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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma „Finanční analýzy vybrané výrobní firmy“ je zaměřena na 

zjištění a zhodnocení finanční situace vybrané firmy v letech 2009 - 2013. Zjištění 

finanční situace je v práci dosaženo výpočtem vybraných metod finanční analýzy. 

V teoretické části práce jsou tyto metody podrobně vysvětleny. Na závěr, podle situace 

ve které se firma nachází, jsou navrženy kroky, které by měly vést ke zlepšení dané 

situace. 

Abstract 

Bachelor's thesis on the topic „Financial Analysis of the Selected Company in the Field 

of Manufacturing Industry“ is focused on an identify and assessment of the financial 

situation of the particular company in the years 2009 – 2013. Identify of the financial 

situation is achieved calculation of selected methods of financial analysis. In the 

theoretical part of the thesis, these methods are explained in detail. In conclusion, 

according the situation is in which the company located , are designed steps possible 

solutions, which should lead to an improvement of the situation. 
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ÚVOD 
Podnik považujeme za úspěšný v takovém případě, pokud dlouhodobě naplňuje své 

předem stanovené cíle. Finanční analýza vede ke zjištění ekonomické situace podniku 

v uplynulých letech a na základě toho umožňuje posoudit jeho finanční zdraví. Právě 

finanční analýza nám pomůže odhalit případné potíže uvnitř firmy. Finanční analýza 

úzce souvisí s účetnictvím, které nám poskytuje potřebné údaje ke zpracování finanční 

analýzy. 

Na základě finanční analýzy je možné odhalit problémové oblasti podniku, na které by 

bylo potřeba se zaměřit a co by bylo potřeba v podniku zlepšit. Finanční analýza je 

součástí řízení každého podniku a měla by patřit mezi dovednosti každého správného 

manažera podniku. 

Výsledkem finanční analýzy je komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, 

určení silných a slabých stránek analyzované společnosti a návrhy možných řešení, 

které by měly vést ke zlepšení stávající finanční situace podniku. 

CÍL PRÁCE  
Cílem mojí práce je zjištění finanční situace vybraného výrobního podniku. Finanční 

analýza slouží k celkovému zhodnocení výkonosti podniku a ke zjištění závěrů o 

finanční situaci podniku. Finanční analýzu budu provádět na základě vnitropodnikových 

účetních výkazů poskytnutých vybranou výrobní firmou za pět účetních období. 

V první části této práce se budu věnovat teoretickým poznatkům o finanční analýze jako 

je popis základních a vybraných vyšších metod finanční analýzy, členění uživatelů 

finanční analýzy a jejich popis. Také zde budou popsány zdroje potřebné k získávání 

základních dat vstupujících do finanční analýzy. 

Následovat bude praktická část práce, kde se zaměřím na výpočet vhodně zvolených 

ukazatelů finanční analýzy, kterých docílím na základě poskytnutých účetních dat od 

vybrané výrobní firmy. Poté tyto dosažené výsledky zhodnotím a na základě tohoto 

zhodnocení je srovnám s vybraným vhodným konkurenčním podnikem.  
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Na závěr mojí práce se pokusím na základě dosažených výsledků a zjištění 

problémových oblastí, společnosti navrhnout různá řešení problémů, které by dle mého 

názoru měly vést ke zlepšení stávající situace. V návrhové části se zaměřím především 

na návrhy vedoucí ke zlepšení rentability výrobního podniku. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODICKA PRÁCE 
Tato část práce je zaměřena na základní informace týkající se finanční analýzy. Jsou zde 

představeny základní pojmy, popsány zdroje informací, sloužící k vypracování finanční 

analýzy.  

Dále jsou v této práci popsány jednotlivé metody finanční analýzy, které budu aplikovat 

v praktické části práce. 

1.1 VÝZNAM FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Slouží 

ke zjištění, zda je podnik dostatečně ziskový, jakou má kapitálovou strukturu, jestli 

efektivně využívá svá aktiva, zda je schopen včas splácet své závazky a spoustu jiných 

důležitých skutečností. Když podnik dobře zná svou finanční situaci, vede to ke 

správnému rozhodování při získávání peněžních prostředků, rozdělování zisku 

společnosti a podobně. (3)  

Úspěšná firma se při svém hospodaření bez rozboru finanční situace firmy již neobejde. 

V praxi je nejčastěji používanou metoda rozboru dat – finanční ukazatele, které se 

zpracovávají v rámci finanční analýzy a jsou využívány při vyhodnocování úspěšnosti 

firemní strategie v návaznosti na ekonomické prostředí. (6) 

Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení podnikové minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek. (1) 

Hlavním smyslem finanční analýzy je poskytnou podklady, pro kvalitní rozhodování a 

fungování podniku. (6) 

Jedním ze základních cílů finančního řízení podniku je, aby podnik dosahoval finanční 

stability, kterou je možno hodnotit ze dvou základních kritérií, jednak schopnost 

podniku vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený kapitál, ale 

také zajištění platební schopnosti podniku. (6) 

1.2 INFORMAČNÍ ZDROJE PRO FINANČNÍ ANALÝZU 

Zpracování finanční analýzy vychází z účetních výkazů, které nám poskytují data, jež 

vedou ke kvalitnímu zpracování a dosažení důležitých výsledků. 

Základními zdroji, které nám tyto data poskytují, jsou zejména vnitropodnikové účetní 

výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků 

(výkaz cash flow), ale také přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní 

závěrce. Spousty cenných informací nám poskytuje také výroční zpráva. (3)  
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Na základě takových výkazu se vytváří účetní závěrka. Účetní závěrku upravují tyto 

předpisy:  

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení  

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. (Tato vyhláška upravuje rozsah a způsob 

sestavování účetní závěrky) 

Struktura rozvahy a výkazu zisku a ztráty je pak upravena Ministerstvem financí, 

které vydává tzv. České účetní standardy. A jsou závaznou součástí účetní závěrky 

v soustavě podvojného účetnictví. (6) 

 

Obr. č. 1: Informační zdroje pro finanční analýzu 

 (Zdroj: Knápková a Pavelková 2013 str. 47) 

1.2.1 Rozvaha (bilance) 

Je základním účetním výkazem každého podniku. Poskytuje pohled na majetkovou 

a finanční strukturu podniku. Informuje nás o tom, s jakým majetkem firma 

disponuje (AKTIVA) a z jakých zdrojů je tento majetek financován (PASIVA). 

