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ABSTRAKT 

Práce se zabývá zhodnocením ekonomické výkonnosti brněnské společnosti Cukrárna 

Anička, s.r.o. Pro toto zhodnocení jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Práce 

hodnotí současný stav a formuluje návrhy na zlepšení finanční situace. 

ABSTRACT 

This thesis focuses on assessment of business efficiency of Cukrárna Anička, s.r.o., a small 

business from Brno. To achieve the assessment, selected methods of financial analysis are 

used. The thesis assesses current economic situation of the company and formulates a set of 

proposed measures to improve economic state of the company. 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy se neustále rozvíjí ekonomické prostředí, je velmi důležité mu 

porozumět a přizpůsobovat se konkurenčnímu boji, který je všude kolem nás. Tlak 

konkurence na podniky stále roste, a proto je velice důležité znát nejen marketingové 

strategie podniku a pozici na trhu, ale také znát podnik zevnitř.  

O finanční stránku se zajímají nejen majitelé, ale i investoři nebo manažeři. Ti všichni 

mají zájem na tom, aby podnik obstál na trhu, byl stabilní, důvěryhodný a dosahoval 

zisku. Vlastníci podniku mohou z finanční analýzy vyčíst, jak se zhodnocují jejich 

vložené prostředky a manažerům pomáhá při finančním plánování a celkovém řízení 

podniku. Z finanční analýzy čerpají hodnotné informace také bankovní instituce při 

zvažování žádosti podniku o úvěr. 

Úspěšný podnik se při svém hospodaření bez globálního posouzení finanční situace 

již neobejde. Smyslem je tedy provést pomocí metodických prostředků diagnózu 

hospodaření podniku. Pravidelně prováděná analýza umožňuje odhalit slabá místa 

v hospodaření společnosti ještě v době, kdy je možné je napravit. Dokáže najít i silné 

stránky, které může společnost využít pro svůj další rozvoj. 

Aktivity podniku jsou zaznamenány v účetnictví. Účetnictví je tedy informačním 

zdrojem zachycujícím finanční strukturu podniku, na jehož základě by se mělo vedení 

podniku rozhodovat o fungování a dalších krocích daného podniku.  

Výstupy z finanční analýzy slouží k hodnocení minulosti, ale také jako vstupní data 

pro plánování do budoucnosti. Hodnocení podniku je tedy možné považovat za jeden ze 

základních nástrojů řízení a jeho využití by mělo vést ke zvýšení výkonnosti podniku 

a tím i přispět ke zvýšení jeho hodnoty.  
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CÍLE PRÁCE A METODIKA 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit pomocí finanční analýzy současný stav 

podniku a pomocí dílčích cílů předložit návrhy na zlepšení výkonnosti podniku. Cílem 

je podat stručný teoretický výklad o finanční analýze a následně ji aplikovat na 

konkrétní společnost. Na základě provedení rozboru účetních výkazů chci poskytnout 

jejímu vedení ucelený obraz o vývoji a aktuálním stavu společnosti, vyhodnocení 

úspěšnosti firemní strategie.  

Teoretická část se bude věnovat podrobné charakteristice metod a konkrétním 

ukazatelům finanční analýzy.  

Praktická část aplikuje poznatky z teoretické části na konkrétní společnost. Bude se 

zabývat horizontální a vertikální analýzou rozvahy a výsledovky, analyzuje základní 

ukazatele používané ve finanční analýze a soustavy poměrových ukazatelů. 

Pomocí dílčích cílů bude potřebné: 

x nastudovat si postup finanční analýzy, 

x provést výpočty a zhodnotit výsledky finanční analýzy, 

x zjistit možnost zřízení vlastní výrobny,  

x zjistit možnost změny dodavatelů a náklady na nákup nových přístrojů, 

x zjistit, zda by nebylo přínosem provést rekonstrukci interiéru provozovny a rozšíření 

sortimentu, 

x nalézt nové možnosti prezentace podniku vhodným umístěním reklamy. 

V závěru mé práce budou zhodnoceny výsledky a podány návrhy na opatření 

pro zlepšení výkonnosti podniku.  

K práci byly využity tyto přístupy k řešení zadaného problému: 

Analýza, což je rozklad problému na dílčí části, které se stávají předmětem dalšího 

zkoumaní. Syntéza – jde o myšlenkové spojení poznatků získaných pomocí 

analytických metod v jeden celek. Pomáhá odhalit vzájemné souvislosti jevů. 

Deskripce – popis daného problému a vyhodnocení výpočtů. Dedukce, kterou se 

rozumí, usuzování od obecného ke konkrétnímu.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole je popsána teorie potřebná k realizaci práce. Jsou zde uvedeny postupy 

výpočtů finanční analýzy a informace, které jsou uvedeny v odborné literatuře 

pojednávající o finanční analýze. 

1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je nástrojem diagnózy ekonomických systémů, která umožňuje 

odhadovat působení ekonomických i neekonomických faktorů a jejich budoucí vývoj. 

Jako obecná metoda rozlišuje jednotlivé části zkoumaného objektu, vyděluje podmínky 

vzniku a etapy vývoje. Odděluje podstatné od nepodstatného a vede od složitého 

k jednoduchému. 

Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření, 

při kterém se získaná data třídí, agregují a poměřují mezi sebou, kvantifikují se vztahy 

mezi nimi, hledají se souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. To vede ke zvýšení 

vypovídací schopnosti dat, čímž se zvyšuje jejich informační hodnota. 

Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 

především hodnotových procesů podniku. Informace vyplývající z finanční analýzy 

pomáhají dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku 

a stávají se podkladem pro rozhodování managementu zkoumaného objektu 

(Sedláček, 2011). 

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejích 

výsledcích je založeno majetkové řízení i finanční struktury podniku, investiční 

a cenová politika, řízení zásob atd. Hlavním úkolem finanční analýzy je poskytovat 

informace o finančním zdraví podniku. Tuto analýzu provádí finanční manažeři a často 

také vrcholové vedení podniku (Synek, 2007). 

Finanční analýzu podniku můžeme rozdělit do dvou oblastí: 

externí finanční analýza – vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně 

dostupných finančních, zejména účetních informací 

interní finanční analýza – jde o rozbor hospodaření podniku; analytikovi jsou 

k dispozici veškeré údaje z informačního systému podniku (Mrkvička, 2013). 
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1.1.1 Finanční zdraví podniku 

Všechny podniky se snaží přežít a také dosáhnout co nejlepších výsledků hospodaření, 

tj. maximalizovat rozdíl mezi svými výnosy a náklady.  

Pokud nemá podnik problémy s uhrazováním splatných závazků, hovoříme o finančně 

zdravém podniku. Důležitou podmínkou finančního zdraví je perspektiva dlouhodobé 

likvidity, aby byl podnik schopný uhrazovat splatné závazky i v budoucnu. 

Dlouhodobou likviditu ovlivňuje poměr mezi cizími a vlastními zdroji v celkové 

finanční struktuře podniku. Pokud je menší podíl cizích zdrojů, znamená to menší 

zatížení fixními platbami, a tím i menší zranitelnost podniku při výkyvech výsledků 

hospodaření směrem dolů. Podnik se tak stává jistější investicí pro věřitele. 

Další podmínkou je, aby dokázal podnik zhodnotit svou činností vložený kapitál 

do podnikání – dokázal vytvářet zisk. Čím větší je výnosnost (rentabilita) kapitálu, 

tím pevnější je finanční zdraví podniku. 

Podniky s pevným zdravím mají větší šancí získat bez problémů externí zdroje 

financování, a to i za výhodnějších podmínek např. bankovní úvěr (Mrkvička, 2013). 

1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Externí finanční analýzy slouží především externím uživatelům, ke kterým patří: 

x Obchodní partneři firmy zahrnující odběratele i dodavatele. Odběratelé firmy 

(zákazníci) mají zájem především na dlouhodobé stabilitě podniku, aby v případě 

bankrotu neměli problémy se zajištěním vlastní výroby. Dodavatelé si na základě 

znalosti finanční situace potenciálních zákazníků vybírají nejvhodnější odběratele. 

x Banky, případně jiní věřitelé sledují především solventnost, likviditu podniku, 

hodnotí výnosnost podniku v delším časovém horizontu s cílem zjistit schopnost 

tvorby peněžních prostředků a úhrady přijatých závazků včetně úroků. 

x Držitelé dluhopisů podniku, kteří se zajímají zejména o finanční stabilitu podniku a 

jeho platební schopnost, aby měli jistotu, že jejich cenný papír bude splacen včas a 

v dohodnuté výši. 
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x Investoři, kteří se v současné době stávají početnou skupinou uživatelů informací 

získaných finanční analýzou. Pomáhá jim v rozhodování, do kterého podniku vloží 

svůj kapitál. Zajímají se především o stabilitu podniku a jeho další rozvoj a o míru 

zhodnocení vloženého kapitálu.  

x Burzovní makléři, kteří využijí informace o finanční situaci podniků 

obchodovaných na burze cenných papírů pro rozhodování o obchodech s cennými 

papíry. 

x Konkurenční firmy, které využívají informace pro srovnání s vlastními výsledky, 

odhalení slabých a silných stránek konkurence a upevnění svého postavení na trhu. 

x Stát a jeho orgány, který tyto údaje potřebuje nejen pro statistické účely, ale také pro 

formulování hospodářské politiky státu, a také pro kontrolu plnění daňových 

a jiných odvodových povinností podniků. 

x Auditoři, účetní a daňoví poradci podniku, kteří prostřednictvím finanční analýzy 

odhadují nedostatky ve finančním hospodaření podniku a na jejich základě navrhují 

nápravná opatření ke stabilizaci firmy. 

Vedle uvedených externích uživatelů existuje početná skupina uživatelů interních: 

x Majitelé firmy, kteří si finanční analýzou ověřují, zda jejich prostředky, 

které do firmy investovali, jsou náležitě zhodnocovány a řádně využívány. Zajímají 

se zejména o ukazatele výnosnosti, vývoj ukazatelů tržní hodnoty firmy, sledují 

rovněž vztah peněžních toků k dlouhodobým závazkům podniku. A za pomoci 

vývoje těchto ukazatelů také hodnotí práci manažerů firmy, kteří s jejich majetkem 

disponují. 

x Manažeři firmy využívají informace pro svá operativní i dlouhodobá rozhodování o 

podniku. Zajímají se nejen o vývoj v podniku, který řídí, ale i o vývoj finanční 

situace obchodních partnerů i konkurenčních podniků.  

x Zaměstnanci podniku projevují zájem o jeho prosperitu a finanční stabilitu, a také se 

podílí na jeho vývoji svým zaměstnáním a jsou na něm závislí hmotným 

zabezpečením (Růčková, 2008). 
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1.3 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 

Úspěšnost finanční analýzy je podmíněna kvalitními podklady. Sebelepší metoda nebo 

technika analýzy nemůže poskytnout ze špatných podkladů hodnotné výsledky. 

V některých případech se k sestavení interní analýzy využívají prvotní doklady. 

1.3.1 Účetní výkazy 

Účetní výkazy zachycují pohyb financí v podniku ve všech podobách a ve všech fázích 

podnikové činnosti. Jsou základním zdrojem informací pro finanční analýzu 

pro všechny uživatele. Důležitou podmínkou je, aby tyto výkazy věrně odrážely 

skutečnou situaci podniku.  

V České republice je struktura účetních výkazů závazně upravena vyhláškou 

Ministerstva financí ČR, které vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní 

výkazy lze rozdělit podle účelu do dvou skupin: 

Výkazy finančního účetnictví – externí výkazy, které poskytují informace zejména 

externím uživatelům. Podávají přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích jeho krytí, 

tvorbě a užití výsledku hospodaření, o pohybu peněžních toků a také o změnách ve 

vlastním kapitálu. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví – interní výkazy, které nepodléhají žádné 

jednotné normě. Každý podnik si je vytváří podle svých vlastních potřeb. Většinou mají 

důvěrný až utajovaný charakter. 

Výkazy finančního účetnictví jsou součástí účetní uzávěrky. Tvoří je: 

rozvaha 

výkaz zisků a ztrát 

příloha. 

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu (Mrkvička, 2013). 
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Rozvaha 

Rozvaha je základním výkazem účetní závěrky. Zachycuje konkrétní majetkové 

a finanční situace, ve kterých se v daném okamžiku podnikatel nachází. Zaznamenává 

přehled jednotlivých forem majetku podniku (aktiva) a zároveň podává přehled zdrojů 

jeho krytí, z čeho byl majetek financován (pasiva). Také z ní můžeme vyčíst finanční 

situaci podniku – jakého zisku podnik dosáhl, a jak jej rozdělil. Vše je uvedeno 

v peněžních jednotkách k rozvahovému dni, což znamená, že se jedná o stavovou 

veličinu. 

Správně sestavená rozvaha musí splňovat bilanční rovnici – tzn., že součet aktiv se musí 

rovnat součtu pasiv. 

Rozvaha se rozlišuje podle účelu na řádnou, mimořádnou, mezitímní a zahajovací. 

Řádná rozvaha se nejčastěji sestavuje k poslednímu dni období (rok, pololetí) 

(Růčková, 2012). 

Tabulka 1: Rozvaha 

In
ve

sti
čn

í r
oz

ho
dn

ut
í 

Aktiva (majetek) Pasiva (kapitál) 

Fi
na

nč
ní

 ro
zh

od
nu

tí 

Dlouhodobý majetek 
Vlastní kapitál 

Cizí zdroje (dluhy) 

Oběžná aktiva Krátkodobé závazky 

z obchodního styku 

Zdroj: (Kislingerová, 2010) 

Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát ukazuje přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

za určité období. Zachycuje pohyb výnosů a nákladů. U tohoto finančního výkazu 

se sleduje jeho struktura a dynamika jednotlivých složek. Tento výkaz se sestavuje 

pravidelně. Nejméně však v ročních intervalech. Při analýze tohoto výkazu je obvykle 

hledána odpověď na otázku, jak jednotlivé složky tohoto výkazu ovlivnily hospodářský 

výsledek, a také je významným podkladem pro hodnocení firemní ziskovosti 

(Růžičková, 2007). 
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Příloha účetní uzávěrky 

Účelem přílohy účetní uzávěrky je podat doplňující a vysvětlující informace k rozvaze 

a výkazu zisků a ztrát. Základní informace přílohy jsou obecné údaje, informace 

o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách, způsobech oceňování 

a přehled o peněžních tocích. Je důležitá zejména pro externí uživatele. Jde o doplnění 

informací, které pomohou umožnit srovnávání výkonnosti podniku v čase 

(Kislingerová, 2010). 

