině let záporné hodnoty, což svědčí o investiční aktivitě společnosti, která je však 

velmi nízká a ve sledovaném období se nadále snižovala. Záporné cash-flow z finanční 

činnosti tvoří vyplacené podíly na zisku společníkům firmy. Celkový peněžní tok 

během pěti let neustále kolísal vlivem klesání provozního cash-flow a rozdílnou výší 
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vyplacených podílů. V ekonomicky úspěšných letech 2009 a 2011 došlo k čistému 

zvýšení peněžních prostředků, v ostatních letech k jejich snížení. Konkurenční 

společnosti se naopak v roce 2013 podařilo zvýšit svůj krátkodobý finanční majetek 

o necelé 2 milióny Kč. Vývoj čistého peněžního toku v hodnoceném období zachycuje 

také graf 6. 

 

Graf 6: Vývoj čistého peněžního toku 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

 

3.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tabulka 12: Analýza rozdílových ukazatelů (v tisících Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Analýza rozdílových ukazatelů 2009 2010 2011 2012 2013 DIRECT MEDIA 2013 

Čistý pracovní kapitál - manažerský 14 053 10 794 14 110 13 289 9 512 23 015 

Čistý peněžní majetek 14 053 10 343 13 450 13 281 9 163 21 030 

Čisté pohotové prostředky 7 635 3 694 6 052 6 209 4 357 -972 

 

V tabulce 12 je uveden vývoj čistého pracovního kapitálu, čistého peněžního majetku 

a čistých pohotových prostředků. Ve všech hodnocených letech nabývají tyto ukazatele 

kladných hodnot, což znamená, že krátkodobé závazky jsou nižší než krátkodobý 

majetek, který je zdrojem pro splácení těchto závazků. Od roku 2011 začaly hodnoty 

těchto ukazatelů klesat vlivem poklesu krátkodobého finančního majetku (viz graf 7). 

Konkurenční firma DIRECT MEDIA s.r.o. má sice oproti sledované firmě vyšší čistý 

pracovní kapitál a čistý peněžní majetek, ale její čisté pohotové prostředky vykazují 

zápornou hodnotu vlivem vysokých krátkodobých závazků. 
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Graf 7: Analýza rozdílových ukazatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

 

3.6 Analýza poměrových ukazatelů 

V analýze poměrových ukazatelů vypočítám za pomoci účetních výkazů společnosti 

jednotlivé ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a vybrané provozní 

ukazatele. Výsledky budu opět porovnávat s konkurencí. 

3.6.1 Analýza rentability 

Hodnoty vybraných ukazatelů rentability a finanční páky jsou zapsány v tabulce 13. 

Tabulka 13: Analýza rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Analýza rentability 2009 2010 2011 2012 2013 DIRECT MEDIA 2013 

ROI 55,50% 40,24% 50,32% 29,00% 34,20% 10,53% 

ROA 42,64% 30,59% 38,54% 22,01% 25,17% 8,39% 

ROE 60,87% 47,85% 55,98% 38,97% 34,48% 13,29% 

ROS 10,42% 9,71% 9,89% 6,37% 5,53% 3,49% 

Finanční páka 1,43 1,56 1,45 1,77 1,37 1,58 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) a ukazatel rentability celkových aktiv 

(ROA) nabývají ve sledovaném období vysokých hodnot, což je způsobeno nižšími 

celkovými aktivy, než má například konkurenční firma. Jedna koruna vložená do 

podniku se během sledování zhodnotí o 22 až 42 procent, jak dokládají výsledky 

ukazatele ROA. Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) a tržeb (ROS) také 

dosahují vyšších hodnot, neboť hodnocená firma disponuje nižším vlastním kapitálem 

a nižšími tržbami než její konkurence. Jedna koruna tržeb vynesla v roce 2009 necelých 
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10,5 procent zisku, v roce 2013 o 5 procent méně. Jak můžeme sledovat v grafu 8, 

výsledky všech vypočtených ukazatelů rentability během pěti let poklesly, především 

vlivem snižujícího se provozního výsledku hospodaření a výsledku hospodaření po 

zdanění. Přesto se hodnoty těchto ukazatelů stále pohybují nad doporučenými intervaly 

a můžeme tedy konstatovat, že se jedná o finančně silný podnik. 

Ziskový účinek finanční páky vykazuje v roce 2013 menší propad oproti roku 2012, 

způsobený poklesem celkových aktiv. Ve všech letech je ale nad kritickou hodnotou 1, 

což znamená zvýšení rentability vlastního kapitálu při zvýšení podílu cizích zdrojů na 

financování firmy. Konkurenční společnost dosáhla v roce 2013 vyšší hodnoty tohoto 

ukazatele než sledovaná firma vlivem vyšších celkových aktiv. 

 

Graf 8: Analýza rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

3.6.2 Analýza řízení aktiv 

Prostřednictvím analýzy řízení aktiv zjistíme, jak efektivně firma hospodaří se svými 

aktivy. Výsledky jednotlivých ukazatelů jsou zachyceny v tabulce 14. 