Sestavuje se vždy k určitému datu a musí platit takzvaná bilanční rovnost, kdy se 

aktiva rovnají pasivům. (3) 

 



15 
 

 

Obr. č. 2: Struktura rozvahy 

 (Zdroj: Knápková a Pavelková 2013 str. 23) 

AKTIVA (Majetková struktura podniku) 

Aktiva se člení především podle jejich upotřebitelnosti, případně podle rychlosti a 

obtížnosti jejich přeměny v peněžní prostředky (likvidnost), aby bylo možné uhradit 

splatné závazky. (3) 

Rozlišení aktiv v rozvaze:   

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál – představují stav nesplacených akcií 

nebo podílů jako jednu z protipoložek základního kapitálu. Jde o pohledávky za 

jednotlivými upisovateli – společníky, členy družstva, akcionáři. Tato položka 

bývá často nulová. (3) 

B. Dlouhodobý majetek – Tato část je tvořena dlouhodobým hmotným majetkem 

(DHM), dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM) a dlouhodobým finančním 

majetkem (DFM). Za dlouhodobý majetek se považuje, takový majetek, který 

slouží podniku déle než jeden rok, postupně se opotřebovává a tvoří podstatu 

majetkové struktury. 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – Tvoří pozemky, budovy, stavby, 

samostatné movité věci (jako jsou stroje, dopravní prostředky a podobně), které 

mají životnost delší jak 1 rok.  
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Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) – Tvoří jej především zřizovací výdaje, 

software a různá ocenitelná práva (know-how, licence, autorská práva), 

s životností delší jak 1 rok. 

Dlouhodobý finanční majetek (DFM) – Zde jsou zahrnuty zakoupené dluhopisy, 

termínované vklady, vkladové listy a poskytnuté půjčky se splatností delší jako 

1 rok. (3) 

C. Oběžná aktiva – Tato část zahrnuje krátkodobý majetek, který je v podniku 

držen v různých formách a je v neustálém pohybu. Oběžný majetek se obrací 

velmi rychle, čím rychleji se obrací, tím větší zisk přináší. Oběžný majetek 

představuje Zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

Zásoby – Jde především o uskladněný materiál, nedokončenou výrobu, 

polotovary, hotové výrobky a nakoupené zboží. 

Pohledávky – Rozlišujeme pohledávky krátkodobé a dlouhodobé. Dlouhodobé 

pohledávky jsou součástí oběžného majetku, i když mají dobu splatnosti delší 

než 1 rok. 

Krátkodobý finanční majetek – Zde jsou zahrnuty cenné papíry obchodovatelné 

na peněžním trhu (krátkodobé dluhopisy, směnky). Součástí jsou také peněžní 

prostředky v hotovosti i na bankovních účtech. (3) 

D. Časové rozlišení – Jsou zde zachyceny zůstatky účtů časového rozlišení 

nákladů příštích období a příjmů příštích období. (3) 

PASIVA (Finanční struktura podniku)  

Na straně pasiv zachycujeme finanční strukturu podniku, která obsahuje zdroje, ze 

kterých je majetek podniku financován. 

Rozlišení pasiv v rozvaze: 

A. Vlastní kapitál – Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, 

rezervní fondy a ostatní fondy, které jsou tvořeny ze zisku a dále ho tvoří 

hospodářský výsledek (VH) minulých let i běžného účetního období. 

Základní kapitál – Tato část vlastního kapitálu vzniká zejména při založení 

podniku – jde o kapitál vložený do společnosti ještě před zahájením. V případě, 

že podniku vykazuje ztrátu, která není uhrazena jinou formou (např. 

z rezervního fondu), dochází většinou k vynucenému snížení ZK. 
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Kapitálové fondy – Jde o kapitál získaný podnikem z venku, kdy se nejedná o 

cizí kapitál. Zahrnuje především emisní ážio (rozdíl mezi emisním kurzem a 

jmenovitou hodnotou akcií). 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku – Jde o fondy tvořené 

ze zisku. Patří sem především rezervní fond a statutární fondy. 

Výsledek hospodaření z minulých let – Jde o nepoužitou část zisku, která nebyla 

použita ke tvorbě fondů. Tato část se převádí do dalšího období. Dále se sleduje, 

zda tato část zisku je použita k dalšímu rozvoji podniku nebo zda dochází 

k rozdělení zisku mezi vlastníky. (3) 

B. Cizí zdroje – Významná položka finanční struktury podniku 

Rezervy – Tyto rezervy snižují vykazovaný zisk. Představují částky, které 

podnik v budoucnosti bude muset uhradit – budoucí závazky (např. rezervy na 

opravy hmotného majetku). 

Dlouhodobé závazky – Jde o závazky z obchodní činnosti se splatností delší jak 

1 rok. 

Krátkodobé závazky – Jedná se o závazky vůči dodavatelům kratší než 1 rok. 

Patří sem i závazky vůči zaměstnancům. 

Bankovní úvěry a výpomoci – Zahrnují jak úvěry dlouhodobé – splatnost delší 

než 1 rok, tak i úvěry a krátkodobé finanční výpomoci poskytnuté podniku 

třetími osobami nebo společníky. (3) 

C. Časové rozlišení – Zde jsou zachyceny zůstatky výdajů příštích období (jde 

například o pozdní placené nájemné) a zůstatky výnosů příštích období (např. 

předplatné). (3) 

1.2.2 Výkaz zisku a ztráty  

Zachycuje tvorbu výsledku hospodaření, kterého podnik dosáhl svou podnikatelskou 

činností za aktuální účetní období. Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi 

výnosy a náklady bez ohledu na to, jestli vznikají skutečně reálné peněžní příjmy 

nebo výdaje, proto je důležité pro finanční řízení podniku sledovat také tok 

peněžních prostředků, který zachycuje výkaz cash flow. (3) 

Výnosy – peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité 

období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období skutečně došlo k jejich 

úhradě. 
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Náklady – peněžní částky, které podnik v určitém období vynaložil na získání 

výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo dojít. 

Výsledek hospodaření (VH) – Jde o rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady podniku. 

  Výnosy – náklady = výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 

(Zdroj: Knápková a Pavelková 2013, str. 37) 

Tab. č.  1: Zkrácená struktura výkazu zisku a ztráty 

I. Tržby za prodej zboží 

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 

  Obchodní marže (I. - A.) 