Cash flow – přehled o peněžních tocích 

Výkaz cash flow informuje o příjmech a výdajích, které podnik v minulosti realizoval. 

Tento výkaz zobrazuje skutečný pohyb peněžních toků, je tak doplňkem rozvahy 

a výkazu zisků a ztrát. Peněžním tokem se rozumí pohyb peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů. Předmětem přehledu o peněžních tocích je prokázat změnu 

jejich stavu za uplynulé účetní období a dále rozčlenit přírůstky a úbytky do položek 

vztahujících se k činnosti provozní, investiční a finanční. Pro vykázání peněžních toků 

se používají dvě metody, a to metoda přímá a nepřímá. V praxi převažuje využívání 

nepřímé metody (Kislingerová, 2010). 

1.4 Metody finanční analýzy 

Způsob hodnocení, interpretace a vypovídající schopnost ukazatelů je odvislá od metod 

finanční analýzy. Lze je rozdělit do dvou základních částí – fundamentální a technická 

analýza. 

1.4.1 Fundamentální analýza 

Fundamentální finanční analýza se soustřeďuje zejména na vyhodnocování 

kvalitativních údajů o podniku. Základem pro tuto metodu je odborný odhad, založený 

na hlubokých empirických a teoretických zkušenostech analytika (Mrkvička, 2013).  

1.4.2 Technická analýza 

Technická finanční analýza představuje kvantitativní zpracování ekonomických dat za 

použití matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmických metod. 

Výsledky jsou vyhodnocovány kvantitativně i kvalitativně (Mrkvička, 2013). 
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1.5 Elementární metody 

Tyto metody lze členit do několika skupin, které jako celek znamenají komplexní 

finanční rozbor hospodaření podniku (Růžičková, 2007)  

Členění metod finanční analýzy podle způsobu interpretace na:  

x absolutní ukazatele; 

x rozdílové ukazatele; 

x poměrové ukazatele; 

x soustavy ukazatelů; 

x bonitní a bankrotní modely (Sedláček, 2011). 

1.6 Absolutní ukazatele 

Při této analýze se k hodnocení finanční situace firem využívá přímo údajů obsažených 

v účetních výkazech. Kromě sledování změn absolutní hodnoty ukazatelů v čase se také 

zjišťují jejich relativní (procentní) změny. Absolutní ukazatele našly uplatnění v analýze 

vývojových trendů a v procentní analýze komponent. 

1.6.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Zabývá se změnami absolutních ukazatelů a jejich porovnáním v časové řadě. Výchozí 

data čerpá z účetních výkazů firem a z výročních zpráv. Při analýze bereme v úvahu jak 

změny absolutní hodnoty, tak i procentní změny jednotlivých položek výkazů.  

x Absolutní změna: 

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

t – značí příslušný rok 

x Procentní změna je vyjádřením změny absolutní: 

Procentní změna = (absolutní změna / ukazatel t-1) * 100 

(Sedláček, 2001). 
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1.6.2 Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Při vertikální analýze posuzujeme strukturu aktiv a pasiv, ze které je zřejmé, jaké je 

složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a 

z jakých zdrojů byly pořízeny. Ekonomická stabilita firmy závisí na schopnosti vytvářet 

a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu (Sedláček,  2001). 

Vyjádření využíváme pro aktiva a pasiva, ale také pro výkaz zisků a ztrát. Základ pro 

aktiva a pasiva jsou celková aktiva a celková pasiva. Pro procentní rozbor výkazu zisků 

a ztrát jsou využívány jako základ tržby. 

x Procentní podíl – rozvaha 

Procentní podíl = (položka aktiv (pasiv) / celková aktiva (pasiva)) * 100 

x Procentní podíl – výkaz zisků a ztrát 

Procentní podíl = (položka VZZ / tržby) * 100 

(Kislingerová, 2010) 

1.7 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku. Jsou označované 

jako fondy finančních prostředků. Fond představuje shrnutí určitých stavových 

ukazatelů, vyjadřujících aktiva nebo pasiva, resp. jako rozdíl mezi souhrnem určitých 

položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv.  

1.7.1 Čistý pracovní kapitál 

Nejčastěji užívaný ukazatel, který se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Dluhy mohou být vymezeny od splatnosti 

jeden rok až po splatnost tříměsíční, což umožňuje oddělit výstižněji v oběžných 

aktivech tu část finančních prostředků, která je určena na brzkou úhradu krátkodobých 

dluhů, od části, která je relativně volná, a tudíž ji chápeme jako určitý finanční fond. 

Tento fond představuje pro finančního manažera součást oběžného majetku 

financovaného dlouhodobým kapitálem. Jde tedy o relativně volný kapitál, který je 

využíván k zajištění plynulého průběhu hospodářské činnosti. Když je přebytek 

krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy, můžeme usoudit, že společnost má dobré 

finanční zázemí. Čistý pracovní kapitál představuje finanční polštář, který společnosti 
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umožní pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že ji potkala nepříznivá událost 

vyžadující vysoký výdej peněžních prostředků. Velikost tohoto polštáře závisí na obratu 

krátkodobých aktiv. 

Obecně se dá čistý pracovní kapitál vypočítat jako rozdíl celkových oběžných aktiv a 

celkových krátkodobých dluhů tj. 

                                                   

(Sedláček, 2011). 

1.8 Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů je nejpoužívanější metodou finanční analýzy. Poměrové 

ukazatele charakterizují vztah dvou nebo více absolutních ukazatelů. Poměrové 

ukazatele umožňují srovnání podniku s ostatními podniky (Synek, 2007). 

Obvykle se lze setkat s těmito druhy ukazatelů: 

x rentability, 

x likvidity, 

x aktivity, 

x zadluženosti, 

x kapitálového trhu, 

(Kislingerová, 2010). 

1.8.1 Ukazatele rentability 

Někdy se označují jako ukazatele výnosnosti nebo návratnosti. Vypočítají se jako 

poměr konečného efektu dosaženého ekonomickou činností (výstupu) k nějaké 

srovnávací základně (vstupu), který může být jak na straně aktiv, tak i pasiv. Můžeme 

z nich vyčíst, jestli je vliv řízení aktiv a způsob financování firmy pozitivní nebo 

negativní. Jelikož všechny ukazatele rentability udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele, mají i podobnou interpretaci. V praxi jsou nejvíce používány tyto 

ukazatele: rentabilita investovaného kapitálu (ROCE), rentabilita aktiv (ROA), 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita tržeb (ROS) (Kislingerová, 2010). 
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EBIT je provozní hospodářský výsledek, který můžeme vyčíst ve výsledovce 

(Sedláček, 2011).  

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Emloyed) ukazuje 

pohled strany pasiv v rozvaze. Do ukazatele vstupují dlouhodobé závazky. Vyjadřuje 

míru zhodnocení jedné koruny investované akcionáři a věřiteli. Zobrazuje efektivnost 

hospodaření společnosti.  

      
    

                                                                     

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) je důležitým měřítkem rentability. 

Poměřuje zisk a celková aktiva, která byla investována do podniku z vlastního kapitálu 

nebo kapitálu věřitelů. Je vhodné počítat s průměrnou hodnotou aktiv na počátku a na 

konci roku.  

     
    
       

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) je důležitým ukazatelem pro 

akcionáře, společníky a další investory. Znázorňuje, kolik čistého zisku přinese jedna 

koruna investovaného kapitálu akcionáře.  

     
          

                

Vlastní kapitál zahrnuje i další složky, jako emisní ážio, zákonné a další fondy 

vytvářené ze zisku a zisk běžného období.  

Rentabilita tržeb a ziskové marže (ROS = Return on Sales) jsou jádrem efektivnosti 

podniku. V případě problémů zjištěných u tohoto ukazatele, lze předpokládat, že se 

vyskytnou problémy i v dalších oblastech. Ukazatel určuje, kolik připadá Kč čistého 

zisku na 1 Kč tržeb (Kislingerová, 2010). 
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1.8.2 Ukazatele likvidity 

Vyjadřují, jak je podnik schopen splácet své závazky. Proto je likvidita nezbytnou 

podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku. Je však v přímém protikladu 

s rentabilitou, neboť k tomu, aby byl podnik likvidní, musí mít vázány určité množství 

prostředků v oběžných aktivech, pohledávkách, zásobách a na účtu. Tyto vázané 

prostředky musí být profinancovány.  

Důležité pojmy, které se k této oblasti váží, jsou:  

x Solventnost – vyjadřuje schopnost podniku hradit všechny splatné závazky včas, 

v požadované výši a na požadovaném místě.  

x Likvidita – vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, 

kterými může včas krýt všechny splatné závazky v požadované podobě a 

na požadovaném místě. 

x Likvidnost – vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku do hotovostní formy. Je 

obecnou charakteristikou majetku; jednotlivé části majetku se liší podle schopnosti 

rychlosti přeměny. Likvidnost se váže především k oběžným aktivům. 

Oběžný majetek neprodukuje žádný zisk, ale naopak je k němu vázán kapitál. Oběžný 

majetek rozlišujeme z hlediska likvidnosti do tří skupin: 

1. krátkodobý finanční majetek (nejlikvidnější), 

2. krátkodobé pohledávky, 

3. zásoby.  

Ve výsledných hodnotách likvidity se promítají kromě výše krátkodobých závazků i 

další činitele. Jde především o vliv vnějšího ekonomického prostředí. Likvidita musí být 

vyšší, když je prostředí proměnlivější, protože je větší tlak na míru opatrnosti. Dále na 

ni má vliv příslušnost k odvětví, a specifika s ním spojená. Existují tři základní 

ukazatele likvidity: běžná likvidita, pohotová likvidita a hotovostní (peněžní) likvidita. 

Běžná likvidita (Current Ratio) znázorňuje kolikrát je podnik schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Tento 

ukazatel je v centru pozornosti věřitelů. Pro úspěšnou činnost podniku má velký 

význam úhrada krátkodobých závazků z odpovídajících položek aktiv. Běžná likvidita 

je citlivá na strukturu a oceňování zásob a pohledávek. 
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Je velmi obtížné najít ideální hodnotu tohoto ukazatele, záleží na managementu 

podniku, jakou zvolí strategii, zda preferuje spíše vysoký výnos, nebo nízké riziko. 

Doporučená hodnota se nachází v intervalu <2;3>. 

                 
             

                   

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) usiluje o to, vyloučit nejméně likvidní části 

oběžných aktiv – zásoby (suroviny, materiál, polotovary, nedokončenou výrobu a 

hotové výrobky) z ukazatele běžné likvidity. Spíše než pro porovnání s jinými podniky 

je užitečné sledovat vývoj tohoto ukazatele v čase. Doporučené hodnoty jsou 0,7 – 1,0. 

Při konzervativní strategii jsou hodnoty 1 – 1,5, která je příznivější z hlediska věřitelů. 

Naopak při vysoce agresivní strategii jsou hodnoty v intervalu 0,4 – 0,7. Když je běžná 

likvidita rovna jedné, podnik by měl být schopný dostát svým závazkům bez nutnosti 

prodeje svých zásob. Vysoké hodnoty ukazatele značí, že se oběžná aktiva skládají 

z velké části z pohotových prostředků, ze kterých má podnik minimální nebo žádný 

úrok. Což negativně ovlivňuje celkovou výkonnost podniku. 

                    
                    
                   

Hotovostní likviditou (Cash Position Ratio) se rozumí všechny pohotové prostředky 

(nejen suma prostředků na běžném účtu a v pokladně, ale také volně obchodovatelné 

cenné papíry). Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 0,2 – 0,5. Pokud je hodnota 

vyšší než 0,5, pak podnik špatně hospodaří s kapitálem.  

           (       )           
                  
                   

(Kislingerová, 2010) 

1.8.3 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele jsou využívány pro řízení aktiv. Jedná se o kombinované ukazatele, kde 

jsou do vzájemných vztahů dávány jednotlivé položky rozvahy – majetek a výkazu 

zisků a ztrát – tržby. Ukazatele aktivity vyobrazují, jak podnik využívá jednotlivé 

majetkové části, zda disponuje rozsáhlými kapacitami, které zatím nejsou firmou příliš 

využívány. Patří mezi jeden ze tří základních činitelů efektivnosti, mající velký vliv na 
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ukazatele ROA a ROE. V zásadě pracujeme se dvěma typy ukazatelů aktivity 

vyjádřenými buď počtem obratů, nebo dobou obratu.  

Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) měří efektivnost využívání celkových aktiv. 

Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Obrat celkových aktiv by měl být 

minimálně na úrovni 1, ale je důležité pro objektivizaci výsledků srovnání v odvětví.  

             
     

              

Obrat dlouhodobého majetku (Fixed Assets Turnover) měří využívání budov, strojů, 

zařízení a jiného dlouhodobého majetku a uvádí, kolikrát se za rok obrátí v tržby. Tvoří 

důležitou součást podkladů pro spekulace o nových investicích. Při srovnávání více 

podniků musíme vzít v úvahu míru odepsanosti aktiv a metody odepsanosti. Protože 

vysoká odepsanost zlepšuje hodnotu ukazatele. Oceňování jednotlivého majetku také 

bezprostředně ovlivňuje vypovídací schopnost ukazatele. V důsledku toho, že odpisy a 

zůstatková cena je v našich podmínkách odvozována z historických (původních) cen, je 

mnoho dlouhodobého majetku pořízeného před mnoha lety v rozvaze podhodnoceno. 

Obrat dlouhodobého majetku vypočítáme:  

                            
     

                   

Obrat zásob (Inventory Turnoved Ratio) znázorňuje, kolikrát je během roku každá 

položka zásob prodána a opětovně naskladněna. Pokud jsou k dispozici interní údaje o 

jednotlivých položkách zásob, lze počítat obratovost pro každou položku zvlášť. Firma 

nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování, jestliže 

je hodnota ukazatele v porovnání s průměry lepší. Přebytečné zásoby jsou 

neproduktivní a vážou se k nim prostředky, které musí být profinancovány. Proto 

dochází k růstu vázanosti kapitálu, který nepřináší podniku žádný výnos.  