Tabulka 14: Analýza řízení aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Analýza řízení aktiv 2009 2010 2011 2012 2013 DIRECT MEDIA 2013 

Obrat celkových aktiv 4,09 3,15 3,90 3,46 4,55 2,40 

Obrat stálých aktiv 315,28 224,42 364,31 325,10 521,20 14,31 

Doba obratu zásob 0,00 2,92 2,94 0,05 2,10 6,85 

Doba obratu krátkodobých obch. pohledávek 22,98 28,62 29,69 30,46 20,46 46,30 
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Obrat celkových aktiv udává, že během sledování se celková aktiva obrátila v tržbách 

třikrát až čtyřikrát za rok. V roce 2013 se hodnota ukazatele zvýšila vlivem poklesu 

celkových aktiv (zejména krátkodobého finančního majetku). Výsledky se tedy 

pohybují mírně nad doporučeným intervalem 1,6 až 3 obrátky za rok, z čehož vyplývá, 

že podnik hospodaří efektivně. Obrat stálých aktiv vykazuje velmi vysoké hodnoty, což 

je způsobeno nízkým dlouhodobým majetkem. Jak jsem již zmínila ve vertikální 

analýze rozvahy, většina aktiv je totiž tvořena krátkodobým finančním majetkem 

a pohledávkami. Obrat celkových a stálých aktiv je u konkurence nižší, neboť má firma 

DIRECT MEDIA s.r.o. vyšší stálá i celková aktiva. 

Doba obratu zásob udává, že zásoby jsou v podniku vázány do doby jejich spotřeby nebo 

prodeje průměrně 1 až 3 dny, u konkurence asi 7 dní. Tyto hodnoty jsou dány velmi 

nízkými zásobami, které jsou u společnosti vždy spjaty s uzavřením konkrétní zakázky. 

Doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek, která vyjadřuje průměrný počet dní 

od vydání faktury do jejího zaplacení, se za sledované období pohybuje v rozmezí od 20 

do 30 dní a odpovídá době splatnosti faktur. Tento výsledek je příznivější než 

u konkurenční firmy, která čeká na obdržení platby od zákazníků asi 46 dní. Doba 

obratu závazků, tedy doba od vzniku závazku do jeho úhrady, činila v roce 2010 asi 26 

dní a byla tedy srovnatelná s dobou obratu pohledávek. Od roku 2010 se však hodnota 

neustále snižovala až na necelých 9 dní v roce 2013. Firma S&K PUBLIC spol. s r.o. 

tedy včas hradí své závazky, ale bylo by pro ni příznivější, kdyby doba obratu 

pohledávek byla kratší než doba obratu závazků. Společnost by se tedy měla snažit 

dobu obratu pohledávek dále snižovat, neboť tak inkasuje hotové peníze, které může 

využít pro další potřeby podniku. Další možností, která se nabízí, je pokusit se 

prodloužit dobu splácení jejích závazků. 

 

Graf 9: Doba obratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 
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3.6.3 Analýza zadluženosti 

Tabulka 15: Analýza zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Analýza zadluženosti 2009 2010 2011 2012 2013 DIRECT MEDIA 2013 

Celková zadluženost 27,83% 33,38% 28,10% 22,44% 23,15% 29,61% 

Koeficient samofinancování 70,04% 63,93% 68,85% 56,48% 73,01% 63,13% 

Doba splácení dluhů [v letech] 0,57 1,14 0,79 0,65 0,81 1,61 

 

Celková zadluženost a koeficient samofinancování v průběhu sledování mírně kolísaly, 

jak můžeme vidět v tabulce 15 a grafu 10. Koeficient samofinancování se pohybuje 

v rozmezí 56 – 73 procent, podobně jako u konkurence. Znamená to, že podnik je z větší 

části financován vlastními zdroji. Firma by neměla mít problém při žádosti o úvěr. 

Ukazatel doby splácení dluhů udává, po kolika letech by byl podnik schopen při 

stávající výkonnosti splatit své dluhy. Vzhledem ke skutečnosti, že finanční majetek 

vždy převyšuje cizí zdroje, byl by podnik schopen platit okamžitě. Aktuálně firma 

nepracuje s žádným bankovním úvěrem. 

 

 

Graf 10: Analýza zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

3.6.4 Analýza likvidity 

V tabulce 16 jsou spočítány 3 základní ukazatele likvidity, které vyjadřují, kolikrát kryjí 

oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Tabulka 16: Analýza likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Analýza likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 DIRECT MEDIA 2013 Doporučené hodnoty 

Okamžitá likvidita 2,29 1,63 2,04 2,48 2,43 0,92 0,2 - 0,5 

Pohotová likvidita 3,38 2,75 3,21 4,17 4,00 2,64 1,0 - 1,5 

Běžná likvidita 3,38 2,83 3,42 4,17 4,12 2,79 > 1,5 
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Z této tabulky vyplývá, že hodnoty okamžité, pohotové i běžné likvidity se nachází nad 

doporučenými intervaly a společnost je tedy dostatečně likvidní a schopná hradit své 

závazky. V grafu 11 vidíme, že od roku 2010 začala likvidita růst, v roce 2012 dosáhla 

svého maxima a v posledním roce nepatrně klesla. Hodnoty pohotové a běžné likvidity 

jsou téměř totožné vlivem nízkých zásob. Konkurenční firma má vyšší krátkodobé 

závazky a proto její ukazatele likvidity nabývají nižších hodnot, avšak stále nad 

doporučenými intervaly. 