II. Výkony 

B. Výkonová spotřeba 

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

C. Osobní náklady 

D. Daně a poplatky 

E. Odpisy 

F. - I. Další provozní náklady 

III. - V. Další provozní výnosy 

* 

Provozní výsledek hospodaření (přidaná hodnota - C. - D. - E. - další provozní 

náklady + další provozní výnosy) 

VI. - XII. Finanční výnosy 

J. - O. Finanční náklady 

* Finanční výsledek hospodaření (finanční výnosy - finanční náklady) 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 

** 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek + finanční  

výsledek - daň z běžné činnosti) 

XIII. Mimořádné výnosy 

R. Mimořádné náklady 

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 

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

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

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Hany Scholleové, 2008.) 

 

1.2.3 Přehled o peněžních tocích (Cash flow) 

Přehled o peněžních tocích neboli cash flow, odráží přírůstek nebo úbytek peněžních 

prostředků firmy vzhledem k provozování ekonomické činnosti za určité období. 

Sledování peněžních toků je důležitou součástí finančního řízení. (6) 

Cash flow slouží k posouzení skutečné finanční situace a odpovídá na otázku, kolik 

peněžních prostředků bylo vynaloženo a k jakému účelu byly využity. Peněžními toky 

se rozumí přírůstky a úbytky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. (6) 
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Je dalším z výkazů, který vyžaduje účetní závěrka. Rozlišuje tři základní úrovně výkazu 

cash flow nepřímou metodou: 

Provozní cash flow – obsahuje finanční toky spojené s provozem podniku. Výsledkem 

provozní činnosti je čistý provozní zisk. 

Investiční cash flow – obsahuje zejména výdaje a příjmy související s investiční 

činností. 

Finanční cash flow – zahrnuje dopad způsobu financování společnosti. 

Tab. č.  2: Zjednodušené schéma cash flow – nepřímou metodou 

Počáteční stav peněžních prostředků 

Zisk nebo ztráta (+/-) 

Nepeněžní operace (+/-) 

Úprava čistého pracovního kapitálu (+/-) 

I.       Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Přírůstek (nákup) fixních aktiv (-) 

Výnosy z prodeje fixních aktiv (+) 

Úhrada komplexního pronájmu (+/-) 

II.      Peněžní tok z investiční činnosti 

Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 

Změna vlastního kapitálu z vybraných operací (+/-) 

III.     Peněžní tok z finanční činnosti 

Celkový cash flow = I. + II. + III.   

KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Petra Sedláčka, 2008.) 

1.2.4 Výroční zpráva 

Výroční zpráva informuje majitele, obchodní partnery, potencionální investory, 

finanční ústavy a také zákazníky o majetkové a finanční situaci podniku. Ale může 

sloužit také k propagaci společnosti. Musí obsahovat údaje účetní závěrky, které 

jsou zveřejňovány, dále výrok auditora o prováděné účetní závěrce, údaje o 

důležitých skutečnostech vztahujících se k účetní závěrce a také výklad o uplynulém 

a předpokládaném vývoji podnikání firmy. I výroční zpráva podléhá povinnosti 

ověření auditorem. (6) 
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Obr. č. 3: Vzájemná provázanost účetních výkazů 

(Zdroj: Knápková a Pavelková 2013, str. 58) 

1.3 USPOŘÁDÁNÍ (POSLOUPNOST) ÚČETNÍCH KVALIT  

Toto uspořádání je podle zahraničního autora Charlese Gibsona. Nachází se na začátku 

jeho zajímavé knihy „Financial Reporting and Analysis“ (Účetní výkaznictví a finanční 

analýza) v první kapitole, která pojednává o základech finančního účetnictví. 
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Obr. č. 4: Hierarchie účetních kvalit 

 

(Vlastní zpracování dle Charlese Gibsona, str. 6) 
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1.4 UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY 

Rozlišujeme několik subjektů, kteří vyžadují informace vztahující se k analýze podniku. 

Lze je rozdělit na interní uživatele a externí uživatele, dle konkrétních nároků.  

1.4.1 Interní uživatelé  

Tito uživatelé mají k dispozici i neveřejné podnikové informace, na rozdíl od uživatelů 

externích. (2) 

 manažeři 

 zaměstnanci 

Manažeři 

Pro manažery jsou důležité především informace získané z finančního účetnictví, pro 

dlouhodobé operativní a strategické řízení podniku. Finanční analýza, zpracovaná na 

úrovni managementu podává pravdivý obraz na finanční situaci podniku a odhaluje 

slabé i silné stránky hospodaření s peněžními prostředky a pomáhá tak při plánování 

budoucích cílů a strategií podniku. (2) 

Zaměstnanci 

Motivem těchto subjektů je především zachování pracovních pozic, ale také mzdové a 

sociální podmínky. 

1.4.2 Externí uživatelé 

 investoři, akcionáři 

 obchodní partneři 

 stát a jeho orgány 

 banky a jiní věřitelé  

 konkurence 

Investoři  

Jde především o subjekty kterými jsou například: společníci, akcionáři a jiné osoby, 

mající určitý podíl ve společnosti. Jde o osoby, které vkládají určitý kapitál do 

společnosti a čekají jeho zhodnocení. V první řadě tyto subjekty mají zájem na kontrole 

managementu podniku, kde se dozví, jak společnost nakládá se svěřeným kapitálem. 

Zhodnocením, které očekávají investoři, jsou dividendy, vyplacené podíly na zisku nebo 
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zhodnocení v podobě akcií. V jejich zájmu je především stabilita, likvidita ale také 

budoucí rozvoj společnosti. (2) 

Obchodní partneři 

Jedná se především o dodavatele a zákazníky, které zajímá především schopnost 

podniku hradit splatné závazky. Jde jim především o prosperitu, solventnost a likviditu. 

Pokud se jedná o dlouhodobé dodavatele, zaměřuje se jejich pozornost na dlouhodobou 

stabilitu podniku. Jejich zájem spočívá především v tom, aby byl zajištěn odbyt výrobků 

a služeb. (2) 

Stát a jeho orgány 

Státu jde především o to, jak podnik hospodaří z důvodu správnosti vykázaných daní. 

Státní orgány využívají informace také v případě nejrůznějších statistických šetření, při 

rozdělování finanční výpomoci podnikům v podobě dotací nebo také při kontrole 

podniků se státní majetkovou účastí. (2) 

Banky a jiní věřitelé 

V dnešní době je běžné, že většina firem využívá k podnikání nějakou formu úvěru. 