             
     
       

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) je průměrný počet dnů, po který jsou zásoby 

vázány v podniku do doby jejich spotřeby či prodeje. U zásob zboží a hotových výrobků 

je také indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za který se výrobek nebo zboží 

promění v pohledávky nebo hotovost. Musí existovat vztah mezi optimální velikostí 
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zásob a jejich rychlostí, aby byla zajištěna plynulost výroby a podnik mohl reagovat na 

poptávku. Optimalizace zásob je součástí finančního řízení podniku. 

                   
      
     
   

 

Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) vyjadřuje, kolik dní uplyne, 

než je inkaso peněz za tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto dobu firma čeká na 

inkaso plateb za již provedené tržby za vyrobené výrobky a poskytnuté služby. Musí se 

přihlédnout na velikost firmy a její postavení na trhu.  

                            
          
     
   

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) udává dobu ve 

dnech, po kterou zůstávají neuhrazeny krátkodobé závazky a podnik tak využívá 

bezplatný obchodní úvěr. Ve jmenovateli uvádíme denní tržby z prodeje výrobků a 

služeb a z prodeje zboží jako zdroj pro splácení krátkodobých závazků.  

                                      
                  

     
   

 

Rozdíl mezi dobou splatnosti pohledávek a dobou úhrady krátkodobých závazků 

vyjadřuje počet dnů, které je nutno profitovat (Kislingerová, 2010) 

1.8.4 Ukazatele zadluženosti 

Zobrazují vztahy mezi vlastními a cizími zdroji financování podniku, měří rozsah 

zadluženosti podniku. Zadluženost však není pouze negativní charakteristikou podniku. 

Růst zadluženosti může napomoci k celkové rentabilitě a tak zvýšit i tržní hodnotu 

podniku. Současně se však zvyšuje riziko finanční nestability.  
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Celková zadluženost (Debt Ratio) se vypočte jako podíl celkového dluhu k celkovým 

aktivům. Čím je vyšší podíl vlastního kapitálu, tím v případě likvidace je větší 

bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů, proto preferují nižší ukazatel zadluženosti. 

Pro vlastníky je lepší vyšší koeficient zadluženosti, protože chtějí větší finanční páku, 

aby znásobili svoje výnosy. Když je koeficient vyšší než oborový průměr, budou se 

věřitelé zdráhat půjčit podniku další peníze nebo budou požadovat vyšší úrokovou 

sazbu.  

                     
            

               

Koeficient samofinancování (Equity Ratio) je doplňkem ukazatele celkové 

zadluženosti, jejich součet musí být roven 1. Koeficient samofinancování vyjadřuje 

finanční nezávislost podniku a informuje o struktuře podniku.  

                            
               
               

Koeficient zadluženosti (Debt to Equity Ratio) má podobnou vypovídací schopnost 

jako koeficient celkové zadluženosti. Oba se zvyšují s tím, jak ve finanční struktuře 

podniku roste proporce dluhů. Využívá se také převrácená hodnota tohoto koeficientu -

 míra finanční samostatnosti podniku.  

                         
            

                

Úrokové krytí (Interest Coverage) znázorňuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 

Část zisku vyprodukovaného cizím kapitálem by měla pokrýt náklady na vypůjčený 

kapitál. Jestliže se ukazatel rovná 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého 

zisku, a tím na akcionáře nic nezbude. Postačující by mělo být, jsou-li úroky pokryty 

ziskem 3x až 6x. 

               
    
      

EBIT je provozní hospodářský výsledek, který můžeme vyčíst ve výsledovce 

(Sedláček, 2011).  
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1.9 Bankovní modely 

Bankovní modely informují uživatele o tom, zda je firma v dohledné době ohrožena 

bankrotem. Firma, která je ohrožena bankrotem, již určitý čas před tím vykazuje 

symptomy, které jsou pro bankrot typické. Jsou to například problémy s likviditou, výší 

čistého pracovního kapitálu a v neposlední řadě problémy s rentabilitou 

(Růžičková, 2007). 

1.9.1 Altmanovo skóre 

Pro svou analýzu použil profesor E. I. Altman přímou statistickou metodu, pomocí které 

odhadl koeficienty v lineární kombinaci jednotlivých poměrových ukazatelů, které 

použil ve svém modelu jako proměnné veličiny. Ve své práci vycházel z údajů podniků, 

které ve sledovaném období prosperovaly a s podniky, které během pěti let 

zbankrotovaly. Proto je možné díky tomuto modelu odhadnout, které podniky mají 

velkou pravděpodobnost úpadku a kterým toto nebezpečí nehrozí. Altman se také 

zabýval finanční filozofií, a to postoji, přístupy a souladem chování vedení podniku 

s jeho finančními možnostmi. 

Výsledkem Altmanovy analýzy je rovnice důvěryhodnosti, která se také nazývá  

Z-Skóre: 

                                    

kde:  

    
                      

              

    
                
              

    
    

              

    
               
            

    
     

               

Čím větší je index Z, tím je podnik finančně zdravější. Když je index Z větší, než 2,99 

je podnik finančně stabilní a naopak, když je Z nižší než 1,81 má podnik špatnou 
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finanční situaci a směřuje k bankrotu. Pokud je hodnota indexu Z mezi 1,81 a 2,99 

jedná se o podnik s nevyhraněnou finanční situací (Mrkvička, 2013). 

1.9.2 Zmijewski model 

Zmijewski bankrotní model vznik roku 1984 a v pozdějších letech byl mnohokrát 

aktualizován. Jeho autorem je americký profesor Mark E. Zmijewski.  

Rovnice modelu se skládá ze tří ukazatelů (ROA, finanční páky a likvidity) a jedné 

konstanty. Rovnice Zmijewski modelu má tento tvar:  

                                  

     
    
        

      
           
        

     
             

                    

                 
    
               

           
               

             
            

Každý parametr modelu i konstantu musíme vynásobit koeficientem 1,8138. Po 

vynásobení koeficientem získáme upravené skóre X. Toto upravená skóre převedeme 

do měřítka pravděpodobnosti dosazením do následující rovnice: 

   
 

(      )  

kde e je Eulerovo číslo; e = 2,71828. 

Výsledkem rovnice je pravděpodobnost bankrotu. Hodnota se bude nacházet v intervalu 

< 0;1 >, tedy mezi 0 až 100%. Bankrot firmy je u tohoto modelu očekáván tehdy, 

jestliže je hodnota výrazu větší nebo rovna 0,5, když je hodnota nižší, podnik není 

ohrožen bankrotem (Wallace, 2004). 
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1.9.3 Indexy důvěryhodnosti „IN 05“ 

Index IN 05 vychází z aktualizací modelu IN 01 podle testů, které proběhly v roce 2004 

na datech průmyslových podniků. Indexy IN vznikly na základě modelů ratingu a 

praktické zkušenosti při analýze finančního zdraví podniku. Při odhadování platební 

neschopnosti podniku vykazuje index úspěšnost více jak 70 %. Podobně jako Z-skóre, 

obsahuje tento index standartní poměrové ukazatele z oblasti aktivity, zadluženosti, 

rentability a likvidity. Výhodou indexu IN 05 oproti starším verzím je, že spojuje 

pohledy věřitele i vlastníka. Index je kritériem pro hodnocení a srovnání kvality 

fungování podniku i indikátorem pro včasnou výstrahu. 

Určí se ze vztahu: 

                                                         

kde: 

    
             
             

    
    

                

    
    

              

    
      

              

    
             

                                             

                                    

Váhy (koeficienty) se vypočítají jako podíl významnosti ukazatele ke kriteriální 

hodnotě ukazatele. Významnost jednotlivých ukazatelů je určena četností výskytu 

daného ukazatele. 

Podnik klasifikujeme podle následujících hodnot: 

IN > 1,6  podnik s dobrým finančním zdravím, 

0,9 < IN ≤ 1,6  podnik se nachází v šedé zóně (potencionální finanční problémy), 

IN ≤ 0,9  podnik není schopen splatit své závazky (Sedláček, 2011). 
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1.10 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Tento model se používá k analyzování vnějšího prostředí podniku. Předpokládá, že 

pozice podniku v daném odvětví záleží na pěti základních činitelích: Intenzitě 

konkurence uvnitř odvětví, bariérách vstupu, vyjednávací síle dodavatelů, vyjednávací 

síle odběratelů a substitučních produktech.  

x Intenzita konkurence uvnitř odvětví závisí na velikosti a růstu odvětví, 

rozmanitosti konkurentů. Také záleží, jaké mají zákazníci povědomí o značce či 

podniku.  

x Bariéry vstupu na konkrétní trh mohou ovlivnit investiční náročnost. Záleží, o jaké 

odvětví se jedná, některá odvětví jsou korigována vládní politikou.  

x Vyjednávací síla dodavatelů má dopad na výši nákladů. Čím větší je koncentrace 

dodavatelů, tím větší je pravděpodobnost nižších nákladů. 

x Vyjednávací síla odběratelů – záleží, kolik existuje substitučních produktů či 

konkurenčních podniků, jaká je koncentrace zákazníků a jaké jsou náklady na 

přechod zákazníka k jinému podniku v daném odvětví. Vysoká citlivost na ceny. 

x Substituční produkty – záleží jaká je relativní výše cen v poměru cena/užitek. 

Také záleží na ochotě zákazníků přejít na nový produkt (Kaňovská, 2009). 

1.11 SLEPT analýza 

SLEP analýza se využívá pro analýzu externího prostředí. Často je označována jako 

prostředek pro analýzu a předpoklady změn okolí a umožňuje vyhodnotit jejich 

případné dopady. Změny přicházejí z určitých oblastí podle různých faktorů: Social - 

sociální hledisko, Legal – právní a legislativní hledisko, Economic – ekonomické 

hledisko, Policy – politické hledisko a Technology – technické hledisko.  

1.12 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda spočívající v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, 

které jsou rozděleny do čtyř základních skupin: silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) 

stránky podniku, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) podniku. Spojuje tak 

v sobě zároveň analýzu makroprostředí i mikroprostředí. Makroprostředí je okolí 

podniku, které podnik sám nemůže ovlivnit – může v něm však najít příležitosti pro 
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rozvoj podnikání, ale také hrozby. Mikroprostředí se zaměřuje na firemní prostředí a 

vztahy s dodavateli a odběrateli – analyzujeme v něm silné a slabé stránky podniku.  

Díky SWOT analýze můžeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, odhalit 

problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) 

plánování podniku (Foret, 2010).  

Tabulka 2: SWOT analýza 

SWOT analýza 

Mikroprostředí S – Silné stránky W – Slabé stánky 

Makroprostředí T – Hrozby O – Příležitosti 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

Tato kapitola je věnována charakteristice podniku cukrárna Anička, s.r.o. a její historii a 

obchodní činnosti  

2.1 Obecné údaje 

x Obchodní název:   Cukrárna Anička, s. r. o. 

x Sídlo:    Rekreační 2, 635 00 Brno 

x Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

x Rozhodující předmět činnosti: hostinská, obchodní 

x IČO:    440 17 936 

x DIČ:    CZ 440 17 936 

x Popis organizační struktury:  1 jednatelka se samostatným podpisovým 

právem tvořící současně valnou hromadu společnosti 

x Statutární orgán:   Alena Tullová, 100% podíl výše vkladu 

x Počet zaměstnanců:   3 (2 + Majitelka) 

2.2 Historie firmy 

Cukrárna Anička byla založena 9. května 1992 společnicemi Alenou Tullouvou 

a Annou Kultovou. Předmětem podnikání byla hostinská a obchodní činnost, konkrétně 

pak především výroba vlastních domácích zákusků a dortů a vlastní výroba zmrzliny.  

Cukrárna byla založena jako společnost s ručením omezeným, kde základní kapitál byl 

tvořen vklady obou společnic v celkové výši 100.000 Kč (50%:50%). V roce 1993 však 

ze zdravotních důvodů paní Anna Kultová opustila společnost a prodala svůj podíl ve 

firmě paní Aleně Tullové, která se tak stala 100% vlastníkem. V současné době činí 

základní kapitál (upsané jmění) společnosti 200.000 Kč.  

  



34 
 

Z důvodu odchodu paní Kultové bylo třeba částečně změnit sortiment nabídky, neboť 

nebylo možné zajišťovat výrobu zákusků; nabídka cukrárny v současné době je tedy: 

x zprostředkování veškerých druhů zákusků a dortů dle přání, 

x zmrzlinové poháry dle nabídky cukrárny i na přání, 

x míchané nápoje dle tradičních i netradičních receptur, 

x 9 druhů kávy, 

x obložené chlebíčky a obložené mísy (vč. dodávky), 

x cukrovinky značkové výroby, 

x pořádání oslav – dětských, narozeninových, promočních, aj., 

x prodej alkoholických nápojů – točené i balené – pivo, víno, destiláty, 

x prodej nealkoholických nápojů – točené i balené, 

x prodej tabákových výrobků. 

Cukrárna byla zřízena v pronajatých prostorách rodinného domu rodičů jedné ze 

společnic – paní Aleny Tullové. Počáteční kapacita míst pro sezení v cukrárně byla 15 

míst. V roce 1998 a posléze také v roce 2002 prošla cukrárna stavební rekonstrukcí 

podle potřebné kapacity sezení a požadavků hygieny. V současné době v letním období 

nabízí provoz 60 míst včetně venkovních zahrádek. V zimním období jsou letní 

zahrádky uzavřeny. Kapacita vnitřního sezení je 25 míst.  

Velkou výhodou Cukrárny Anička je její umístění v rodinném domku, který byl do roku 

2013 ve vlastnictví rodičů majitelky podniku; od poloviny roku 2013 se stala ideální 

polovina domu formou dědictví majetkem podnikatelky. Smluvní nájemné je stanoveno 

po celou dobu existence společnosti na úrovni vlastních nákladů spojených s provozem 

firmy (elektrická energie, teplo, voda, odvoz odpadu), takže nezatěžuje společnost 

neúměrnými náklady.  Další z výhod „Cukrárny Anička“ je její poloha na dosti 

frekventované turistické trase vedoucí kolem Brněnské přehrady. Cukrárna zaměstnává 

kromě majitelky firmy dlouhodobě 2 zaměstnankyně na trvalý pracovní poměr a 

v letních měsících sezónní brigádnice na dohody o provedení práce. 