 

Graf 11: Analýza likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

3.6.5 Analýza provozních ukazatelů 

Tabulka 17: Analýza provozních ukazatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Analýza provozních ukazatelů 2009 2010 2011 2012 2013 DIRECT MEDIA 2013 

Produktivita z přidané hodnoty               
[v tisících Kč] 

984,96 746,32 1022,68 752,72 687,60 511,48 

Průměrná mzda na pracovníka              
[v tisících Kč/rok] 

493,76 462,92 545,80 540,96 495,36 281,32 

 

Po celé sledované období převyšuje produktivita práce na zaměstnance jeho průměrnou 

mzdu. Jednotlivé hodnoty najdeme v tabulce 17.  V roce 2011 dosahuje produktivita 

svého maxima okolo 1 miliónu korun, avšak poté vykazuje klesající trend vlivem 

poklesu přidané hodnoty. Z grafu 12 je také patrné, že s klesající produktivitou mírně 

klesá i průměrná mzda pracovníka. Konkurenční firma dosahuje nižší produktivity než 

společnost S&K PUBLIC spol. s r.o., ale má nižší i průměrnou mzdu na pracovníka. 
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Graf 12: Produktivita práce na zaměstnance 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

3.7 Analýza soustav ukazatelů 

V následujících podkapitolách vypočítám hodnoty Altmanova indexu finančního zdraví 

a Indexu IN05 za roky 2009 až 2013, které mi umožní zhodnotit celkovou finanční 

situaci firmy. Pomocí Spider analýzy poté porovnám společnost s konkurencí. 

3.7.1 Altmanův index finančního zdraví 

Výsledky jednotlivých ukazatelů X1 až X5 a z nich získané hodnoty Altmanova indexu 

jsou zahrnuty do tabulky 18. 

Tabulka 18: Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Altmanův index finančního zdraví 2009 2010 2011 2012 2013 DIRECT MEDIA 2013 

X1 0,66 0,61 0,68 0,73 0,72 0,53 

X2 0,12 0,15 0,14 0,16 0,23 0,54 

X3 0,56 0,40 0,50 0,29 0,34 0,11 

X4 1,05 -3,36 1,97 -1,81 -0,37 0,76 

X5 4,09 3,15 3,90 3,46 4,55 2,40 

Z 6,82 3,55 6,89 4,25 6,16 3,88 

 

V celém sledovaném období je hodnota Z-skóre vyšší než 2,9, což značí, že firma je 

finančně zdravá a silná a v dohledné době není ohrožena bankrotem. V roce 2010 

a 2012 došlo v návaznosti na problémy s odbytem popsaných podrobně v kapitole 3.4.1 

k  poklesu hodnot tohoto indexu. Byl způsoben čistým snížením peněžních prostředků 

a tedy zápornou hodnotou ukazatele X4, dále snížením provozního výsledku 

hospodaření v ukazateli X3 a poklesem celkových tržeb v ukazateli X5. Přesto se firma 

udržela nad horní hranicí tzv. šedé zóny a v následujícím roce opět dosáhla vysoké 
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hodnoty Z-skóre. Kolísání Altmanova indexu můžeme vidět v níže uvedeném grafu 13. 

Konkurenční firma DIRECT MEDIA s.r.o. nevykazuje tak vysoké hodnoty jako 

hodnocená společnost, přesto je pro ni celkový výsledek uspokojivý. 

 

Graf 13: Altmanův index finančního zdraví 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

3.7.2 Index IN 05 

Tabulka 19: Index IN 05 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 

 

Index IN 05 2009 2010 2011 2012 2013 DIRECT MEDIA 2013 

IN 05 4,19 3,28 3,95 3,19 3,61 1,98 

 

Vypočtené hodnoty indexu IN 05, uvedené v tabulce 18, přesahují ve všech 

sledovaných letech horní hranici šedé zóny 1,6. Je tedy zřejmé, že podnik tvoří hodnotu 

a s velkou pravděpodobností nezbankrotuje. Výsledky se pohybují přibližně v rozmezí 

od 3,2 do 4,2 a společnost tedy dosahuje ekonomického zisku. Stejně jako tomu bylo při 

hodnocení finančního zdraví společnosti za pomoci Altmanova indexu, jsou 

ekonomicky slabší roky 2010 a 2012. Konkurence má index IN 05 mírně nižší, ale stále 

nad horní hranicí šedé zóny. Vývoj tohoto indexu pro hodnocenou firmu zobrazuje 

graf 14. 

 

Graf 14: Index IN 05 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů firmy) 
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3.7.3 Spider analýza 

Prostřednictvím Spider analýzy budu srovnávat výsledky 14 vybraných ukazatelů 

společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o., které v grafu 15 představují 100 procent, 

s konkurenční firmou DIRECT MEDIA s.r.o. Z tohoto grafu je patrné, že konkurence 

vykazuje v letech 2012 a 2013 nižší rentabilitu a likviditu než sledovaná firma. Lépe je 

na tom naopak v ukazateli doby obratu krátkodobých obchodních závazků, u kterých 

má dobu splatnosti delší než hodnocená společnost. Její doba obratu krátkodobých 

obchodních pohledávek je ale také delší. Firma S&K PUBLIC spol. s r.o. dosahuje sice 

v posledních dvou sledovaných letech nižších celkových tržeb, ale z pohledu výsledků 

hospodaření za běžné účetní období je její pozice na českém trhu reklamy srovnatelná 

s konkurencí. Koeficient samofinancování a celková zadluženost obou firem také 

nabývá přibližně stejných hodnot, jak jsem již zmínila v analýze zadluženosti v kapitole 

3.6.3 této práce. 

 

                                      Graf 15: Porovnání společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. (= 100%)  

            s konkurenční firmou DIRECT MEDIA s.r.o. 

                (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.8 Souhrnné hodnocení finanční situace společnosti 

Po provedení finanční analýzy společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. za roky 2009 až 

2013 souhrnně zhodnotím její finanční situaci a stabilitu na českém reklamním trhu. 