Když se společnost během svého podnikání dostane do stádia, že je zapotřebí pořízení 

nového zařízení a technologie, rozšíření výroby a podobně, nastává situace, kdy je 

zapotřebí finančních prostředků, které mohou poskytnout banky a jiné nebankovní 

společnosti, poskytující úvěry. Při poskytování úvěru, tyto subjekty vyžadují co nejvíce 

informací o finančním stavu potencionálního dlužníka, především o jeho schopnosti 

hradit své závazky. Dále v neposlední řadě se zajímají o konkrétní projekt, na který mají 

být použity propůjčené finanční prostředky. (2) 

Konkurence 

Konkurentům slouží analýza k porovnání s jejich výsledky, aby zjistili, jak si ostatní 

podniky podnikající ve stejném oboru vedou ve finančním řízení svého podniku.(1) 

1.5 METODY FINANČNÍ ANALÝZY  

Metody pro tvorbu finanční analýzy jsou zároveň jejím hlavním nástrojem. V průběhu 

historického vývoje se standardizovaly do dnešní podoby.(3) 
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Rozpoznáváme dvě základní skupiny metod finanční analýzy, a to elementární a vyšší 

metody. V této práci se dál budu zabývat výhradně elementárními, základními 

metodami. 

K základním metodám, které se při finanční analýze využívají podle Adriany 

Knápkové, patří zejména: (3, str. 61) 

 Analýza stavových ukazatelů 

 Analýza tokových ukazatelů 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Analýza poměrových ukazatelů 

 Analýza soustav ukazatelů 

1.5.1 Analýza stavových a tokových ukazatelů 

Umožňuje pohled na údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. Používané 

výkazy ke zkoumání stavových veličin – Rozvaha. 

Ke zkoumání tokových veličin používáme výkazy jako je – Výkaz zisku a ztráty a 

výkaz Cash flow.  

Prováděné analýzy: 

Horizontální analýza (Analýza trendů) – analýza nám umožňuje pohled na jednotlivé 

finanční ukazatele, jak se mění v čase. Neboli změnu současného ukazatele oproti 

minulému období. Porovnává jednotlivé položky výkazů v čase. Vyjadřuje změnu v 

určité položce v procentech. 

absolutní změna = běžné období - minulé období 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
běžné období − úředchozí období

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 𝑥 100 

Vertikální analýza (Procentní analýza) – poskytuje nám informace o struktuře výkazů. 

Hledá poměr k hlavní položce. Zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů na 

zvoleném základu. Při analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento 

z celkových aktiv a pasiv. Analýzu rozvahy lze rozdělit na analýzu majetkové struktury 

a analýzu finanční struktury. Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ pro procentní 

vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo tržeb.                                                                   
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1.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů  

Rozdílové ukazatele se používají především k analýze a řízení likvidity podniku.  

Rozdílové ukazatele podle Adriany Knápkové jsou: 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Neboli provozní kapitál. Je to pojem, který vyjadřuje oběžná aktiva po odečtení 

krátkodobých závazků. Vypočítá se jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a 

celkovými krátkodobými závazky. Má významný vliv na platební schopnost podniku. 

Má-li být podnik dostatečně likvidní, musí mít přebytek krátkodobých likvidních aktiv 

nad krátkodobými zdroji. Čistý pracovní kapitál představuje část majetku, který je 

financován dlouhodobým kapitálem. (3) 

Přistupujeme k němu ze dvou pohledů:  

Manažerský přístup: ČPK= oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

Investorský přístup: ČPK= dlouhodobá pasiva – stálá aktiva 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Představují okamžitou likviditu, právě splatných krátkodobých závazků Vypočítáme, 

jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Mezi 

pohotové peněžní prostředky zahrnujeme i krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

termínované vklady (protože jdou obvykle rychle přeměnit na peníze). (3) 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

Čistý peněžní majetek (ČPM) 

Představuje určitý kompromis, mezi oběma uvedenými ukazateli. Vedle pohotových 

prostředků a jejich ekvivalentů, zahrnuje do oběžných aktiv také krátkodobé 

pohledávky. 

ČPM= oběžná aktiva – zásoby – krátkodobé závazky 

1.5.3 Analýza poměrových ukazatelů  
Tato analýza vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů. Využívá tedy 

veřejně dostupné informace. Ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika 

účetních položek k jiné položce. (1) 



25 
 

Jde o jednu z neoblíbenějších a nejpoužívanějších metod finanční analýzy, zejména 

proto, že nám poskytuje rychlou představu o finanční situaci podniku. (4) 

Jedná se zejména o skupiny ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity a 

ukazatele kapitálového trhu. (3)  

 

Obr. č. 5: Typy poměrových ukazatelů 

 (Zdroj: Petra Růčková, 2008.) 

Ukazatele likvidity  

Slouží k rozboru platební schopnosti daného podniku.  Likvidita je především důležitá 

z hlediska finanční rovnováhy. Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku 

na hotovost. S těmito pojmy úzce souvisí i solventnost, která vyjadřuje schopnost 

podniku hradit všechny své splatné závazky včas a v požadované výši. Nedostatek 

likvidity vede k tomu, že podnik neumí využít ziskových příležitostí.  

Rozlišují se tři základní poměrové ukazatele likvidity, které se dělí dle likvidnosti na 

běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu. (1),(3)                 

Okamžitá likvidita 

Bývá označována jako likvidita 1. Stupně a představuje nejužší vymezení likvidity. 

Pracuje pouze s nejlikvidnějšími položkami z rozvahy. Pojem pohotové platební 

prostředky představuje veškeré peněžní prostředky na bankovních účtech a v pokladně, 
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ale také volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. Doporučený interval se pohybuje 

mezi hodnotami 0,2 – 0,5 

𝑶𝒌𝒂𝒎ž𝒊𝒕á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Pohotová likvidita 

Bývá označována jako likvidita 2. stupně. Zachycuje oběžná aktiva očištěná o zásoby, 

které by podnik neměl využívat ke krytí krátkodobých cizích zdrojů podniku. 