Stejně jako jiné podniky, tak i činnost Cukrárny Anička je ovlivněna celou šíří platných 

zákonů a nařízení. Vzhledem k tomu, že činnost cukrárny se týká pohostinství, musí se 
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také mimo jiné řídit i předpisy upravující oblasti hygieny v pohostinství. Tyto předpisy 

se často dotýkají právě i vedení účetnictví. 

Cukrárna Anička je od roku 2012 zatížena úvěrem v původní výši 360.900 na nákup 

osobního auta. Společnost je plátcem DPH. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části mé práce budou řešeny zmiňované ukazatele a výpočty finanční analýzy 

pro společnost Cukrárna Anička, s.r.o.  

3.1 Charakteristika odvětví 

Výroba a následný prodej cukrárenského zboží patří mezi hostinské činnosti a jako 

takové patří mezi živnosti volné podle Živnostenského zákona. Zahrnuje přitom jednak 

výrobu, jednak i prodej pokrmů či nápojů jak přímo v provozovně, tak i tzv. „přes 

ulici“. S tím je spojeno určité specifikum dvojího uplatnění DPH. Stravovací služba, čili 

konzumace zboží v prodejně, při které je využíváno vybavení prodejny a obsluha 

personálu, je zatížena základní sazbou DPH, zatímco prodej jídel či nápojů „přes ulici“, 

tak, že si zákazníci odnášejí zboží s sebou domů, je zatížen sníženou sazbou DPH. Toto 

specifikum je třeba zachytit v účetnictví podniku. 

3.2 Podkladové údaje 

Při hodnocení byly využity údaje z účetních závěrek Cukrárny Anička, s.r.o. za období 

2009 až 2013. Kompletní výchozí účetní údaje jsou k dispozici v příloze této práce. 

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané položky, které byly stěžejní pro výpočty 

v mé práci.  

Tabulka 3: Rozvaha ve zkáceném rozsahu za období 2009 - 2013 [v tis. Kč] 

Rozvaha  
2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 1743 1548 1320 1697 1312 
Dlouhodobý majetek 210 224 216 465 343 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 210 224 216 465 343 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 1520 1320 1098 1228 965 
Zásoby 556 459 581 630 630 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 546 187 84 110 36 
Krátkodobý finanční majetek 418 674 433 488 299 
Časové rozlišení 13 4 6 4 4 
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Rozvaha  
2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem  1743 1548 1320 1697 1312 
Vlastní kapitál  695 910 1090 1183 740 
Základní kapitál 200 200 200 200 200 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 377 495 710 890 983 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 118 215 180 93 -443 

Cizí zdroje 948 538 132 414 473 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky 948 538 132 168 277 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 246 196 
Časové rozlišení 100 100 98 100 99 

Zdroj: vlastní zpracování dle rozvah z roku 2009 - 2013 

Tabulka 4: Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu za období 2009 - 2013 [ v tis. Kč] 

VZZ 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží  3824 3987 3812 3942 3888 
Výkonová spotřeba 712 755 703 682 1331 
Přidaná hodnota 840 927 886 875 350 
Osobní náklady 638 636 597 613 635 
Provozní výsledek hospodaření 165 280 235 133 -423 
Placené úroky a ostatní finanční náklady 14 15 13 18 20 
Finanční výsledek hospodaření -14 -15 -13 -18 -20 
Výsledek hospodaření za účetní období 118 215 180 93 -443 
Výsledek hospodaření před zdaněním 151 265 222 115 -443 

Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů zisků a ztrát z roku 2009 - 2013 

3.3 Absolutní ukazatele 

V analýze absolutních ukazatelů čerpám údaje z účetních výkazů společnosti, jejichž 

zkrácenou verzi si můžete prohlédnout v tabulkách 3 a 4. Tyto údaje poté uplatňuji 

v analýze vývojových trendů (horizontální analýze) a v analýze komponent (vertikální 

analýze). Absolutní i procentní změny hlavních položek rozvahy a výkazu zisků a ztráty 

jsou zobrazeny v následujících tabulkách a grafech, které jsou pro prezentaci výsledků 

analýz nejvhodnější. 
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3.3.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Při použití horizontální analýzy zjistíme jednotlivé změny položek rozvahy a výkazu 

zisků a ztráty za období 2009 – 2013.  

Tabulka 5: Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza - Rozvaha 
Období 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Položka tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem -195,00 -11,19 -228,00 -14,73 377,00 28,56 -385,00 -22,69 
Dlouhodobý majetek 14,00 6,67 -8,00 -3,57 249,00 115,28 -122,00 -26,24 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0,00  0,00  0,00  0,00  
Dlouhodobý hmotný 
majetek 14,00 6,67 -8,00 -3,57 249,00 115,28 -122,00 -26,24 

Dlouhodobý finanční 
majetek 0,00  0,00  0,00  0,00  
Oběžná aktiva -200,00 -13,16 -222,00 -16,82 130,00 11,84 -263,00 -21,42 
Zásoby -97,00 -17,45 122,00 26,58 49,00 8,43 0,00 0,00 
Dlouhodobé 
pohledávky 0,00  0,00  0,00  0,00  
Krátkodobé 
pohledávky -359,00 -65,75 -103,00 -55,08 26,00 30,95 -74,00 -67,27 

Krátkodobý finanční 
majetek 256,00 61,24 -241,00 -35,76 55,00 12,70 -189,00 -38,73 

Časové rozlišení -9,00 -69,23 2,00 50,00 -2,00 -33,33 0,00 0,00 
Pasiva celkem -195,00 -11,19 -228,00 -14,73 377,00 28,56 -385,00 -22,69 
Vlastní kapitál 215,00 30,94 180,00 19,78 93,00 8,53 -443,00 -37,45 
Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kapitálové fondy 0,00  0,00  0,00  0,00  
Rezervní fondy, 
nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

0,00  0,00  0,00  0,00  

Výsledek hospodaření 
minulých let 118,00 31,30 215,00 43,43 180,00 25,35 93,00 10,45 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního 
období 

97,00 82,20 -35,00 -16,28 -87,00 -48,33 -536,00 -576,34 

Cizí zdroje -410,00 -43,25 -406,00 -75,46 282,00 213,64 59,00 14,25 
Rezervy 0,00  0,00  0,00  0,00  
Dlouhodobé závazky 0,00  0,00  0,00  0,00  
Krátkodobé závazky -410,00 -43,25 -406,00 -75,46 36,00 27,27 109,00 64,88 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 0,00  0,00  246,00  -50,00 -20,33 

Časové rozlišení 0,00 0,00 -2,00 -2,00 2,00 2,04 -1,00 -1,00 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výpočtů horizontální analýzy z tabulky číslo 5 je patrné, že většina položek aktiv má 

kolísavý charakter i když celková aktiva mají převážně klesající charakter. V roce 2012 

je skokový nárůst u dlouhodobého hmotného majetku, který byl způsoben nákupem 

nového automobilu.   

I celková pasiva mají klesající charakter, opět si můžeme všimnout velkého nárůstu u 

cizích zdrojů v roce 2012, z důvodu hrazení nového automobilu dlouhodobým úvěrem 

ve výši 360 900 Kč. Nárůst krátkodobých závazků v letech 2012 a 2013 byl zapříčiněn 

opravami. 

Tabulka 6: Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát 

Horizontální analýza - VZZ 
Období 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Položka tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby za prodej zboží  163,00 4,26 -175,00 -4,39 130,00 3,41 -54,00 -1,37 

Výkonová spotřeba 43,00 6,04 -52,00 -6,89 -21,00 -2,99 649,00 95,16 

 Přidaná hodnota 87,00 10,36 -41,00 -4,42 -11,00 -1,24 -525,00 -60,00 

Osobní náklady -2,00 -0,31 -39,00 -6,13 16,00 2,68 22,00 3,59 

Provozní výsledek 
hospodaření 115,00 69,70 -45,00 -16,07 -102,00 -43,40 -556,00 -418,05 

Placené úroky a ostatní 
finanční náklady 1,00 7,14 -2,00 -13,33 5,00 30,77 -2,00 -11,76 

Finanční výsledek 
hospodaření -1,00 7,14 2,00 -13,33 -5,00 38,46 -2,00 11,11 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 97,00 82,20 -35,00 -16,28 -87,00 -48,33 -536,00 -576,34 

Výsledek hospodaření 
před zdaněním 114,00 75,50 -43,00 -16,23 -107,00 -48,20 -558,00 -485,22 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty lze vysledovat, že první sledovaný rok se 

výsledek hospodaření zvýšil, ale v následujících letech klesal. K největšímu propadu 

došlo v roce 2013 oproti roku 2012, kdy se výsledek hospodaření snížil o 558 000 Kč, 

což je pro tak malý podnik zásadní změna, v tomto případě k horšímu.  
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3.3.2 Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Provedená vertikální analýza vypovídá o majetkové struktuře a výkonech společnosti ve 

sledovaném období. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 7: Vertikální analýza rozvahy 

Rozvaha 
Vertikální analýza [%] 

2009 2010 2011 2012 2013 
Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 12,05 14,47 16,36 27,40 26,14 
Oběžná aktiva 87,21 85,27 83,18 72,36 73,55 
Časové rozlišení 0,75 0,26 0,45 0,24 0,30 
Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 39,87 58,79 82,58 69,71 56,40 
Cizí zdroje 54,39 34,75 10,00 24,40 36,05 
Časové rozlišení 5,74 6,46 7,42 5,89 7,55 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z vertikální analýzy rozvahy vyplývá, že struktura aktiv a pasiv společnosti je po celé 

sledované období poměrně konstantní. Podíl oběžných aktiv ve sledovaném období je 

značný, tvoří více jak tři čtvrtinu celkových aktiv. Z čehož můžeme usoudit, že 

společnost nevlastní příliš dlouhodobého majetku, případně jej má již starý a 

v účetnictví odepsaný, naopak má mnoho zásob na skladě.  

V pasivech převažuje po celé sledované období vlastní kapitál, výjimkou je pouze rok 

2009, kdy jsou cizí zdroje 54 %. V letech 2009 – 2011 jsou cizí zdroje krátkodobé 

závazky. Od roku 2012 je společnost zatížena úvěrem.  

Tabulka 8: Vertikální analýza výkazů zisků a ztrát 

VZZ 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Výkonová spotřeba 18,62 18,94 18,44 17,30 34,23 
Přidaná hodnota 21,97 23,25 23,24 22,20 9,00 
Osobní náklady 16,68 15,95 15,66 15,55 16,33 
Provozní výsledek hospodaření 4,31 7,02 6,16 3,37 -10,88 
Placené úroky a ostatní finanční náklady 0,37 0,38 0,34 0,46 0,51 
Finanční výsledek hospodaření -0,37 -0,38 -0,34 -0,46 -0,51 
Výsledek hospodaření za účetní období 3,09 5,39 4,72 2,36 -11,39 
Výsledek hospodaření před zdaněním 3,95 6,65 5,82 2,92 -11,39 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vybrané položky výkazu zisku a ztráty jsou porovnávány k tržbám. V roce 2009 měla 

největší podíl na tržbách přidaná hodnota a tak tomu bylo až do roku 2012. V roce 2013 
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měla největší podíl výkonová spotřeba a zároveň byl v tomto roce záporný výsledek 

hospodaření.  

3.4 Rozdílové ukazatele 

V této části práce se budu věnovat rozboru čistého pracovního kapitálu patřícího do 

rozdílových ukazatelů. 

3.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Tabulka 9: Čistý pracovní kapitál v letech 2009 - 2013 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
ČPK 572 782 966 1060 688 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky číslo 9 je možné zjistit vývoj čistého pracovního kapitálu. Můžeme 

konstatovat, že podnik disponuje přebytkem oběžných aktiv nad krátkodobými závazky. 

Ukazatel má rostoucí trend do roku 2012, v následujícím roce hodnota klesla. Vzhledem 

k tomu, že zvýšení objemu cizích zdrojů bylo způsobeno úvěrem na nákup automobilu, 

který byl pro firmu nezbytný, a z vlastních zdrojů jej nebylo možné pořídit, nebylo 

možné situaci řešit jinak a tento ukazatel nemá proto v daném případě významnou 

reálnou vypovídací hodnotu. Pro lepší přehlednost jsem data ještě zaznamenala do grafu 

číslo 1.  

 

Graf 1: Grafické znázornění ČPK v letech 2009 - 2013 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5 Poměrové ukazatele 

Tato kapitola je věnována poměrovým ukazatelům finanční analýzy. Jedná se o 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

3.5.1 Ukazatele rentability 

V následující kapitole budou rozebrány souhrnné ukazatele rentability vloženého 

kapitálu, které se vztahují k výnosnosti vloženého kapitálu. Ukazatele slouží k podávání 

informací ohledně schopnosti podniku zhodnotit kapitál a následně vytvářet zisk. Cílem 

podniku je pak zvyšování rentability.  

Tabulka 10: Ukazatele rentability za období 2009 - 2013 

Ukazatele rentability 2009 2010 2011 2012 2013 
ROCE 23,74 30,77 21,56 9,31 -45,19 
ROA 9,47 18,09 17,80 7,84 -32,24 
ROE 16,98 23,63 16,51 7,86 -59,86 
ROS 3,09 5,39 4,72 2,36 -11,39 
Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel ROCE vyjadřuje rentabilitu investovaného kapitálu, ukazatel ROA celkovou 

efektivnost podnikání, ukazatel ROE vypovídá o výnosnosti kapitálu vloženého 

vlastníky podniku a ROS vyjadřuje rentabilitu tržeb a ziskové marže. V roce 2010 se 

hodnoty ukazatelů zvýšily, ale od roku 2011 mají klesající tendenci, a to lze považovat 

za negativní trend. Ale i přes klesající trend ukazatelů nedosahuje podnik do roku 2012 

záporných hodnot, což je žádoucí. Nejúspěšnějším rokem u všech uvedených ukazatelů 

byl rok 2010, kdy na 1 Kč vloženého kapitálu připadá 18,09 Kč zisku a na 1 Kč tržeb 

připadá 5,39 Kč zisku. 

 V roce 2013 se dostaly všechny ukazatele do záporných hodnot, což je pro podnik 

alarmující, a jestli majitelka nebude danou situaci řešit, může dojít i k bankrotu 

společnosti. Záporné hodnoty se vyskytly z důvodů zvýšení nákladů na zahájení 

rozsáhlých oprav zastaralého interiéru prodejny, splácení úvěru a v neposlední řadě 

mírného snížení zisku.  