Prostřednictvím horizontální analýzy jsem nejprve sledovala meziroční změny 

jednotlivých položek rozvahy. Dlouhodobý hmotný majetek se postupně snižuje vlivem 

účetního odepsání a vykazuje velmi dobrou kondici. Hodnocená firma nevlastní žádný 

dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý finanční majetek, který tvoří obchodní 

podíl ve firmě S&K MOTION, se za hodnocené období nezměnil. Oběžná aktiva ve 

většině sledovaných let klesala, což je způsobeno zejména klesajícím krátkodobým 

finančním majetkem a krátkodobými pohledávkami. V roce 2011 se sice oběžná aktiva 

zvýšila, avšak poté začaly jejich jednotlivé položky opět klesat, neboť významní 

zákazníci společnosti začali redukovat objem finančních prostředků do oblasti reklamy. 

Celková aktiva kopírují klesající trend oběžných aktiv a během pěti let poklesla až na 

hodnotu přibližně 13 miliónů Kč. V porovnání s konkurenční společností DIRECT 

MEDIA s.r.o., která má celková aktiva více než trojnásobná, je to výrazný rozdíl.  

Vývoj vlastního kapitálu je ovlivněn zejména klesajícím výsledkem hospodaření 

běžného účetního období. V roce 2009 a 2011 dosáhl vysoké hodnoty, avšak poté se 

snížil téměř o polovinu. Cizí zdroje společnosti tvoří pouze krátkodobé závazky, které 

v průběhu pěti let také průběžně klesaly.  

Pomocí vertikální analýzy rozvahy jsem zjistila, že oběžná aktiva tvoří okolo 95 

procent celkových aktiv firmy. Tato skutečnost je dána zaměřením společnosti a je 

zřejmá i u konkurence. Oběžná aktiva jsou zastoupena především krátkodobým 

finančním majetkem a krátkodobými pohledávkami. Zastoupení dlouhodobých 

pohledávek je pouze minimální, což svědčí o velmi dobře postavených smluvních 

vztazích s objednateli. Zásoby jsou ve společnosti vždy spjaty s uzavřením konkrétní 

zakázky. K některým poskytovaným službám společnost zásoby vůbec nepotřebuje, 

proto je jejich hodnota během sledování velmi nízká. 

Celková pasiva jsou asi ze 70 procent tvořena vlastním kapitálem a společnost je tedy 

financována zejména z vlastních zdrojů. Největší podíl na vlastním kapitálu má 

výsledek hospodaření běžného účetního období. Část zisku je vždy rozdělena mezi 
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společníky, část ponechána jako nerozdělený zisk. Jak jsem již dříve uvedla, cizí zdroje 

firmy představují pouze krátkodobé závazky. Podnik netvoří žádné rezervy, nemá 

dlouhodobé závazky a ani si nebere bankovní úvěry. 

Meziroční změny jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty jsem zjišťovala 

prostřednictvím horizontální analýzy. Společnost dosáhla nejvyššího výsledku 

hospodaření v roce 2009, kdy se jí velmi dařilo. Poté však hospodářský výsledek 

výrazně poklesl, neboť i do tohoto odvětví zasáhla globální hospodářská krize, která 

vyvolala snižování nákladů na reklamu u pilotních zákazníků hodnocené firmy. V roce 

2011 se však výsledek hospodaření opět zvýšil. Významní klienti společnosti se zřejmě 

snažili vzdorovat probíhající hospodářské krizi a opět investovat do propagace svých 

produktů. Pozitivní dopad to ale nepřineslo a hospodářský výsledek opět začal klesat. 

V roce 2013 činil přibližně 3,3 miliónů Kč, což je výsledek srovnatelný s konkurencí. 

Klesání osobních nákladů, respektive jejich růst je způsoben pohyblivou složkou mzdy 

zaměstnanců, která kopíruje počet a výnosnost zakázek. Záporný finanční výsledek 

hospodaření lze přisuzovat finančním nákladům, zejména pojištění majetku firmy. 

Celkový peněžní tok během pěti let neustále kolísal vlivem klesání provozního cash-

flow a rozdílnou výší vyplacených podílů, které tvoří záporné cash-flow z finanční 

činnosti. Klesání peněžního toku z provozní činnosti je způsobeno zejména poklesem 

účetního zisku. V ekonomicky úspěšných letech 2009 a 2011 došlo k čistému zvýšení 

peněžních prostředků, v ostatních letech k jejich snížení. 

Rozdílové ukazatele nabývají ve sledovaném období kladných hodnot a firma má tedy 

dostatek prostředků pro splácení svých závazků. Nižší hodnoty čistého pracovního 

kapitálu, čistého peněžního majetku a čistých pohotových prostředků v letech 2010, 

2012 a 2013 jsou dány poklesem krátkodobého finančního majetku.  

Ukazatele rentability dosahují v hodnoceném období velmi vysokých hodnot vlivem 

nižších celkových aktiv, tržeb a nižšího vlastního kapitálu. Během pěti let hodnoty 

těchto ukazatelů postupně poklesly, což způsobil zejména klesající výsledek 

hospodaření. Přesto jsou výsledky velmi pozitivní a firmu S&K PUBLIC spol. s r.o. 

tedy můžeme považovat za finančně silný podnik. 
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Prostřednictvím analýzy řízení aktiv jsem zjistila, že společnost efektivně hospodaří se 

svými aktivy. Hodnoty obratu celkových a stálých aktiv se pohybují nad doporučenými 

intervaly a jsou vyšší než u konkurence. Zásoby jsou ve firmě vázány do doby jejich 

spotřeby nebo prodeje průměrně 1 až 3 dny, u konkurenční firmy asi 7 dní. Doba obratu 

pohledávek je u sledované společnosti delší než doba obratu závazků. Opačná situace 

by pro ni byla příznivější, proto by se měla snažit dále zkracovat dobu obratu 

pohledávek, nebo naopak prodloužit dobu obratu závazků. 