Doporučené hodnoty by měly být vyšší než 1. 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Běžná likvidita 

Je likviditou 3. Stupně. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku za hotovost. Doporučený interval je 

1,5 – 2,5 a čím vyšší o to stabilnější je strategie financování cizích zdrojů podniku, ale 

příliš vysoké hodnoty mohou nasvědčovat neefektivnímu využívání oběžných aktiv. 

𝑩ěž𝒏á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které se dají vyčíst přímo 

z výkazu zisku a ztráty. Tabulka pro přehlednost výsledků hospodaření, které se 

používají při výpočtu následujících ukazatelů:  

Tab. č. 3: Výpočet jednotlivých kategorií zisku 

EAT hospodářský výsledek za účetní období (čistý zisk) 

 + daň z příjmu za mimořádnou činnost 

 + daň z příjmu za běžnou činnost 

EBT zisk před zdaněním 

 + nákladové úroky 

EBIT zisk před úroky a zdanění (provozní hospodářský výsledek) 

(Zdroj: Růčková a Pavelková, 2011.) 
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První kategorií je EBIT – využívá se nejčastěji tam, kde je potřeba mezifiremní 

srovnání. Z důvodu, že i když mají firmy stejné daňové zatížení, mají rozdílnou bonitu. 

(1) 

Druhou kategorií je EAT – tato část zisku odpovídá zisku, který můžeme dělit na zisk 

k rozdělení (mezi společníky a akcionáře) a zisk nerozdělený (ten slouží k reprodukci 

v podniku). Kategorie čistého zisku a ztráty se využívá ve všech ukazatelích, hodnotící 

výkonnost firmy. (1) 

Třetí kategorií je EBT – Využívá se tam, kde se zjišťuje srovnání výkonosti firem 

s rozdílným daňovým zatížením. (1) 

Ukazatele rentability  

„Ukazatelé rentability poměřují zisk s výší zdrojů, které byly vynaloženy na vytvoření 

tohoto zisku.“ (8) 

Patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům. Jde o poměrové ukazatele, které se 

používají pro hodnocení a komplexní posouzení celkové efektivnosti podniku. Ukazuje 

nám, jak efektivně podnik hospodaří. Na základě těchto ukazatelů se dozvíme, zda je 

výhodnější pracovat s vlastními prostředky nebo s cizím kapitálem. (8) 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Při výpočtech se nejčastěji vychází z výkazu zisku a 

ztráty a z rozvahy, větší důraz je kladen na výkaz zisku a ztráty, protože někdy bývá 

rentabilita zaměňována za výraz „ziskovost“. (1) 

Ukazatele rentability v časovém vývoji by měly mít rostoucí tendenci. 

Dělení Rentability dle Petry Růčkové : 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA -Return On Assets)  

Vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost nebo také produkční 

sílu. Ukazatel hodnotí výnosnost celkového vloženého kapitálu. Na celkový vložený 

kapitál pohlížíme jako na část na straně aktiv rozvahy, pod tímto pojmem se tedy 

rozumí celková aktiva. 

𝑹𝑶𝑨 =
ZISK

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE -Return On Equity) 

Vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu akcionáři nebo vlastníky podniku. Pomocí 

tohoto ukazatele mohou investoři zjistit velikost rizika investice. Výsledek by se měl 

pohybovat alespoň několik procent nad dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých 

vkladů. Kladný rozdíl mezi úročením vkladů a rentabilitou nazýváme – prémie za 

riziko, tím jsou odměňováni vlastníci, kteří podstupují riziko. Dosahované hodnoty 

rentability je nutné posuzovat v delším časovém kontextu. Krátkodobě může docházet 

k výkyvům, které nemusí znamenat nutné problémy. (3) 

𝑹𝑶𝑬 =
ZISK

Vlastní kapitál
  

Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales) 

Představuje poměry, které v čitateli zahrnují výsledek hospodaření v různých podobách 

a ve jmenovateli obsahují tržby. Do položek tržeb se nejčastěji zahrnují tržby, které 

tvoří provozní výsledek hospodaření. 

V čitateli zlomku může mít zisk podobu zisku po zdanění, zisku před zdaněním nebo 

EBIT. Ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitým ukazatelem, při hodnocení 

úspěšnosti podnikání. Hodnotu ziskové marže porovnáváme s podobnými podniky, při 

takovém porovnání mezi podniky se doporučuje využití EBIT, aby hodnocení nebylo 

ovlivněno různou kapitálovou strukturou nebo i u porovnání podniků s odlišnou mírou 

zdanění v případě podniků z různých zemí. (3) 

𝑹𝑶𝑺 =
ZISK

Tržby
     

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI - Return On Investment) 

V interpretaci tohoto ukazatele neexistuje jednoznačná shoda, nejčastěji se používá jako 

ukazatel měřící výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku podniku. (4) 

𝑹𝑶𝑰 =
ZISK (EBIT)

Celková aktiva
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE - Return On Capital 

Employed)  

Je odvozen od ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu. Tímto ukazatelem se 

hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti vlastního 

kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Jde o ukazatel, který se často využívá 

k mezipodnikovému porovnání. (4) 

𝑹𝑶𝑪𝑬 =
ZISK

(dlouhodobé dluhy + vlastní kapitál)
 

Rentabilita nákladů 

Jde o poměrně často používaný ukazatel, který nám udává, kolik Kč čistého zisku získá 

podnik vložením 1 Kč celkových nákladů. Čím vyšší jsou hodnoty tohoto ukazatele, tím 

lépe jsou zhodnoceny vložené náklady a tím vyšší je procento zisku. Úroveň je vhodné 

posuzovat v jednotlivých letech a sledovat jeho vývoj. Může být také vhodné u srovnání 

podobných podniků, vyhodnotit rentabilitu dílčích nákladů a tu porovnat. (3) 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂 𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅ů =
EAT

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

 

Ukazatele aktivity  

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Na základě těchto ukazatelů lze 

zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze v poměru k současným nebo 

budoucím hospodářským aktivitám podniku přiměřená. 