Při porovnání dosažených hodnot ukazatelů rentability vlastního kapitálu (ROE) a 

rentability úhrnných vložených prostředků (ROA) by měla platit podmínka efektivnosti 

využívání cizích zdrojů, při které hodnoty ukazatelů ROE jsou vyšší než hodnoty 

ukazatelů ROA. Následující graf ukazuje, že ve sledovaném období nebyla tato 
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podmínka vždy dodržena a z hodnot je tedy zřejmé, že v roce 2009 a 2010 byl pokles 

cizích zdrojů a růst zdrojů vlastních. Naopak tomu bylo v roce 2011 a v roce 2012 byly 

tyto dva ukazatele skoro vyrovnané. 

 

Graf 2: Porovnání ukazatelů ROE a ROA v letech 2009 - 2013 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.5.2 Ukazatele likvidity 

Následující část práce je věnována ukazatelům platební schopnosti společnosti. Tyto 

ukazatele patří mezi jedny z nejvíce sledovaných ukazatelů, protože vyjadřují schopnost 

podniku hradit své závazky a je tedy jednou ze základních podmínek jeho existence.   

Tabulka 11: Ukazatele likvidity v letech 2009 - 2013 

Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 
Běžná 1,60 2,45 8,32 7,31 3,48 
Pohotová 1,02 1,60 3,92 3,56 1,21 
Hotovostní 0,44 1,25 3,28 2,91 1,08 
Zdroj: vlastní zpracování 

Běžná likvidita měla do roku 2011 rostoucí trend, od roku 2012 však hodnoty klesají. 

Běžná likvidita ukazuje, že v celém sledovaném období pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku alespoň 1,5 krát. V roce 2011 dokonce 8 krát, což nemusí 

znamenat příznivý stav. Vysoký podíl běžných aktiv většinou znamená nižší rentabilitu. 
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Pohotová likvidita má do roku 2011 také rostoucí charakter, který se v následujících 

letech mění na klesající. Můžeme však hovořit o vyrovnaných hodnotách, které se 

v roce 2011 a 2012 pohybují i nad doporučenými hodnotami. 

Hotovostní likvidita má stejný vývoj jako likvidita běžná a pohotová. Nejlepší likvidity 

společnost dosáhla v roce 2011 v hodnotě 3,28. Naopak nejnižší likvidita byla 

zaznamenána v roce 2009. V letech 2010 – 2013 přesahuje ukazatel hotovostní likvidity 

hodnotu 0,5, což vyjadřuje špatné hospodaření podniku s kapitálem. Podnik by se měl 

snažit udržet hodnotu hotovostní likvidity v intervalu <0,2;0,5>. 

3.5.3 Ukazatele aktivity 

Tato část se bude věnovat ukazatelům aktivity. V následující tabulce jsou uvedeny 

obraty aktiv, dlouhodobého hmotného majetku, zásob, a jejich doby obratu a doby 

obratu pohledávek a doby splatnosti krátkodobých závazků.  

Tabulka 12: Ukazatele aktivity za období 2009 - 2013 

Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat aktiv 2,19 2,58 2,89 2,32 2,96 
Obrat dlouhodobého majetku 18,21 17,80 17,65 8,48 11,34 
Obrat zásob 6,88 8,69 6,56 10,95 10,80 
Doba obratu zásob 52,34 41,44 54,87 32,88 33,33 
Doba splatnosti pohledávek 51,40 16,88 7,93 10,05 3,33 
Doba splatnosti krátkodobých závazků 89,25 48,58 12,47 15,34 25,65 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrat celkových aktiv se průměrně pohybuje kolem hodnoty 2,6. Z tabulky číslo 12 je 

patrné, že efektivnost využití stálých a oběžných aktiv má kolísavý trend. V roce 2009 

byla tato hodnota nejnižší. Nízká hodnota byla zřejmě zapříčiněna nízkými tržbami za 

prodej zboží. Naopak v roce 2013 byla hodnota nejvyšší a to 2,96. Tedy 1 Kč 

celkových aktiv přinese za rok 2,96 Kč tržeb.  

Obrat dlouhodobého majetku měl klesající tendenci. V roce 2012 byl největší propad, 

dlouhodobý majetek se obrátil jen 8,48 krát, což byl důsledek navýšení dlouhodobého 

hmotného majetku – nákup automobilu.  

Obrat zásob po celé sledované období kolísá. Nejvyšší hodnotu podnik tvořil v roce 

2012. Zásoby se za rok přeměnily do jiných forem oběžných aktiv až po další nákup 

zásob 10,95 krát. Což jinou interpretací znamená, že 1 Kč zásob za rok podniku přinesla 

necelých 11 Kč tržeb.  
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Z tabulky je dále patrné, že podnik vázal svá oběžná aktiva více na začátku sledovaného 

období, nejdelší doba obratu zásob byla v roce 2011, kdy délka obratu zásob byla 

skoro 55 dní. To bylo důsledkem malého obratu zásob v tomtéž roce. Ke konci 

sledovaného období se ukazatel snižuje. 

Dále lze z tabulky konstatovat, že doba splatnosti pohledávek má klesající charakter. 

Jen v roce 2012 zaznamenáváme malý nárůst doby splatnosti pohledávek na 10 dnů. 

Nejdelší doba splatnosti pohledávek byla v roce 2009, kdy byla přes 50 dnů. Uvedený 

trend je uspokojující.  

Doba splatnosti krátkodobých závazků má také klesající charakter s výjimkou roku 

2012, kdy jsme zaznamenaly nárůst o necelé 3 dny.  

3.5.4 Ukazatele zadluženosti 

V následující kapitole bude rozebrána celková zadluženost společnosti, míra 

samofinancování, zadluženosti a úrokové krytí. Tyto ukazatele zobrazují míru 

zadluženosti podniku a poměřují rozsah financování podniku cizími zdroji.  

Tabulka 13: Ukazatele zadluženosti v letech 2009 - 2013 

Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluženost 54,39 34,75 10,00 24,40 36,05 
Koeficient samofinancování 39,87 58,79 82,58 69,71 56,40 
Koeficient zadluženosti 1,36 0,59 0,12 0,35 0,73 
Úrokové krytí  - - - 133,00 -84,60 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková zadluženost podniku ve sledovaném období kolísá. Hodnota ukazatele celkové 

zadluženosti se v roce 2009 pohybuje na úrovni 54,39%, což vypovídá o tom, že 

v tomto roce byla nejvyšší zadluženost, za celé sledované období. Bylo to zapříčiněno 

dlouhou dobou splatnosti krátkodobých závazků. Nejnižší zadluženost byla v roce 2011, 

kdy ukazatel dosahoval pouze 10%, tj. podnik financuje svoji podnikatelskou činnost 

z 10% z cizích zdrojů. 

Míra samofinancování zaznamenala největší nárůst v roce 2011, a to o 23,79 

procentních bodů. To vypovídá o schopnosti společnosti krýt na konci sledovaného 

období svůj celkový majetek ze 82,58% Největší propad byl v roce 2013 o 13,31 

procentních bodů. Schopnost krytí společnosti je tedy 56,40%.  
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Ukazatel koeficientu zadluženosti ukazuje podobným způsobem jako ukazadel celkové 

zadluženosti to, že podnik má míru zadluženosti na poměrně nízké úrovni. Má také 

kolísavý charakter. V letech 2009 – 2011 měl sestupnou tendenci. V období 2012 – 

2013 došlo k  nárůstu.  

Při posuzování úrokového krytí, které informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené 

úroky, bylo zjištěno, že v období 2009 – 2011 nebyla společnost zatížena žádným 

úvěrem, čili měla nulové úroky. V roce 2012 si vzala úvěr na koupi nového služebního 

automobilu, což způsobilo vysoký nárůst úrokové krytí. V roce 2013 vyšel ukazatel 

úrokového krytí záporný, což je způsobeno odpisy nového automobilu.  

3.6 Bankovní modely 

Pro zhodnocení celkové finanční situace společnosti jsem využila Altmanův index a 

Index IN (tzv. identifikátory bankrotu), které tvoří kombinace různých poměrových 

ukazatelů. 

3.6.1 Altmanovo skóre 

V této části budou hodnoceny výsledky Altmanova Skóre a z nich plynoucí finanční 

situace podniku. 

Tabulka 14: Altmanovo skóre (2009 – 2013) 

Altmanovo skóre  
rok 2009 2010 2011 2012 2013 
x1 0,33 0,51 0,73 0,62 0,45 

x2 0,28 0,46 0,67 0,52 0,41 

x3 0,09 0,18 0,18 0,08 -0,32 

x4 0,73 1,69 8,26 2,86 1,37 

x5 2,19 2,58 2,89 2,32 2,96 
Zdroj: vlastní zpracování 

Rovnice důvěryhodnosti se vypočítá:  Z = 1,2x1+1,4x2+3,3x3+0,6x4+1,0x5.  

Tabulka 15: Z-skóre 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Z  3,72 5,44 10,25 5,78 3,84 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jeli hodnota Z-score větší než 2,99, pak je podnik finančně stabilní. Ukazatel Z-score je 

v celém sledovaném období větší než 3,5, jedná se tedy o finančně zdravý podnik, tzn., 

že mu  nehrozí žádné nebezpečí úpadku. Hodnoty sledovaného podniku mají kolísavý 

trend – do roku 2011 rostoucí a od roku 2011 klesající. Nejvyšší hodnotu nabývá 

Z právě v roce 2011, naopak nejnižší hodnoty jsou v letech 2009 a 2013. Pokud bude 

pokles hodnoty Z i nadále klesat, může nastat situace, kdy se podnik ocitne 

v nevyhraněné nebo dokonce špatné finanční situaci a tím bude směřovat k bankrotu.  

3.6.2 Zmijewski model 

Pro výpočty Zmijewski modelu byla použita původní verze modelu, která již byla 

popsána výše v teoretické části práce.  

Tabulka 16: Zmijewski model 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
ROA 0,09 0,18 0,18 0,08 -0,32 
FINL 0,54 0,35 0,1 0,24 0,36 
LIQ 1,6 2,45 8,32 7,31 3,48 
X -1,68 -3,19 -4,6 -3,33 -0,85 
P 0,16 0,04 0,01 0,03 0,29 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je zřejmé z tabulky č. 16, společnost Cukrárna Anička s.r.o., byla ve všech 

sledovaných letech vyhodnocena jako bonitní. V letech 2010 až 2012 se hodnoty 

pravděpodobnosti bankrotu pohybovaly v rozmezí pouze 1 – 4%. V roce 2013 se 

pravděpodobnost bankrotu podle modelu zvýšila na 30 %, což byl velký skok. Hodnoty 

byly pro lepší přehlednost zaznamenány i do grafu. 

 

Graf 3: Zmijewski model 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6.3 Indexy důvěryhodnosti „IN 05“ 

Tabulka 17: Index důvěryhodnosti IN 05 

IN 05  
rok 2009 2010 2011 2012 2013 
x1 1,84 2,88 10,00 4,10 2,77 

x2 x x x 133,00 -84,60 

x3 0,09 0,18 0,18 0,08 -0,32 

x4 0,89 1,09 1,20 0,92 1,28 

x5 1,60 2,45 8,32 7,31 3,48 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 18: Index důvěryhodnosti IN 05 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 
IN 05 0,95 1,54 3,01 7,01 -3,72 

Zdroj: vlastní zpracování 

Index IN05 nám ukazuje, zda podnik tvoří hodnotu podniku nebo ji ničí. Podle výsledků 

výpočtů indexu IN05 je patrné, že společnost v roce 2009 a 2010 netvořila hodnotu, v 

letech 2011 a 2012 tvoří hodnotu. V roce 2013 se hodnota indexu dostala do záporných 

čísel, což pro společnost není dobré. Tento pokles byl zapříčiněn nárůstem nákladů na 

opravy a snížila se přidaná hodnota, výsledek hospodaření byl v tomto roce záporný.  

3.7 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Cukrárna Anička má sídlo v městské části Brno – Kníničky, které leží v těsné blízkosti 

Brněnské přehrady, kde se v letních měsících vyskytuje mnoho turistů. 

Jelikož se v okolí cukrárny nachází pouze jedna cukrárna vzdálená asi 2 km, dalo by se 

říct, že je konkurence poměrně malá. Ale opak je pravdou; v okolí cukrárny jsou ještě 

dvě restaurační zařízení, která jsou pro místí i kolemjdoucí velkým lákadlem. Dále u 

samotné přehrady je mnoho stánků s občerstvením a zmrzlinou a další restaurace.  

Co se bariéry vstupu na trh v tomto odvětví týká, jde o činnost středně kapitálově 

náročnou při založení firmy. Při další činnosti neexistují jiná vnější omezení, než 

dodržování platných právních předpisů především v oblasti hygieny a bezpečnosti 

potravin. 

Výrobou zákusků a prodejem sladkostí se v dnešní době zabývá více firem, takže by 

neměl být problém změnit dodavatele. Vždy je však důležité si ověřit kvalitu a pestrost 



49 
 

zamyslet se nad cenou dodávaného zboží. Proto by změna dodavatele v některých 

případech mohla mít vliv na prosperitu podniku.  

Naopak odběratelé významně ovlivňují toto odvětví a i Cukrárnu Anička. Záleží na 

tom, kolik zákazníků se rozhodne navštívit podnik a kolik peněz jsou ochotni zde 

utratit. Vše je ovlivněno nejen prostředím, obsluhou, ale také počasím, ročním obdobím 

či společenskými akcemi v okolí cukrárny (ohňostroje, slunovrat). 

Substitučními produkty mohou být například balené zmrzliny, které se prodávají 

v blízkém supermarketu, či káva a točené nápoje prodávající se v nedalekém 

restauračním zařízení.  

3.8 SLEPT analýza 

Do sociálního hlediska bych zařadila jednání se zákazníky a mezilidské vztahy 

s okolím. Jedním z problémů byla přestavba jiné společnosti v těsném sousedství 

cukrárny, kterou provázelo mnoho sporů, což nemělo dobrý vliv na atmosféru v 

cukrárně. Dále i neshody s kníničskými organizacemi, které pořádají místní společenské 

akce, znemožnily majitelce podílet se na zajišťování občerstvení na těchto akcích. To 

vše jistě nepřispělo k dobré prosperitě cukrárny. Jako pozitivní vidím, že v těsné 

blízkosti venkovního posezení vybudovala obec dětské hřiště, což přispělo ke zvýšení 

návštěvnosti cukrárny rodinami s dětmi. 