Koeficient samofinancování se v letech 2009 až 2013 pohybuje podobně jako 

u konkurence v rozmezí 56 – 73 procent a sledovaná firma je tedy z větší části 

financována vlastními zdroji. Její finanční majetek vždy převyšuje cizí zdroje a tak by 

při své stávající výkonnosti byla okamžitě schopna splatit své dluhy. Neměla by také 

mít problém při poptávání úvěru. 

Dále jsem se zabývala ukazateli likvidity, pomocí kterých jsem vypočítala, kolikrát 

kryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky. Hodnoty okamžité, pohotové i běžné likvidity 

se nachází nad doporučenými intervaly a společnost je tedy dostatečně likvidní 

a schopná hradit své závazky. Konkurenční společnost DIRECT MEDIA s.r.o. má vyšší 

krátkodobé závazky a proto je její likvidita nižší. 

V analýze provozních ukazatelů jsem porovnávala produktivitu z přidané hodnoty 

s průměrnou mzdou zaměstnance. Je pozitivní, že v celém hodnoceném období 

převyšuje produktivita práce na zaměstnance jeho průměrnou mzdu.  

Výsledné hodnoty Altmanova indexu finanční zdraví a indexu IN 05 se pohybují 

vysoko nad horní hranicí tzv. šedé zóny. Oba tyto souhrnné ukazatele potvrzují 

výsledky předchozích analýz a lze tedy konstatovat, že firma S&K PUBLIC spol. s r.o. 

je finančně zdravá a silná, tvoří hodnotu a v dohledné době není ohrožena bankrotem. 

Stejně jako v ostatních ukazatelích se i v těchto indexech projevily ekonomicky slabší 

roky 2010 a 2012, kdy měla společnost problémy s odbytem a nedosáhla tak vysokých 

tržeb a výsledků hospodaření, zejména v důsledku globální ekonomické krize. Její 

situaci jsem také porovnala s konkurencí prostřednictvím Spider analýzy. Její pozice 

na českém reklamním trhu je srovnatelná s konkurenční firmou DIRECT MEDIA s.r.o. 

 



   

 

 55  

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole se na základě provedených analýz a z nich získaných vědomostí 

pokusím navrhnout opatření, která by mohla vést ke zlepšení stávající finanční situace 

společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. 

4.1 Řízení závazků a pohledávek 

Na základě komentáře v závěru kapitoly 3.6.2. lze doporučit firmě důsledně sjednávat 

výhodnější platební podmínky u nákupu materiálů a služeb, s přihlédnutím zejména 

k prodloužení doby splatnosti. Jako logický protipól se pak jeví požadavek na zkrácení 

doby splatnosti u vystavovaných faktur odběratelům, což je však jen obtížně 

realizovatelné, vzhledem k aktuálnímu poměru nabídky a poptávky na současném 

reklamním trhu. Těmito způsoby by firma mohla vyrovnat svou dobu obratu 

krátkodobých obchodních závazků s dobou obratu pohledávek. 

Pro snížení rizika nárůstu doby inkasa pohledávek, stejně jako rizika nesplacení jejich 

absolutní částky, bych firmě doporučila některá preventivní opatření. U nových a dosud 

neprověřených obchodních partnerů je možné předem ověřit, zda jsou schopni 

pohledávku vůbec splatit. Ve veřejně přístupných zdrojích, jako je například Obchodní 

rejstřík, lze získat důležité informace o tom, jak je zákazník zadlužený a jaká je jeho 

historie a platební morálka. U obchodních případů s vysokou smluvní cenou by bylo 

v některých případech vhodné využít zajišťovacích prostředků, například placení záloh 

nebo pojištění rizikových pohledávek. Tento typ zajištění sledovaná společnost dosud 

nepoužívá. 

4.2 Kontrola procesu fakturace 

Během svého působení ve firmě v rámci odborné praxe jsem zjistila, že manažer 

projektu je schopen sám vystavit, schválit a předat zákazníkovi fakturu při osobní 

schůzce, aniž by podlehla kontrole nadřízeného pracovníka. V tomto případě bych tedy 

navrhovala důslednější kontrolu vydaných faktur. Tento problém nenastane v procesu 

faktur přijatých za nakupované služby nebo materiál, kde je schvalují dva až tři 

zaměstnanci podle výše přijímané faktury. 



   

 

 56  

4.3 Propagace společnosti 

Důležitou součástí obchodní politiky každé společnosti je reklama. Zde se setkáváme 

však s obecně známým problémem, jak lze dělat „reklamu na reklamu“. Tento obor 

disponuje několika odbornými periodiky. Je ale všeobecně známo, že s nimi pracuje 

i konkurence a není proto vhodné na těchto stránkách v rámci PR (Public Relations) 

odkrývat své know-how. Ze stejného důvodu nejsou účelné ani prostředky vynaložené 

zde na plošnou image inzerci. Jako efektivnější by se mi jevila podpora kulturního nebo 

humanitárního projektu s garancí medializace značky a oslovení vybrané cílové skupiny.  

Přirozenou „výkladní skříní“ služeb společnosti jsou její webové stránky, kde firma 

představuje svoje zákazníky a úspěšné realizované projekty, což shledávám jako velmi 

zdařilé a v současné době efektivní. 