Lze je vyjádřit v podobě obratu jednotlivých položek aktiv případně i pasiv. Nebo 

v podobě doby obratu jednotlivých aktiv a pasiv. (3) 

Rozlišujeme tyto ukazatele aktivity: 

Obrat aktiv 

Obrat aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Měl by být roven minimálně 

jedné. Hodnoty je dobré srovnávat s hodnotami konkurence v odvětví. Vysoké hodnoty 

nám říkají, že podnik efektivně využívá svůj majetek. (14) 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =
Tržby

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     [𝑘𝑜𝑙𝑖𝑘𝑟á𝑡] 
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Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv udává, kolikrát se stálá aktiva obrátí za rok. (14) 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒔𝒕á𝒍ý𝒄𝒉 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
     [𝑘𝑜𝑙𝑖𝑘𝑟á𝑡] 

 

Doba obratu zásob 

Udává, kolik dnů potrvá doba od nákupu materiálu přes jeho zpracování až do prodeje 

hotového výrobku. Pro podnik je ideální, aby byla doba co nejkratší. Příliš nízký stav 

zásob může vést ke snížení výroby a poté i tržeb. (14) 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =
360 x Zásoby

Tržby
     [𝑑𝑛𝑦] 

Doba obratu pohledávek 

Udává, za kolik dnů od vyfakturování odběratelé uhradí dlužnou částku. (14) 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒆𝒌 =
360 𝑥 𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
     [𝑑𝑛𝑦] 

Doba obratu závazků 

Udává, jak dlouho firmě trvá, než zaplatí faktury svým dodavatelům. (14) 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌ů =
360 𝑥 𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
     [𝑑𝑛𝑦] 

 

Ukazatele zadluženosti  

Charakterizují zadluženost podniku a analyzují poměr vlastních zdrojů k cizím zdrojům.  

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, kdy podnik využívá cizí zdroje k financování svých 

aktiv. Ve skutečnosti nepřichází v úvahu u velkých podniků, aby podnik financoval svá 

aktiva pouze z vlastního kapitálu nebo naopak pouze z cizího kapitálu. Použití pouze 

vlastního kapitálu snižuje celkovou výnosnost vloženého kapitálu. Naopak financování 

pouze z cizích zdrojů by bylo obtížné získat.  

Podstatou analýzy zadluženosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem. Takový vztah nazýváme kapitálovou strukturou.(1). 
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Určitá zadluženost je často pro podnik užitečná, protože cizí kapitál je levnější než 

vlastní kapitál, díky tomu, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku. 

Typy ukazatelů zadluženosti: 

Celková zadluženost 

Vypovídá o tom, jakou procentní část aktiv podnik financuje z cizích zdrojů. 

Charakterizuje finanční úroveň firmy a analyzuje poměr vlastních zdrojů k cizím 

zdrojům. Je však nutné respektovat příslušnost odvětví. (13) 

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑥 100      [%] 

Koeficient samofinancování 

Je opakem k celkové zadluženosti. Jde o podíl vlastního kapitálu na financování 

celkových aktiv. (13) 

𝑲𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒂𝒎𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒐𝒗á𝒏í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑥 100      [%] 

Doba splácení dluhu  

Jde o ukazatel zadluženosti na bázi cash flow. Říká nám, po kolika letech by byla firma 

schopna při stávající úrovni výkonosti splatit své závazky vlastními silami z provozního 

cash flow. Optimální je klesající trend ukazatele. (3), (14) 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒔𝒑𝒍á𝒄𝒆𝒏í 𝒅𝒍𝒖𝒉ů =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
     [𝑟𝑜𝑘𝑦] 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí charakterizuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet 

úroky. Pokud má ukazatel výslednou hodnotu rovnou 1, znamená to, že se vytvořil zisk, 

který je dostatečný pro splácení úroků věřitelům, ale na stát v podobě daní a na 

vlastníky v podobě čistého zisku nic nezbylo. Odborná literatura obvykle uvádí 

doporučené hodnoty tohoto ukazatele vyšší než 5. Informuje o tom, kolikrát je zisk 

větší, než placené úroky. (13) 

Ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗é 𝒌𝒓𝒚𝒕í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
     [𝑘𝑟á𝑡] 
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Ukazatele kapitálového trhu 

Tento typ ukazatelů se využívá v případě, že je podnik obchodovatelný na kapitálovém 

trhu. V takovém případě je využívají investoři pro posouzení jeho finanční situace i 

dalších ukazatelů. (3) 

 

1.5.4 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Tento ukazatel poukazuje na výkonnost podniku. Jde o finanční ukazatel, který můžeme 

definovat jako rozdíl mezi čistým provozním ziskem a kapitálovými náklady. Slouží 

především k posouzení hodnoty majetku vlastníků. Nutnost finanční analýzy pomocí 

EVA vychází z nedostatků klasických poměrových ukazatelů. 

Ukazatel rozvíjí náklady kapitálu směrem k oceňování ekonomické výkonosti. Firma 

vytváří hodnotu tehdy, zda čistý provozní výsledek hospodaření nazývaný NOPAT je 

vyšší než náklady použitého kapitálu. (13), (14) 

 

𝑬𝑽𝑨 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑥 (1 − 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑣 %) − 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑥 𝐶 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶 𝑥 𝑊𝐴𝐶𝐶 

kde: EBIT  provozní výsledek hospodaření 

 WACC vážené průměrné náklady kapitálu 

 C  firmou použitá kapitál (veškeré peníze vložené do podniku  

   věřiteli a vlastníky firmy) 

 NOPAT čistý provozní zisk po zdanění 

Vážené průměrné náklady kapitálu 

Jde o ekonomickou veličinu, která představuje průměrnou cenu, kterou musí podnik 

platit za užití svého kapitálu. Skládá se z nákladů na cizí kapitál a nákladů na vlastní 

kapitál. WACC je vyjádřen v úrokové míře nebo v diskontní sazbě. (13), (14) 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = rd x (1 − d)𝑥
𝐷

𝐶
+ 𝑟𝑒 𝑥

𝐸

𝐶
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kde: rd  náklady na cizí kapitál 

 d  sazba daně z příjmů právnických osob 

 D  cizí kapitál 

 E  vlastní kapitál 

 C  celkový dlouhodobě investovaný kapitál 

 re  náklady vlastního kapitálu 

 

1.5.5 Analýza soustav ukazatelů 

Bankrotní modely  

Tyto modely představují systémy, které slouží k včasnému varování, protože podle 

chování vybraných ukazatelů je možné odhalit ohrožení finančního zdraví podniku. (11) 

Tyto modely byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, u kterých došlo  

v minulosti k bankrotu, nebo naopak dobře prosperovaly. Tyto modely, jsou vhodné 

nejen pro současné, ale i budoucí rozhodování, umožňují managementu oddělit a 

správně zhodnotit indikátory budoucích problémů a včas je identifikovat a upravit dříve, 

než dojde k vážným problémům nebo dokonce k bankrotu. (11) 

Altmanův index finančního zdraví 

Altmanova formule bankrotu (Z score):  

V uvedené podobě se formule používá pro hodnocení akciových společností.  