Z právního a legislativního hlediska je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy, 

týkající se především hygieny, bezpečnosti potravin, bezpečnost práce na pracovišti a 

finančně ekonomické oblasti. To však není pro společnost a zkušenou majitelku 

problém.  

Ekonomické hledisko se zabývá poptávkou zákazníků a nabídkou sortimentu 

v prodejně. Řekla bych, že sortiment v Cukrárně Anička je spíše stereotypní a chybí zde 

nadšení pro vyzkoušení něčeho nového. Nemalý vliv měla na vývoj společnosti i 

ekonomická krize.  

Politické hledisko nemá na činnost zvolené společnosti velký vliv.  

Z technického hlediska bych viděla problém v zastaralých přístrojích, které jsou 

zbytečně pomalé a nespolehlivé. Do budoucnosti bych se zamyslela nad jejich výměnou 

za nové.  
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3.9 SWOT analýza 

Pomocí Porterova modelu a SLEPT analýzy sestavíme tabulku SWOT analýzy, která se 

skládá ze silných a slabých stránek podniku a příležitostí a hrozeb. 

Tabulka 19: SWOT analýza 

 

Silné stránky  Slabé stránky 

S1 - Vlastní prostory 

S2 - Atraktivní poloha - blízkost 

brněnské zoo a přehrady 

S3 - Různorodost sortimentů 

S4 - Snadná změna dodavatele 

S5 - Venkovní posezení včetně 

dětského hřiště 

W1 - Závislost na počasí a ročním 

období 

W2 - Zastaralé technologie 

W3 - Zastaralý interiér 

W4 - Mezilidské vztahy – podnikání 

v místě svého bydliště 

 

Příležitosti  Hrozby  

O1 - Vlastní výroba zákusků 

O2 - Rekonstrukce provozovny 

O3 - Rozšíření sortimentu 

O4 - Reklama, propagace 

T1 - Příchod nové konkurence 

T2 - Trend zdravého životního stylu 

T3 - Ekonomická krize 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Z provedené finanční analýzy společnosti Cukrárna Anička, s.r.o. bylo zjištěno několik 

problémů v oblasti ukazatelů výkonnosti podniku. Jednalo se o zvýšení zadlužení 

společnosti, vysoký stav zásob společnosti, snížení návštěvnosti podniku a tím i snížení 

tržeb.  

Zvyšování hodnoty čistého provozního kapitálu lze provádět zvyšováním tržeb. 

Zvyšovat tržby lze aktivním vyhledáváním nových zákazníků a udržováním těch 

stávajících, případně zajišťováním občerstvení na společenských akcích v dané lokalitě. 

Získat konkurenční výhody, kterými může být například tradice firmy a vybudování 

vztahů s okolím a zákazníky a vytvořit tak dobré jméno firmy. To souvisí s kvalitou 

odvedené práce, prostředím, do kterého se budou spokojení zákazníci rádi vracet, stejně 

jako příjemnou obsluhou personálu. Důležité je i řízení zakázek a kvalifikace 

zaměstnanců.  

Pro zlepšení stávající situace podniku bych navrhovala následující řešení: 

4.1 Zřízení vlastní výrobny 

Dalším návrhem by mohlo být zbudování vlastní výrobny zákusků a chlebíčků přímo 

v prostorách cukrárny. Snížily by se tak náklady na prodávané zboží a bylo by to i 

efektivnější a flexibilnější vůči potřebám cukrárny. Jak již bylo v práci zmíněno, prodej 

je velice závislý na počasí, avšak zboží je objednáváno s časovým předstihem. Samotné 

suroviny, které by byly potřeba k vlastní výrobě, mají delší trvanlivost, na rozdíl od 

dodávaných hotových výrobků, které mají krátkou dobu trvanlivosti (např. zákusky je 

nutné spotřebovat do druhého dne). V domě, ve kterém se nachází cukrárna, jsou ještě 

prostory, které by se mohly přebudovat na již zmíněnou výrobnu. Jelikož je majitelka 

cukrárny i majitelkou domu, ve kterém se cukrárna nachází, nemusela by tedy platit 

žádný další nájem a využila by tak silnou stránku, kterou nám odhalila SWOT analýza 

v bodě S1. Protože se však jedná o hostinskou činnost, musela by splnit náročné 

hygienické podmínky, které by si vyžádaly i stavební úpravy. To by zvýšilo již tak 

vysoké náklady na vybudování vlastní výrobny. Dále by bylo potřeba zaměstnat další 

pracovní sílu, která by ve výrobě pracovala. Náklady jsou shrnuty v následující tabulce.  
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Tabulka 20: Náklady na zřízení vlastní výrobny 

Položka Cena 

Stavební úpravy 300 000 Kč 

Zařízení výroby 163 011 Kč 

Náklady na roční mzdu zaměstnanci 241 200 Kč 

Celkové náklady 704 211 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

Náklady na stavební opravy jsou hrubým odhadem stavebního inženýra, který dobře zná 

prostory cukrárny.  

Do výroby by bylo potřeba pořídit troubu na pečení, myčku na nádobí, dřez a lednici, 

ostatní vybavení, jako například pracovní linka, by zůstali z původní kuchyně. Potřebné 

zařízení prodávají v internetovém obchodě Gastro vybavení Promos. Mohla by být 

pořízena trouba řady BakerLux, která je vhodná pro menší cukrářskou výrobu, její cena 

je 65 100 Kč. Dále Podstavec pod pečící troubu za 6 023 Kč. Myčku nádobí, která stojí 

27 341 Kč. Dřez s rozměry 60x60 cm je za 6 800 Kč. Pro uchovávání potravin by bylo 

potřeba pořídit lednici na 1300 litrů, kterou lze pořídit za 32 300 Kč. Dobrým 

pomocníkem pro přípravu zákusků by jistě byl Mixér Professional 6,9l za 25 447 Kč. 

Měsíční mzda pro nového zaměstnance by činila 15 000 Kč. Ceny v tabulce jsou 

uvedeny bez DPH. 

Náklady na zbudování vlastní výroby jsou pro podnik v této situaci příliš vysoké, proto 

ho nedoporučuji realizovat v blízké době. Pokud by se v budoucnu situace podniku 

zlepšila, tak bych tuto možnost opět zvážila. V dnešním světě je totiž moderní „domácí 

výroba“, a tak by se jistě zvýšil i počet zákazníků. 

4.2 Výběr dodavatelů a nákup nových přístrojů 

Jelikož je tedy vlastní výrobna pro společnost příliš nákladná, zaměřila bych se na 

kvalitní výběr dodavatelů a také na nákup nových moderních přístrojů. 

Společnost by měla přezkoumat stávající dodavatelské smlouvy a provést srovnání 

s ostatními dodavateli, kteří by byli schopni dodávat zboží v požadovaném množství, 

čase a kvalitě za příznivější ceny. Důležitá je také flexibilita dodávek, protože prodej je 

velice závislý na počasí a u rychle se kazícího zboží není možné mít velké zásoby na 

skladě (zákusky, chlebíčky). 
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Tabulka 21: Porovnání dodavatelských cen 

Položka Stávající dodavatel Jiný dodavatel Rozdíl 

Pohádka 13 Kč 11 Kč 2 Kč 

Věneček 9 Kč 10 Kč -1 Kč 

Tvarohová kostka 13 Kč 11 Kč 2 Kč 

Ovocný košíček 9 Kč 8 Kč 1 Kč 

Větrník 15 Kč 13 Kč 2 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

V současné době má cukrárna dva dodavatele zákusků – paní Jelínkovou a Cukrářství 

Miroslava a Pavla Čermáka. Pro srovnání cen jsem vybrala několik nejprodávanějších 

zákusků. Jako druhého dodavatele jsem si zvolila Lahůdky Brno. Z tabulky vyplívá, že 

kdyby cukrárna změnila dodavatele, tak by na pořizovací ceně některých zákusků 

mohla ušetřit, naopak u některých zákusků je cena stejné, dokonce i vyšší. Všechny 

ceny v tabulce jsou uvedeny včetně 15% sazby DPH.  

V cukrárně jsou také používány zastaralé přístroje, které nejen zdržují dobu přípravy 

objednaného zboží, ale jsou i nespolehlivé. Proto bych doporučila nákup nových strojů, 

které by ušetřily čas přípravy (např. u kávy, zmrzliny či ovocných nápojů) a byly by 

spolehlivé, a také by umožnily navýšení produkce, či rozšíření sortimentu – což však 

vyžaduje zvyšování poptávky po sortimentu podniku. Proto bych tento návrh podpořila 

reklamou, o které jsem se již v této kapitole zmiňovala. Neměl by se také opomenout 

nákup nových chladících zařízení, která budou výkonnější a budou mít menší spotřebu 

energie.  Tímto krokem by se eliminovala slabá stránka podniku, která byla zjištěna 

pomocí bodu W2 ve SWOT analýze. 

Tabulka 22: Náklady na nové přístroje 

Přístroj Cena 

Kávovar Saeco ROYAL Coffe bar 22 022 Kč 

Výrobník zmrzliny G5 15 000 Kč 

Zmrzlinová vitrína ItalProget – BRIO 6 19 500 Kč 

Rychlovarná konvice s nastavením teploty Cartel KE 8010  2 990 Kč 

Náklady celkem 59 512 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ceny zařízení jsem čerpala z internetových stránek cesk.cz, zvolila jsem kávovar Saeco 

ROYAL Coffe bar, který je cenově dostupný a přitom splňuje všechny požadavky pro 

použití v cukrárně. Jedná se o automatický kávovar vhodný pro menší provozovny. Jeho 

předností je jednoduchá obsluha a vysoká produkce. Dále má v sobě kávovar 

zabudované zařízení k přípravě pravého cappuccina, pro jehož přípravu se v současné 

době používá v cukrárně jiný přístroj. Kávovar také umí připravit Caffé-Latté, které 

cukrárna momentálně nenabízí. Takže by tento kávovar nahradil hned dva přístroje 

nacházející se v současné době v cukrárně a navíc by i rozšířil nabídku kávy.  

Na výrobu zmrzliny bych zvolila Výrobník zmrzliny G5, který by byl schopen nahradit 

stávající výrobník, který již vypovídá svou službu. Jeho produkce je 2,1 – 5 kg za 

hodinu. 

Pro  prodej bych zvolila umístění zmrzliny do vitríny ItalProget – BRIO 6, protože má 

malé rozměry, a proto by se bez problému vešla do provozovny bez větších úprav. 

Jedná se o jednu z mála vitrín v takto malém provedení s dynamickým oběhem chladu. 

Vitrína je na šest van se zmrzlinou, což je o dvě vany více, než vitrína, která se 

v současné době v cukrárně nachází.  

V zimních měsících se v cukrárně také zvyšuje poptávka po různých druzích čaje. 

Každý čaj nebo jiný horký nápoj vyžaduje jinou teplotu vody při jeho přípravě. Proto 

bych doporučila koupit rychlovarnou konvici s regulací teploty vody. Jako vhodná mi 

přišla rychlovarná konvice Catler KE 8010 s objemem 1,7 litru, která má i funkci keep 

warm pro udržení nastavené teploty po dobu 20 minut, která je pro běžný provoz 

cukrárny velice praktická. Tuhle konvici by bylo možné objednat na internetových 

stránkách elektrocb.cz za 2990 Kč s dopravou zdarma.  

Náklady na inovaci přístrojů by vyšly na 59 512 Kč.  

Pokud by se majitelka rozhodla pro rozšíření sortimentu např. o ledovou tříšť, zvýšily 

by se náklady o 28 810 Kč za výrobník ledové tříště SORBY DREAM T1. Jedná se o 

výrobník na ledovou tříšť s jedním zásobníkem, který by byl vhodný do malého 

provozu jako doplňkový sortiment. Ceny jsou uváděny bez DPH. 
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4.3 Modernizace interiéru a rozšíření sortimentu 

Dále by se podnik mohl zamyslet nad bodem W3 SWOT analýzy, který poukazuje na 

slabou stránku interiéru, který působí opotřebovaně a zastarale. Je důležité, aby se 

zákazník v podniku cítil dobře. Míra obnovy vybavení by závisela na tom, kolik 

finančních prostředků by byla majitelka ochotna a schopna do této obnovy vložit. 

V roce 2015 by měly skončit rozsáhlé stavební opravy, které započaly v letech 2013, a 

také v roce 2016 by společnost měla splatit úvěr, který si vzala na nákup nového 

automobilu. Proto bych doporučovala vyčkat s dalším velkým finančním zatížením 

firmy až po roce 2016. 

Zde je návrh na modernizaci interiéru:  

Tabulka 23: Náklady na nové vybavení cukrárny 

Položka Cena 

Výmalba 5 000 Kč 

Stoly 17 495 Kč 

Židle 43 800 Kč 

Doplňky 6 000 Kč 

Náklady celkem 72 295 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

Pro výmalbu byla zvolena omyvatelná barva s možností výběru odstínu barvy ze 

vzorníku, která stojí 50 Kč/m2. Provozovna má 64 m2 a bylo by potřeba provést i další 

úpravy stěn před malováním (škrábání starých maleb, sádrování a tmelení prasklin a 

děr, stěrkování), proto by celkové náklady vyšly na 5 000 Kč. 

Stoly a židle jsem vybrala v internetovém obchodě www.dako.cz, kdy jeden stůl 

FLAT 13 QL s laminovou deskou stojí 3 499 Kč a do provozovny je potřeba 5 stolů. 

U každého stolu budou 4 židle značky TON, to je celkově 20 židlí, cena jedné židle je 

2 190 Kč. Náklady na nový nábytek by celkem vyšly 61 295 Kč. 

Dále bych navrhovala koupit drobné dekorační předměty a doplňky interiéru pro jeho 

zútulnění. Jednalo by se například o obrazy, sušené květinové vazby, ubrusy, atd. 

odhadem by tyto doplňky vyšli kolem 6 000 Kč.  

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. 
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Další změnou pro zvýšení spokojenosti zákazníků se službami cukrárny, kterou bych 

ráda navrhla, je lepší reakce při objednávání zákusků a sladkých řezů na roční období. 