4.4 Rozšíření zákaznického portfolia 

Jak jsem již uvedla v analýze SWOT, procentuální podíl tří nejsilnějších klientů na 

tržbách společnosti činí přibližně po 20 až 30 procentech. Jejich výrazná převaha v roce 

2013 je patrná i z grafu 16. Fúzí firem SPAR a Ahold v letech 2014 a 2015 dojde navíc 

k dalšímu významnému posílení podílu společnosti Ahold. Výpadek jednoho 

z klíčových zákazníků by znamenal velký propad tržeb a je pro firmu znatelnou 

hrozbou. Ze shora uvedeného důvodu bych společnosti navrhovala rozšíření 

zákaznického portfolia. Reklamní etika však nedovoluje nabízet služby konkurentům 

stávajících klientů. V případě sledované společnosti se i přesto vyskytuje výjimka, a to 

existence konkurentů v oboru, jmenovitě společností Ahold a Globus. Tato výjimka je 

akceptovatelná a od zákazníků tolerovaná z důvodu rozdílného předmětu plnění. 

V případě Aholdu jde o vnější vizuální styl prodejen, tedy "reklamní architekturu", 

zatímco pro Globus je dodávána zákaznická komunikace na prodejní ploše, zejména 

marketingové prvky a prostředky podpory prodeje. Eticky nepřijatelné je však oslovení 

dalších firem v odvětví automobilového průmyslu, zahradní a hobby techniky 

a potravinového řetězce. Jeví se ale možnost pokusit se proniknout do společností dosud 

neobsazených odvětví, například farmaceutický průmysl, bankovnictví a finančnictví 

nebo řetězce prodejen se specializovaným sortimentem, například sportovní zboží, 

klenoty, parfumerie nebo drogerie. V souvislosti s touto vizí dále doporučuji firmě 
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rozšíření obchodního týmu, aby se těmito aktivitami zabývali noví pracovníci, 

nezatížení aktuální provozní činností na projektech pro stávající klientelu. 

 

Graf 16: Procentuální podíl zákazníků na tržbách společnosti S&K PUBLIC v roce 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro hledání dalších cest k získání nových potenciálních zákazníků doporučuji využít 

jedné ze silných stránek společnosti, a to skutečnost, že firma S&K PUBLIC patří do 

skupiny firem S&K GROUP. Při konzultaci jsem se dozvěděla, že existuje aktuální 

součinnost se sesterskou společností S&K KONTAKT, což vyplývá z průniku působení 

v oboru obchodních řetězců. Dochází zde k výměně informací o situaci na trhu, 

o nových aktivitách zákazníků a podobně. V případě společnosti S&K LABEL, která je 

ve skupině firem největší, je však spolupráce mnohem menší a k výměně informací 

dochází jen zřídka. Společnosti S&K PUBLIC a S&K TOOLS zatím o situaci na 

strojírenském trhu nekomunikují vůbec a nemají tedy žádné společné zákazníky. Ve 

vybudování částečně společné obchodní strategie a ve stanovení pravidelných meetingů, 

respektive workshopů, na kterých by tyto informace zaznívaly, vidím významnou 

příležitost. Pozitivním vyústěním této aktivity by mohlo být získání nových prvotních 

obchodních kontaktů od sesterských společností. V další fázi už by samozřejmě 

pracovali specialisté příslušných firem, což je nezbytné pro zajištění odborné 
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komunikace. Aktuální a cílový stav této iniciativy jsem znázornila v následujícím 

obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Rozšíření zákaznického portfolia 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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MONEY, který firma aktuálně používá, nemá pro tuto činnost potřebnou výbavu 

a poskytovatel toho softwaru, společnost Cígler Software, nenabízí potřebnou nástavbu. 

Je tedy zapotřebí seznámit se detailně s nabídkou softwarů na trhu, které by mohly 

sloužit k tomuto sledování a následnému vyhodnocování.  

Mezi aplikace, které jsou zaměřené na sledování času stráveného na projektech, patří 

především software Bundy (Bundy SW, 2013), IZIO (IZIO, 2015), PrimaERP 

(PrimaERP, 2015), VÝKAZ PRÁCE (VÝKAZ PRÁCE, 2015) a WorkWatch 

(WorkWatch, 2015). Všechny aplikace jsou přístupné z webového prohlížeče, disponují 

základní požadovanou funkcionalitou a komunikují v českém jazyce. Mezi rozšířené 

požadavky patří vytváření reportů dle zakázek a zaměstnanců, možnost rozpočtování 

a schvalovaní odpracovaného času zaměstnanců manažerem zakázky. Právě tyto detailní 

požadavky splňuje modul Time Tracking aplikace PrimaERP. Vzniklé reporty není třeba 

přizpůsobovat či měnit jako u konkurenčních řešení. Aplikace je velmi intuitivní a pro 

zapisování času se používá přehledný kalendář, viz obrázek 7. 

 

Obrázek 7: Ukázka modulu Time Tracking aplikace PrimaERP 

(Zdroj: Převzato z PrimaERP, 2015) 

Software je k dispozici ve formě pronájmu a cena za rok je vypočítána dle množství 

uživatelských účtů v systému. Přístup navrhuji zakoupit pro všechny zaměstnance, kteří 

se aktivně podílí na zákaznických projektech firmy. Pro 23 uživatelů činí roční náklady 

780 euro, tedy v přepočtu přibližně 21 372 Kč. Výsledná částka je srovnatelná 

s konkurencí. Při příchodu nového zaměstnance je velmi snadné přístup do aplikace 

přikoupit. 
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ZÁVĚR 

Primárním cílem mé bakalářské práce bylo na základě provedené finanční analýzy 

zhodnotit finanční situaci společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. v letech 2009 až 2013 

a navrhnout opatření, která by mohla vést ke zlepšení finanční situace firmy. Mým 

sekundárním cílem bylo posoudit její konkurenční prostředí za pomoci Porterovy 

analýzy a identifikovat její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby metodou SWOT. 