Jde o identifikátor bankrotu - Altmanův bankrotní model předpovídá bankrot firmy na 

základě koeficientu, počítaného pomocí pěti ukazatelů podle následujícího vzorce: (11) 

𝒁 = 1,2 ∗  𝑋 (1) + 1,4 ∗ 𝑋 (2) + 3,3 ∗ 𝑋 (3) + 0,6 ∗ 𝑋 (4) + 1,0 ∗ 𝑋 (5)  

 X (1) = (oběžná aktiva - krátkodobé závazky) / suma aktiv 

 X (2) = nerozdělený zisk / suma aktiv 

 X (3) = zisk před zdaněním a úroky / suma aktiv  

 X (4) = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkového dluhu  

 X (5) = tržby / suma aktiv 
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Nevyšší spolehlivost má Altmanova formule v časovém horizontu dvou let. Je to 

přibližně 95 %. Dá se použít i pro jiná období, ale v tom případě její spolehlivost 

klesá. (11) 

Tab. č. 4: Hodnoty indexu pro výsledné hodnocení 

Z > 2,99 podnik je v dobré situaci 

1,81 < Z < 2,99 šedá zóna nevyhraněných 

výsledků 

Z < 1,81 u podniku je velmi 

pravděpodobný bankrot 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle internetové stránky http://www.finanalysis.cz/)  

Altmanova formule bankrotu (Z score) pro s.r.o. 

Altmanova formule tohoto bankrotního modelu se mírně liší ve výpočtu pro 

společnost s ručením omezeným. (11) 

Pro posuzování stavu společností s ručením omezeným se používá upravená verze 

uvedené rovnice výše, která se liší v definici ukazatele X(4) a ve vahách 

přisuzovaných jednotlivým ukazatelům. Rovnice výpočtu pro společnost s ručením 

omezeným tedy vypadá takto: 

𝒁 = 0,717 ∗  𝑋 (1) + 0,847 ∗ 𝑋 (2) + 3,107 ∗ 𝑋 (3) + 0,42 ∗ 𝑋 (4) + 0,998 ∗ 𝑋 (5) 

 X (4) = vlastní kapitál / (dlouhodobé závazky + krátkodobé  závazky + 

bankovní úvěry a výpomoci) 

Také hranice jednotlivých intervalů, podle kterých se posuzuje finanční zdraví 

podniku, jsou v tomto modelu posunuty. Výsledný index se porovná s hodnotami 

následující tabulky: 

Tab. č. 5: Hodnoty indexu pro výsledné hodnocení u s. r. o. 

Z > 2,9 podnik je v dobré situaci 

1,2 < Z < 2,9 šedá zóna nevyhraněných 

výsledků 

Z < 1,2 u podniku je velmi 

pravděpodobný bankrot 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle internetové stránky http://www.finanalysis.cz/)  
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V této bakalářské práci bude využití rovnice pro společnost s ručením omezeným. 

Index důvěryhodnosti IN05 

Tento model posuzuje finanční výkonost a důvěryhodnost českých podniků a podle 

čísla posuzuje, zda je podnik prosperující nebo jestli směřuje k bankrotu. Je vyjádřen 

rovnicí, ve které jsou obsaženy poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a 

aktivity. Ke každému ukazateli je přiřazena váha, která je váženým průměrem hodnot 

ukazatele v odvětví. Index IN05 je zatím posledním známým indexem Inky a Ivana 

Neumaierových. Tento index je aktualizací indexu IN01. (11) 

𝑰𝑵𝟎𝟓 = 0,13 ∗ 𝐴 + 0,04 ∗ 𝐵 + 3,97 ∗ 𝐶 + 0,21 ∗ 𝐷 + 0,09 ∗ 𝐸 

 A = aktiva / cizí kapitál 

 B = EBIT / nákladové úroky 

 C = EBIT / celková aktiva 

 D = tržby / celková aktiva 

 E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Výsledné hodnocení firmy se provede podle následující tabulky: 

Tab. č. 6: Hodnoty indexu pro výsledné hodnocení 

IN05 > 1,6 Podnik tvoří hodnotu 

0,9 < IN01 < 1,6 Šedá zóna nevyhraněných 

výsledků 

IN05 < 0,9 Podnik hodnotu netvoří (ničí) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle internetové stránky http://www.finanalysis.cz/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finanalysis.cz/
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE ANALYZOVANÉ 

SPOLEČNOSTI 
V této části práce se budu zabývat aplikací výše zmíněných metod finanční analýzy u 

vybrané firmy. 

2.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Analyzovaná společnost si přeje zůstat v anonymitě, a proto bude v této práci uváděna 

dále jako „vybraná firma“. 

 

Společnost:   XYZ, s. r. o. 

Sídlo společnosti:  Okres Plzeň 

Vznik:   1993 

Základní kapitál: Okolo 250 miliónů Kč 

Vybraná firma se zabývá výrobou předmětů pro vnitřní vybavení vozidel. 

Historie: 

Jde o společnost s ručením omezeným. Jedná se výrobní podnik, který dosahuje tržeb 

především z oblasti prodeje výrobků a služeb. Podnik je na trhu již třiadvacátým rokem, 

dá se tedy říci, že už působí poměrně dlouhou ve své činnosti. Společnost má v České 

Republice v dnešní době už více poboček a má pobočku také už na Slovensku. Mateřská 

společnost má sídlo v Americe. 

Další informace, bych na základě žádosti vedení podniku nezveřejňovala, jelikož chce 

firma zůstat v utajení. 