Tato inovace by lépe zohledňovala zimní a letní chutě zákazníků cukrárny. V teplejším 

období by bylo lépe plánovat „lehčí“ zákusky s využitím nabídky čerstvého ovoce a 

jogurtu. V zimních měsících je možno objednávat více krémových a marcipánových 

sladkých zákusků a řezů. Tento návrh by také snížil vliv slabé stránky SWOT analýzy 

W1 – závislost na počasí a ročním období. 

Jak ukázal bod T2 SWOT analýzy, hrozbou pro cukrárny v dnešní době je také trend 

zdravého životního stylu, proto bych doporučila rozšíření sortimentu i o méně kalorické 

zákusky a poháry. V následující tabulce jsem udělala návrh zákusků, které by se mohly 

prodávat. Jako dodavatele jsem zvolila cukrárnu Mlsná, která má i výrobnu zákusků. 

Dodavatel se nachází v Brně a je tedy dostupný pro každodenní odběr. Při větším a 

pravidelném odběru by bylo možné získat i slevu. Nákupní cenu jsem navýšila o 20 % a 

vypočítala jsem zisk, který by byl z prodeje jednotlivých zákusků. Ceny jsou uvedeny 

včetně DPH. 

Tabulka 24: Náklady a ceník Dia zákusků 

Zákusek Nákupní cena Prodejní cena Zisk 

Ořechový řez 18 Kč 22 Kč 4 Kč 

Věneček 18 Kč 22 Kč 4 Kč 

Vanilkovo-čokoládový řez 23 Kč 28 Kč 5 Kč 

Malinový řez 39 Kč 46 Kč 7 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dalším doporučením majitelce firmy je, aby se více zajímala o celkové dění. Sledovala 

vývoj, trendy a novinky v oboru, odebírala odborné časopisy a navštěvovala odborné 

semináře a veletrhy a získané poznatky pak aktivně implementovala do svého 

podnikání. Také je dle mého mínění nutné sledovat, aby společnost nezaostala za 

konkurencí a měla představu o budoucích požadavcích zákazníků. Důležité je také mít 

přehled o požadavcích týkajících se hygieny. V tabulce číslo 23 jsou návrhy na 

předplatné některých odborných časopisů a seminářů a jejich cena. 
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Tabulka 25: Roční náklady na vzdělávání 

Položka Cena 

Odborný časopis - Gurmet 299 Kč 

Odborný časopis - Apetit 599 Kč 

Návštěva semináře – Problematika hygieny 1 690 Kč 

Návštěva semináře – Dorty a dortíčky 2 798 Kč 

Roční náklady  5 386 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odborný měsíčník Gurmet vychází 11 krát za rok. Jeho cena na stánku je 34 Kč, při 

ročním předplatném by byla cena 299 Kč místo 374 Kč. Měsíčník Apetit vychází 12 

krát za rok a jeho cena na stánku je 60 Kč. Roční předplatné by vyšlo na 599 Kč místo 

720 Kč. Společnost ANAG nabízí odborný seminář na téma Problematika hygieny 

potravin a lidský faktor v potravinářských provozech za 1 690 Kč. GASTROSTUDIO 

Praha spolu se střední školou hotelnictví a gastronomie pořádají seminář – Dorty a 

dortíčky do každé cukrárny, jehož cena je 2 798 Kč. Za rok by náklady na vzdělávání a 

prohloubení znalostí v oboru činily 5 386 Kč, což ve srovnání s výnosy, které by to 

mohlo přinést, není vysoká částka. Zvýšil by se počet spokojených zákazníků, kteří se 

budou častěji vracet do cukrárny a utratí zde více peněz. Ceny jsou uvedeny včetně 

DPH. 

4.4 Reklama 

Jak již bylo v práci zmíněno, cukrárna se nachází v blízkosti Brněnské přehrady a 

v těsném sousedství je také brněnská ZOO, kterou navštěvuje velké množství lidí. Proto 

by bylo dobré nalákat návštěvníky ZOO a turisty navštěvující Brněnskou přehradu, či 

rekreanty vlastnící v blízkosti přehrady chaty do Cukrárny Anička a využít tak silné 

stránky, které odhalila SWOT analýza v bodě S2. Dobrým nástrojem pro tento účel by 

byl reklamní poutač. Provedla jsem předběžný průzkum, kolik by umístění reklamního 

poutače stálo v brněnské ZOO i v okolí přehrady.  
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V brněnské ZOO mi nabídli hned tři možnosti reklamy. První bylo umístění reklamy 

v periodiku ZOOREPORT, který je volně dostupný v ZOO a také je ke stažení na 

internetových stránkách ZOO. Tento typ reklamy není příliš vhodný, protože většina 

lidí čte magazín až v pohodlí svého domova, popřípadě po cestě domů a pak už je jen 

malá pravděpodobnost, že by se vrátili zpět do blízkosti ZOO a navštívili cukrárnu. 

Další dvě možnosti jsou pro náš záměr mnohem praktičtější: reklama na zadní straně 

vstupenky do ZOO a umístění reklamních bannerů, plakátů či billboardů přímo v areálu 

ZOO. Správně umístěná reklama při odchodu, by mohla vyvolat v návštěvnících ZOO 

chuť navštívit cukrárnu. Doporučila bych reklamu zaměřit tematicky více na děti, 

protože ZOO navštěvují převážně rodiny s dětmi, školy a organizace zabývající se právě 

prací s dětmi. Tato možnost reklamy vychází i finančně nejlépe. Pokud by se cukrárna 

rozhodla umístit reklamu do zoologické zahrady, bylo by dobré ji tam umístit na 

období, kdy je největší návštěvnost (tj. květen – říjen). Pro umístění reklamy by však 

bylo nutné ji nejdříve vytvořit a vytisknout. Tisk reklamy o velikosti 1 x 1,5 m by stál 

kolem 1 000 Kč. Ekonomicky výhodné by bylo reklamu tisknutou na textilii, která by 

mohla být používána opakovaně. Celkové náklady na reklamní billboard umístěný 

v areálu brněnské ZOO po dobu šesti měsíců by cukrárnu vyšel zhruba na 31 000 Kč.  

Zde je tabulka s cenami reklam v ZOO Brno: 

Tabulka 26: Ceník reklamy v ZOO Brno 

Reklama v periodiku ZOOREPORT 

1 strana 50 000 Kč 

½ strany 25 000 Kč 

¼ strany 12 500 Kč 

Vstupenka do zoo (dvoubarevná reklama) 

10 000 ks 49 000 Kč 

20 000 ks 70 000 Kč 

50 000 ks 105 000 Kč 

100 000 ks 130 000 Kč 

Drobné poutače v areálu 1 ks/měsíc 1 000 Kč 

Billboard (cca 1 x 1,5 m) 1 ks/měsíc 5 000 Kč 

Větší statická reklama (cca 4 x 1,5 m) 1 ks/měsíc 15 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování dle internetových stránek ZOO Brno 
dostupných na: http://www.zoobrno.cz/ 

V okolí Brněnské přehrady jsem zvolila dvě místa, kde by mohla být reklama umístěna. 

První je zábradlí u zastávky tramvaje Přístaviště, které pronajímá pro účely reklamy 
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Dopravní podnik města Brna za cenu 1 300 Kč za první měsíc a za každý další měsíc by 

společnost platila 900 Kč. Náklady na půl roku zahrnující i náklady na výrobu 

reklamního poutače by byly kolem 6 800 Kč. Jako druhé místo pro reklamu jsem zvolila 

plot v blízkosti hráze, který vlastní soukromá osoba. Náklady za měsíční umístění 

reklamy by byli 1 000 Kč. Půlroční náklady zahrnující i náklady na výrobu reklamního 

poutače by byly v přibližné výši 7 000 Kč. Veškeré ceny reklamy jsou uvedeny s DPH. 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést základní hodnocení výkonnosti podniku 

Cukrárna Anička, s.r.o., a na základě získaných výsledků posoudit situaci ve společnosti 

a pomocí dílčích cílů navrhnout doporučení, která by mohla vést ke zlepšení situace.  

Praktická část vycházela z předložených účetních údajů. Práce je založena především na 

údajích získaných z rozvah a výkazů zisků a ztrát za období pěti let od roku 2009 do 

roku 2013. Cíle práce bylo dosaženo pomocí několika různých metod – horizontální a 

vertikální analýzy, finanční analýzy, bankovních modelů (Altmanovo skóre, Index 

důvěryhodnosti IN05), Porterova pětifaktorového modelu konkurenčního prostředí, 

SLEPT analýzy a SWOT analýzy. 

Sledovaná společnost působí na trhu již přes dvacet let a v posledních letech se její 

situace zhoršuje. Výsledky hospodaření mají klesající tendenci. V roce 2012 

zaznamenaly nárůst dlouhodobé závazky z důvodů úvěru na nový automobil. 

V roce 2013 se stala Alena Tullová majitelkou ideální poloviny domu, ve kterém se 

cukrárna nachází. V tomto roce byly rovněž zahájeny rozsáhlé opravy provozovny, 

čímž došlo ke zvýšení nákladů. 

Sledované ukazatele rentability zaznamenaly v letech 2009 – 2010 růst, ale pak až do 

konce sledovaného období klesaly. Nejlepší likvidity dosáhla společnost v roce 2011, 

kdy se hodnoty pohybují nad horní hranicí doporučených hodnot. Doba obratu zásob má 

kolísavý trend. Stejně tomu tak je i u doby splatnosti krátkodobých závazků. Doba 

splatnosti pohledávek se snižuje, takže odběratelé platí své závazky po kratší době. 

Podle Altmanovy analýzy má ukazatel klesající tendenci a v roce 2013 se přiblížil 

k doporučené hranici. Pokud by i nadále přetrval klesající trend, tak by to mohlo ohrozit 

existenci podniku. Jelikož není Altmanova analýza pro podniky v České republice příliž 

spolehlivé, byl proveden také výpočet bankrotního Zmijewského modelu, který ukázal, 

že společnost je po celé sledované období bonitní a nesměřuje k bankrotu. Důležité je 

však podotknout, že se hodnoty v roce 2013 mnohonásobně zvýšily. Podle výpočtů 

indexu IN je patrné, že podnik tvořil v letech 2011 a 2012 hodnotu, ale v roce 2013 by 

podle hodnoty ukazatele neměl být schopen splatit své závazky, což není pro podnik 

příznivé.  
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Cílem prvního dílčího kroku bylo zjistit, zda je možné zřídit vlastní výrobnu. Náklady 

na vybavení provozovny a na další pracovní sílu jsou však příliš vysoké. V současné 

době, kdy podnik splácí úvěr, není vhodné tento záměr realizovat. Rozšíření sortimentu 

by tedy mělo být realizováno pomocí nových dodavatelů a také pořízením nových 

moderních přístrojů, které jsou výkonnější a mají menší spotřebu energie než současné 

zastaralé přístroje, což by vedlo ke snižování nákladů.  

Dalším cílem bylo zjistit, zda by nebylo přínosem provést rekonstrukci interiéru. Změnu 

interiéru lze doporučit, protože by vedla ke zpříjemnění prostředí a nebyla by tolik 

nákladná jako zřízení vlastní výroby. Také je nutné investovat prostředky do vzdělávání 

a do sledování nových trendů a získané poznatky převést do praxe a vytvořit v cukrárně 

útulný interiér a přilákat návštěvníky na nový sortiment zboží. 

V posledním kroku bylo cílem nalézt nové možnosti propagace a reklamy podniku. Jako 

nejvýhodnější se jeví umístění reklamního poutače na zastávce MHD a v blízkosti 

přehrady. 

Realizace navržených doporučení by měla vést ke zvýšení výkonnosti podniku.  
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Příloha 1: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za rok 2009

IČO : 44017936
Sídlo :
závěrky ke dni  31.12.2009
dne

běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok

Aktiva celkem 1743 1271 Pasiva celkem 1743 1271
A Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 A Vlastní kapitál 695 577
B Stálá aktiva 210 239 A.I.   základní kapitál 200 200

B.I.   dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 A.II.   kapitálové fondy 0 0
B.II.   dlouhodobý hmotný majetek 210 239 A.III.   fondy tvořené ze zisku 0 0
B.III.   dlouhodobý finanční majetek 0 0 A.IV.   výsledek hospodaření minulých let 377 211
B.III.1 A.V.   výsledek hospod. účetního období 118 166

0 0 B Cizí zdroje 948 595
C Oběžná aktiva 1520 1023 B.I.   rezervy 0 0

C.I.   zásoby 556 380 B.II.   dlouhodobé závazky 0 0
C.II.   dlouhodobé pohledávky 0 0 B.III.   krátkodobé závazky 948 595
C.III.   krátkodobé pohledávky 546 295 B.IV.   bankovní úvěry a výpomoci 0 0
C.IV.   krátkodobý finanční majetek 418 348 B.IV.1.   z toho : dlouhodobé bank. úv. 0 0

D Časové rozlišení 13 9 C Časové rozlišení 100 99
D Časové rozlišení 4 13 C Časové rozlišení 100 100

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y ( v tis. Kč ) :
I+II Výkony a prodej zboží 3824 3074 * Provozní výsl. hospodaření 165 222

I+II.1.   z toho: tržby za prodej M Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0
  vl. výr.,služeb a zboží 3824 3074 VI+..+XII Jiné finanční výnosy 0 0

II.2.   Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. 0 0 J+..+P Jiné finanční náklady 47 56
II.3.   Aktivace 0 0 * Finanční výsl. hospodaření

A+B Výk.spotř. a nákl. na prod. zboží 2984 2277 vč.daně z příjmu z běžné čin. -47 -56
+ Přidaná hodnota 840 797 ** Výsl. hosp.za běžnou činnost 118 166
C Osobní náklady 638 539 XIII Mimořádné výnosy 0 0
E Odpisy dl. nehm. a hm. majetku 29 18 R+S Mimořádné náklady 0 0
G Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 * Mimořádný výsl. Hospodaření 0 0

III+IV+V Jiné provozní výnosy 0 3 *** Výsl. hosp. za účet. období 118 166
D+F+H+I Jiné provozní náklady 8 21 Uložení výr.zprávy :