Na základě teoretických poznatků získaných z odborné literatury a elektronických 

zdrojů jsem v praktické části práce zpracovala Porterovu analýzu a poté analýzu SWOT. 

Dále jsem pro sledovanou společnost provedla výpočty jednotlivých ukazatelů finanční 

analýzy, interpretovala jejich výsledky a porovnala je s konkurenční firmou DIRECT 

MEDIA s.r.o. Zjistila jsem, že hodnocená společnost dosahuje vysoké rentability, 

likvidity a produktivity práce na zaměstnance, která převyšuje jeho průměrnou mzdu. 

Firma je financována především z vlastních zdrojů a má dostatek prostředků ke krytí 

svých závazků. Její doba obratu pohledávek je však delší než doba obratu závazků. 

Výrazný pokles tržeb, peněžního toku a výsledku hospodaření v letech 2010 a 2012 je 

způsoben zejména problémy s odbytem, neboť globální hospodářská krize zasáhla 

nepochybně i toto odvětví. Přesto je finanční situace společnosti ve sledovaném období 

velmi dobrá a stabilní, jak dokazují i vysoké hodnoty souhrnných ukazatelů.  

V poslední části práce jsem pro společnost S&K PUBLIC spol. s r.o. navrhla některá 

doporučení. Nejprve jsem se zaměřila na řízení závazků a pohledávek a na kontrolu 

procesu vydaných a přijatých faktur. Zamyslela jsem se také nad tím, jak firmu dostat 

více do povědomí potenciálních klientů. Poté jsem podala návrh, který by společnosti 

mohl pomoci rozšířit své zákaznické portfolio prohloubením spolupráce se sesterskými 

společnostmi ve skupině firem S&K GROUP. Doporučovala bych také expandovat do 

některých dalších odvětví, která hodnocená firma dosud neobsadila. Společnosti jsem 

také navrhla využít software pro snadné sledování stráveného času zaměstnanců na 

řešených projektech. 

Domnívám se, že se mi stanovené cíle podařilo splnit a věřím, že moje návrhy 

a doporučení budou pro vedení společnosti užitečnou inspirací. Bakalářská práce byla 

pro mě přínosem a doufám, že získané zkušenosti využiji ve svém profesním životě. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Rozvaha společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. v letech 2009 – 2013 

  

Rozvaha vždy k 31. 12. daného roku  
(aktiva netto v celých tisících Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 21 255 17 661 20 753 18 243 13 177 

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

B.   Dlouhodobý majetek  276 248 222 194 115 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0 0 0 0 

3 Software 0 0 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

5 Goodwill 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

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

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  198 170 144 116 37 

B. II. 1 Pozemky 0 0 0 0 0 

  

2 Stavby 0 0 0 0 0 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 198 170 144 116 37 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

5 Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

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

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  78 78 78 78 78 

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

  

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

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 78 78 78 78 78 

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

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

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

C.   Oběžná aktiva 19 969 16 690 19 941 17 483 12 563 

C. I.   Zásoby  0 451 660 8 349 

C. I. 1 Materiál 0 0 0 8 40 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 0 451 660 0 309 

3 Výrobky 0 0 0 0 0 

4 Zvířata 0 0 0 0 0 

5 Zboží 0 0 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  180 471 296 245 344 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 117 408 233 182 281 

  

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

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 



   

 

   

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

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 63 63 63 63 63 

6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky   6 238 6 178 7 102 6 827 4 462 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 5 554 4 424 6 670 5 336 3 407 

  

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

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

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

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 96 1 170 4 1 020 559 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 20 129 311 336 308 

8 Dohadné účty aktivní 21 40 20 55 0 

9 Jiné pohledávky 547 415 97 80 188 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 13 551 9 590 11 883 10 403 7 408 

C. IV. 1 Peníze 158 87 126 116 132 

  

2 Účty v bankách 13 393 9 503 11 757 10 287 7 276 

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení 1 010 723 590 566 499 

D. I. 1 Náklady příštích období  1 010 723 590 566 426 

  

2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 0 0 0 0 73 

 

  



   

 

   

  

Rozvaha vždy k 31. 12. daného roku 
(pasiva netto v celých tisících Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM   21 255 17 661 20 753 18 243 13 177 

A.   Vlastní kapitál  14 888 11 291 14 289 10 304 9 621 

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

  

1 Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

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

3 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy  0 0 0 0 0 

A. II. 1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

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

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

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

2 293 2 293 2 293 2 293 2 293 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 100 100 100 100 100 

  2 Statutární a ostatní fondy 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let   2 532 2 595 2 997 2 996 3 011 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  2 532 2 595 2 997 2 996 3 011 

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A. V.   
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  9 063 5 403 7 999 4 015 3 317 

      

B.   Cizí zdroje  5 916 5 896 5 831 4 094 3 051 

B. I.   Rezervy   0 0 0 0 0 

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

  

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

3 Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky  0 0 0 0 0 

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

  

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

3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 

9 Jiné závazky 0 0 0 0 0 

10 Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky  5 916 5 896 5 831 4 194 3 051 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 4 148 3 969 3 742 2 060 1 487 

  

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

3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 5 5 6 6 6 

5 Závazky k zaměstnancům 136 116 109 113 110 

6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 377 374 401 446 362 

7 Stát - daňové závazky a dotace 530 716 565 829 128 

8 Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 34 50 0 



   

 

   

9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10 Dohadné účty pasivní  270 266 452 207 286 

11 Jiné závazky 450 450 522 483 672 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 

  

2 Krátkodobé bankovní úvěry  0 0 0 0 0 

3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C. I.   Časové rozlišení  451 474 633 3 745 505 

C. I. 1 Výdaje příštích období 48 104 45 45 0 

  2 Výnosy příštích období  403 370 588 3 700 505 

 

  



   

 

   

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. v letech 2009 – 2013 

  

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží  30 0 8 0 0 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 30 0 8 0 0 

+ Obchodní marže   0 0 0 0 0 

II. Výkony   86 833 56 106 81 078 62 409 60 247 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 86 987 55 655 80 868 63 069 59 938 

  

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -154 451 210 -660 309 

3 Aktivace 0 0 0 0 0 

B.   Výkonová spotřeba   62 209 37 448 55 511 43 591 43 057 

B. 

 

1 Spotřeba materiálu a energie 30 068 10 586 16 304 11 091 12 579 

B. 2 Služby 32 141 26 862 39 207 32 500 30 478 

+ Přidaná hodnota  24 624 18 658 25 567 18 818 17 190 

C.   Osobní náklady 12 344 11 573 13 645 13 524 12 384 

C. 

 

1 Mzdové náklady 9 263 8 607 10 227 10 017 9 176 

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

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 895 2 785 3 237 3 322 3 020 

C. 4 Sociální náklady 186 181 181 185 188 

D.   Daně a poplatky 37 33 39 91 44 

E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 125 148 119 106 84 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 59 3 0 340 0 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  59 3 0 340 0 

    2 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 

F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 0 0 0 0 0 

F. 
 

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 

F.   2 Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

G.   
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období -70 -10 994 12 -3 

IV. Ostatní provozní výnosy 179 615 94 181 29 

H.   Ostatní provozní náklady 629 426 421 316 203 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

*     Provozní výsledek hospodaření 11 797 7 106 10 443 5 290 4 507 

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

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

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

  
VII. 1 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

  
VII. 

2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 0 0 0 0 0 

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

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

K.     Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

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

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

M.     
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 28 3 4 3 0 

N.     Nákladové úroky 0 0 0 0 0 



   

 

   

XI. Ostatní finanční výnosy 36 0 12 27 11 

O.   Ostatní finanční náklady 522 393 396 412 481 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

*     Finanční výsledek hospodaření -458 -390 -380 -382 -470 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost    2 276 1 313 2 064 893 720 

Q. 

 

1      -splatná 2 276 1 313 2 064 893 720 

Q. 2      -odložená 0 0 0 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   9 063 5 403 7 999 4 015 3 317 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R.   Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

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

S. 

 

1      -splatná 0 0 0 0 0 

S. 2      -odložená 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření  0 0 0 0 0 

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   9 063 5 403 7 999 4 015 3 317 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 11 339 6 716 10 063 4 908 4 037 

 

  



   

 

   

Příloha 3: Přehled o peněžních tocích společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. v letech 2009 – 2013 

      
Přehled o peněžních tocích (v celých tisících Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 
P. 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 
účetního období 

12 310 13 551 9 590 11 883 10 403 

  
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní 
činnost)           

Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 11 339 6 716 10 063 4 908 4 037 

A. 1   Úpravy o nepeněžní operace -32 132 1 109 -224 84 

A. 1 1 
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k 
nabytému majetku 125 148 119 106 84 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  -70 -10 994 13 0 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  -59 -3 0 -340 0 

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0 0 

A. 1 5 
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a 
vyúčtované výnosové úroky -28 -3 -4 -3 0 

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 0 

A. *   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu a mim. položkami 11 307 6 848 11 172 4 684 4 121 

A. 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 1 759 705 -3 329 3 921 -341 

A. 2 1 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných 
účtů aktiv 2 555 1 153 -2 770 1 350 0 

A. 2 2 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 
přechodných účtů pasiv -1 009 3 -350 1 919 0 

A. 2 3 Změna stavu zásob 213 -451 -209 652 -341 

A. 2 4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku 
nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 0 0 0 0 0 

A. **   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 13 066 7 553 7 843 8 605 3 780 

A. 3   Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných 0 0 0 0 0 

A. 4   Přijaté úroky 28 3 4 3 0 

A. 5   
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně 
za minulá období -2 624 -2 400 -461 -2 350 0 

A. 6   
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským 
výsledkem včetně daně z příjmů 0 0 0 0 0 

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti  10 470 5 156 7 386 6 258 3 780 

  Peněžní toky z investiční činnosti           

B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -288 -120 -93 -78 -5 

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 59 3 0 340 0 

B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0 

B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -229 -117 -93 262 -5 

  Peněžní toky z finančních činností           

C. 1   Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků 0 0 0 0 0 

C. 2   
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a 
ekvivalenty -9 000 -9 000 -5 000 -8 000 0 

C. 2 1 
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního 
kapitálu, emisního ážia atd. 0 0 0 0 0 

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 0 0 0 

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 0 0 

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 0 0 

C. 2 6 
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně 
zaplacené daně -9 000 -9 000 -5 000 -8 000 -4 000 

C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -9 000 -9 000 -5 000 -8 000 -4 000 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 1 241 -3 961 2 293 -1 480 -225 

R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci 
účetního období 13 551 9 590 11 883 10 403 10 178 



   

 

   

 