70 0
0 0
0 0

Formulář je třeba zaslat na adresu : Obchodní věstník, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 ( tel. 33071623 )

ověřené auditorem (obch. jméno) + číslo oprávnění
auditorský výrok : 1. bez výhrad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( nehodící se škrtněte )

  z toho : podíly v ovládaných a 
řízených osobách

CUKRÁRNA ANIČKA společnost s ručením omezeným Obchodní jméno :
Rekreační 2, Brno, 635 00          zveřejňuje podle §20 zák.č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní

Rekreační 2, Brno, 635 00

**Peněž. tok z provozní činnosti

**Peněž. tok z investiční činnosti
**Peněž. tok z finanční činnosti

Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti :

Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti :
HIM zat. zástav právem nebo věcným břemenem :

Osoby s více než 20 % podílem na ZJ ( + výše vkladu v % ) :Dceřinné podniky ( název a sídlo ) :

R O Z V A H A  ( v tis. Kč ) :

i



Příloha 2: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za rok 2010

IČO : 44017936
Sídlo :
závěrky ke dni  31.12.2010
dne

běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok

Aktiva celkem 1548 1743 Pasiva celkem 1548 1743
A Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 A Vlastní kapitál 910 695
B Stálá aktiva 224 210 A.I.   základní kapitál 200 200

B.I.   dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 A.II.   kapitálové fondy 0 0
B.II.   dlouhodobý hmotný majetek 224 210 A.III.   fondy tvořené ze zisku 0 0
B.III.   dlouhodobý finanční majetek 0 0 A.IV.   výsledek hospodaření minulých let 495 377
B.III.1 A.V.   výsledek hospod. účetního období 215 118

0 0 B Cizí zdroje 538 948
C Oběžná aktiva 1320 1520 B.I.   rezervy 0 0

C.I.   zásoby 459 556 B.II.   dlouhodobé závazky 0 0
C.II.   dlouhodobé pohledávky 0 0 B.III.   krátkodobé závazky 538 948
C.III.   krátkodobé pohledávky 187 546 B.IV.   bankovní úvěry a výpomoci 0 0
C.IV.   krátkodobý finanční majetek 674 418 B.IV.1.   z toho : dlouhodobé bank. úv. 0 0

D Časové rozlišení 4 13 C Časové rozlišení 100 100
D Časové rozlišení 4 13 C Časové rozlišení 100 100

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y ( v tis. Kč ) :
I+II Výkony a prodej zboží 3987 3824 * Provozní výsl. hospodaření 280 165

I+II.1.   z toho: tržby za prodej M Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0
  vl. výr.,služeb a zboží 3987 3824 VI+..+XII Jiné finanční výnosy 0 0

II.2.   Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. 0 0 J+..+P Jiné finanční náklady 65 47
II.3.   Aktivace 0 0 * Finanční výsl. hospodaření

A+B Výk.spotř. a nákl. na prod. zboží 3060 2984 vč.daně z příjmu z běžné čin. -65 -47
+ Přidaná hodnota 927 840 ** Výsl. hosp.za běžnou činnost 215 118
C Osobní náklady 636 638 XIII Mimořádné výnosy 0 0
E Odpisy dl. nehm. a hm. majetku 0 30 R+S Mimořádné náklady 0 0
G Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 * Mimořádný výsl. Hospodaření 0 0

III+IV+V Jiné provozní výnosy 0 0 *** Výsl. hosp. za účet. období 215 118
D+F+H+I Jiné provozní náklady 11 7 Uložení výr.zprávy :

270 0
-14 0

0 0
Formulář je třeba zaslat na adresu : Obchodní věstník, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 ( tel. 33071623 )

ověřené auditorem (obch. jméno) + číslo oprávnění
auditorský výrok : 1. bez výhrad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( nehodící se škrtněte )

  z toho : podíly v ovládaných a 
řízených osobách

CUKRÁRNA ANIČKA společnost s ručením omezeným Obchodní jméno :
Rekreační 2, Brno, 635 00          zveřejňuje podle §20 zák.č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní

Rekreační 2, Brno, 635 00

**Peněž. tok z provozní činnosti

**Peněž. tok z investiční činnosti
**Peněž. tok z finanční činnosti

Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti :

Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti :
HIM zat. zástav právem nebo věcným břemenem :

Osoby s více než 20 % podílem na ZJ ( + výše vkladu v % ) :Dceřinné podniky ( název a sídlo ) :

R O Z V A H A  ( v tis. Kč ) :

ii



Příloha 3: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za rok 2011

IČO : 44017936
Sídlo :
závěrky ke dni  31.12.2011
dne

běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok

běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok

Aktiva celkem 0 0 Pasiva celkem 1090 910
A Pohledávky za upsaný kapitál 216 224 A Vlastní kapitál 200 200
B Stálá aktiva 0 0 A.I.   základní kapitál 200 200

B.I.   dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 A.II.   kapitálové fondy 0 0
B.II.   dlouhodobý hmotný majetek 0 0 A.III.   fondy tvořené ze zisku 0 0
B.III.   dlouhodobý finanční majetek 0 0 A.IV.   výsledek hospodaření minulých let 710 495
B.III.1 A.V.   výsledek hospod. účetního období 0 0

0 0 B Cizí zdroje 0 0
C Oběžná aktiva 581 459 B.I.   rezervy 0 0

C.I.   zásoby 0 0 B.II.   dlouhodobé závazky 0 0
C.II.   dlouhodobé pohledávky 0 0 B.III.   krátkodobé závazky 29 60
C.III.   krátkodobé pohledávky 84 187 B.IV.   bankovní úvěry a výpomoci 0 0
C.IV.   krátkodobý finanční majetek 208 191 B.IV.1.   z toho : dlouhodobé bank. úv. 0 0

D Časové rozlišení 6 4 C Časové rozlišení 98 100

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y ( v tis. Kč ) :
I+II Výkony a prodej zboží 3812 3987 * Provozní výsl. hospodaření 235 280

I+II.1.   z toho: tržby za prodej M Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0
  vl. výr.,služeb a zboží 3812 3987 VI+..+XII Jiné finanční výnosy 0 0

II.2.   Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. 0 0 J+..+P Jiné finanční náklady 55 65
II.3.   Aktivace 0 0 * Finanční výsl. hospodaření

A+B Výk.spotř. a nákl. na prod. zboží 2926 3060 vč.daně z příjmu z běžné čin. -55 -65
+ Přidaná hodnota 886 927 ** Výsl. hosp.za běžnou činnost 180 215
C Osobní náklady 597 636 XIII Mimořádné výnosy 0 0
E Odpisy dl. nehm. a hm. majetku 42 0 R+S Mimořádné náklady 0 0
G Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 * Mimořádný výsl. Hospodaření 0 0

III+IV+V Jiné provozní výnosy 0 0 *** Výsl. hosp. za účet. období 180 215
D+F+H+I Jiné provozní náklady 12 11 Uložení výr.zprávy :

-207 0
-34 0

0 0
Formulář je třeba zaslat na adresu : Obchodní věstník, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 ( tel. 33071623 )

ověřené auditorem (obch. jméno) + číslo oprávnění
auditorský výrok : 1. bez výhrad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( nehodící se škrtněte )

  z toho : podíly v ovládaných a 
řízených osobách

CUKRÁRNA ANIČKA společnost s ručením omezeným Obchodní jméno :
Rekreační 2, Brno, 635 00          zveřejňuje podle §20 zák.č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní

Rekreační 2, Brno, 635 00

**Peněž. tok z provozní činnosti

**Peněž. tok z investiční činnosti
**Peněž. tok z finanční činnosti

Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti :

Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti :
HIM zat. zástav právem nebo věcným břemenem :

Osoby s více než 20 % podílem na ZJ ( + výše vkladu v % ) :Dceřinné podniky ( název a sídlo ) :

R O Z V A H A  ( v tis. Kč ) :

iii



Příloha 4: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za rok 2012

IČO : 44017936
Sídlo :
závěrky ke dni  31.12.2012
dne

běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok

běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok

Aktiva celkem 0 0 Pasiva celkem 1183 1090
A Pohledávky za upsaný kapitál 465 216 A Vlastní kapitál 200 200
B Stálá aktiva 0 0 A.I.   základní kapitál 200 200

B.I.   dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 A.II.   kapitálové fondy 0 0
B.II.   dlouhodobý hmotný majetek 0 0 A.III.   fondy tvořené ze zisku 0 0
B.III.   dlouhodobý finanční majetek 0 0 A.IV.   výsledek hospodaření minulých let 890 710
B.III.1 A.V.   výsledek hospod. účetního období 0 0

0 0 B Cizí zdroje 0 0
C Oběžná aktiva 630 581 B.I.   rezervy 0 0

C.I.   zásoby 0 0 B.II.   dlouhodobé závazky 0 0
C.II.   dlouhodobé pohledávky 0 0 B.III.   krátkodobé závazky 18 29
C.III.   krátkodobé pohledávky 62 84 B.IV.   bankovní úvěry a výpomoci 246 0
C.IV.   krátkodobý finanční majetek 189 208 B.IV.1.   z toho : dlouhodobé bank. úv. 0 0

D Časové rozlišení 4 6 C Časové rozlišení 100 98

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y ( v tis. Kč ) :
I+II Výkony a prodej zboží 3942 3812 * Provozní výsl. hospodaření 133 235

I+II.1.   z toho: tržby za prodej M Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0
  vl. výr.,služeb a zboží 3942 3812 VI+..+XII Jiné finanční výnosy 0 0

II.2.   Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. 0 0 J+..+P Jiné finanční náklady 40 55
II.3.   Aktivace 0 0 * Finanční výsl. hospodaření

A+B Výk.spotř. a nákl. na prod. zboží 3067 2926 vč.daně z příjmu z běžné čin. -40 -55
+ Přidaná hodnota 875 886 ** Výsl. hosp.za běžnou činnost 93 180
C Osobní náklady 613 597 XIII Mimořádné výnosy 0 0
E Odpisy dl. nehm. a hm. majetku 112 42 R+S Mimořádné náklady 0 0
G Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 * Mimořádný výsl. Hospodaření 0 0

III+IV+V Jiné provozní výnosy 0 0 *** Výsl. hosp. za účet. období 93 180
D+F+H+I Jiné provozní náklady 17 12 Uložení výr.zprávy :

416 0
-361 0

0 0
Formulář je třeba zaslat na adresu : Obchodní věstník, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 ( tel. 33071623 )

ověřené auditorem (obch. jméno) + číslo oprávnění
auditorský výrok : 1. bez výhrad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( nehodící se škrtněte )

  z toho : podíly v ovládaných a 
řízených osobách

CUKRÁRNA ANIČKA společnost s ručením omezeným Obchodní jméno :
Rekreační 2, Brno, 635 00          zveřejňuje podle §20 zák.č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní

Rekreační 2, Brno, 635 00

**Peněž. tok z provozní činnosti

**Peněž. tok z investiční činnosti
**Peněž. tok z finanční činnosti

Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti :

Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti :
HIM zat. zástav právem nebo věcným břemenem :

Osoby s více než 20 % podílem na ZJ ( + výše vkladu v % ) :Dceřinné podniky ( název a sídlo ) :

R O Z V A H A  ( v tis. Kč ) :

iv



Příloha 5: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za rok 2013

IČO : 44017936
Sídlo :
závěrky ke dni  31.12.2013
dne

běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok

Aktiva celkem 1312 1697 Pasiva celkem 1312 1697
A Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 A Vlastní kapitál 740 1183
B Stálá aktiva 343 465 A.I.   základní kapitál 200 200

B.I.   dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 A.II.   kapitálové fondy 0 0
B.II.   dlouhodobý hmotný majetek 343 465 A.III.   fondy tvořené ze zisku 0 0
B.III.   dlouhodobý finanční majetek 0 0 A.IV.   výsledek hospodaření minulých let 983 890
B.III.1 A.V.   výsledek hospod. účetního období -443 93

0 0 B Cizí zdroje 473 414
C Oběžná aktiva 965 1228 B.I.   rezervy 0 0

C.I.   zásoby 630 630 B.II.   dlouhodobé závazky 0 0
C.II.   dlouhodobé pohledávky 0 0 B.III.   krátkodobé závazky 277 168
C.III.   krátkodobé pohledávky 36 110 B.IV.   bankovní úvěry a výpomoci 196 246
C.IV.   krátkodobý finanční majetek 299 488 B.IV.1.   z toho : dlouhodobé bank. úv. 196 246

D Časové rozlišení 4 4 C Časové rozlišení 99 100

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y ( v tis. Kč ) :
I+II Výkony a prodej zboží 3888 3942 * Provozní výsl. hospodaření -423 133

I+II.1.   z toho: tržby za prodej M Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0
  vl. výr.,služeb a zboží 3888 3942 VI+..+XII Jiné finanční výnosy 0 0

II.2.   Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. 0 0 J+..+P Jiné finanční náklady 20 40
II.3.   Aktivace 0 0 * Finanční výsl. hospodaření

A+B Výk.spotř. a nákl. na prod. zboží 3538 3067 vč.daně z příjmu z běžné čin. -20 -40
+ Přidaná hodnota 350 875 ** Výsl. hosp.za běžnou činnost -443 93
C Osobní náklady 635 613 XIII Mimořádné výnosy 0 0
E Odpisy dl. nehm. a hm. majetku 122 112 R+S Mimořádné náklady 0 0
G Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 * Mimořádný výsl. Hospodaření 0 0

III+IV+V Jiné provozní výnosy 0 0 *** Výsl. hosp. za účet. období -443 93
D+F+H+I Jiné provozní náklady 16 17 Uložení výr.zprávy :

-96 0
0 0
0 0

Formulář je třeba zaslat na adresu : Obchodní věstník, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 ( tel. 33071623 )
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Rekreační 2, Brno, 635 00

**Peněž. tok z provozní činnosti

**Peněž. tok z investiční činnosti
**Peněž. tok z finanční činnosti

Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti :

Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti :
HIM zat. zástav právem nebo věcným břemenem :

Osoby s více než 20 % podílem na ZJ ( + výše vkladu v % ) :Dceřinné podniky ( název a sídlo ) :

auditorský výrok : 1. bez výhrad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( nehodící se škrtněte )

R O Z V A H A  ( v tis. Kč ) :

  z toho : podíly v ovládaných a 
řízených osobách

CUKRÁRNA ANIČKA společnost s ručením omezeným Obchodní jméno :
Rekreační 2, Brno, 635 00          zveřejňuje podle §20 zák.č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní

ověřené auditorem (obch. jméno) + číslo oprávnění

v