2.2 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 

 
Tab. č. 7: Vývoj počtu zaměstnanců 

Vývoj počtu zaměstnanců 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Zaměstnanci celkem 743 649 1 289 1 397 1 428 

Vedoucí pracovníci 17 17 26 25 28 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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Počet zaměstnanců v analyzovaném podniku se od začátku sledovaného období téměř 

zdvojnásobil. V roce 2010 došlo k poměrně velkému propouštění zaměstnanců, kromě 

těch na vedoucích pozicích, počet vedoucích pracovníků se v roce 2010 vůbec 

nezměnil, poté docházelo každým rokem k mírnému růstu zaměstnanců na vedoucích 

pozicích. Začátkem roku 2011 firma začala nabírat nové zaměstnance, díky příchodu 

nového projektu do firmy se počet zaměstnanců tedy téměř zdvojnásobil oproti roku 

předešlému. Toho roku firma začínala se zaměstnáváním agenturních pracovníků, kteří 

jsou ve firmě již delší dobu, ale smlouvy se jim neustále obnovují a nejsou tedy 

zaměstnaní na dobu neurčitou.  Od roku 2011 docházelo vždy k růstu počtu 

zaměstnanců, ale nešlo již o výrazné skoky. 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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2.3 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

2.3.1 Analýza stavových veličin  

 

Vertikální analýza Rozvahy 

 Veškeré výsledky výpočtů jsou přiloženy v přílohách. 

Tab. č. 8: Vertikální analýza vybraných položek Rozvahy 

Vertikální analýza vybraných položek Rozvahy 
(Údaje vyjádřené v %) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Celková aktiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 59,67 57,39 59,98 66,12 58,02 

Oběžná aktiva 39,93 41,89 32,18 30,98 39,08 

Zásoby 4,03 4,30 7,02 8,27 8,64 

Krátkodobé pohledávky 35,81 37,56 23,80 22,47 26,50 

    

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

Vlastní kapitál 44,61 46,72 40,97 50,63 46,60 

Cizí zdroje 54,36 52,95 58,81 49,14 53,16 

Krátkodobé závazky 24,36 21,77 30,42 37,73 38,99 

Bankovní úvěry 0,00 2,33 4,05 7,30 11,00 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

Horizontální analýza Rozvahy 

 Veškeré výsledky výpočtů jsou přiloženy v přílohách. 

Tab. č. 9: Horizontální analýza vybraných položek Rozvahy 

Horizontální analýza vybraných položek Rozvahy 
(Údaje vyjádřené v %) 

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Celková aktiva 0,63 46,01 -15,42 11,66 

Dlouhodobý majetek -3,21 52,58 -6,76 -2,02 

Oběžná aktiva 5,56 12,18 -18,58 40,85 

Zásoby 7,21 138,38 -0,33 16,61 

Krátkodobé pohledávky 5,56 -7,49 -20,13 31,65 

    

Pasiva celkem 0,63 46,01 -15,42 11,66 

Vlastní kapitál 5,39 28,03 4,52 2,76 

Cizí zdroje -1,99 62,17 -29,33 20,79 

Krátkodobé závazky -10,05 104,02 4,89 15,39 

Bankovní úvěry 0,00 153,24 52,59 68,19 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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Struktura aktiv nám ukazuje, že se jedná o kapitálově těžkou společnost. Struktura 

aktiv se během let příliš neměnila a stálá aktiva každým rokem převyšují ty oběžná. 

Celková aktiva výrazně vzrostly v roce 2011, díky pořízení dlouhodobého majetku.  

 U zásob došlo k velké meziroční změněn v roce 2011, kdy se jejich hodnota zvedla o 

více jak 138 %, poté došlo, k mírnému poklesu hodnoty zásob. 

Hodnota krátkodobých pohledávek, by měla růst, avšak nemělo by jít o prudké 

zvyšování. Tohoto jevu podnik nedosahuje v letech 2011 a 2012, kdy došlo k jejich 

poklesu. 

Tab. č. 10: Vývoj a složení aktiv 

Vývoj a složení celkových aktiv 
(Údaje vyjádřené v tisících Kč) 

AKTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

Dlouhodobý majetek 1 023 267 990 427 1 511 240 1 409 028 1 380 564 

Oběžná aktiva 684 773 722 833 810 905 660 258 929 946 

Zásoby 69 190 74 178 176 822 176 247 205 521 

Krátkodobé pohledávky 614 018 648 143 599 575 478 860 630 443 

Krátkodobý finanční majetek 1 565 512 34 508 5 151 93 982 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

 

 

Graf č. 2: Vývoj a složení aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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Struktura pasiv se v průběhu analyzovaného období spíše neměnila, nejvyšší podíl na 

celkových pasivech měly vždy cizí zdroje.  

Dlouhodobé závazky v prvních dvou letech převyšovaly nad krátkodobými závazky, 

v roce 2011 se pomalu situace začala obracet a krátkodobé závazky od tohoto roku 

přečnívaly nad těmi dlouhodobými. V roce 2012 a 2013 došlo k obrovskému poklesu 

dlouhodobých závazků.  

Podnik v prvním roce neměl žádné bankovní úvěry, od roku 2010 však nabyl 

bankovního úvěru a ten začal každým rokem mírně narůstat. 

Tab. č. 11: Vývoj a složení pasiv 

Vývoj a složení pasiv  
(Vyjádření v tisících Kč) 

PASIVA  2009 2010 2011 2012 2013 

Vlastní kapitál 765 049 806 303 1 032 334 1 078 996 1 108 769 

Cizí zdroje 932 221 913 706 1 481 790 1 047 209 1 264 915 

Dlouhodobé závazky 511 722 496 906 572 574 64 870 59 416 

Krátkodobé závazky 417 693 375 710 766 520 804 010 927 731 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 40 265 101 968 155 595 261 691 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

 

 

Graf č. 3: Vývoj a složení pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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2.3.2 Analýza tokových veličin 

 

Vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty 

 Veškeré výsledky výpočtů jsou přiloženy v přílohách. 

Tab. č. 12: Vertikální analýza vybraných položek VZZ 

Vertikální analýza vybraných položek VZZ 
(Údaje vyjádřené v %) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,62 0,41 2,43 1,68 0,63 

Spotřeba materiálu a energie 66,40 62,61 58,45 56,03 55,88 

Služby 8,08 9,33 13,87 16,19 21,60 

Přidaná hodnota 23,88 27,59 24,71 23,68 20,08 

Ostatní provozní výnosy 8,68 2,14 8,01 5,08 11,09 

Ostatní provozní náklady 0,84 2,38 7,42 4,95 11,29 

Provozní VH 2,80 1,46 2,53 3,78 0,95 

Nákladové úroky 1,20 1,06 0,88 0,67 0,36 

Finanční VH -1,32 0,59 -1,45 -2,24 -0,04 

VH za účetní období 1,27 2,36 0,81 1,15 0,65 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Veškeré výsledky výpočtů jsou přiloženy v přílohách. 

Tab. č. 13: Horizontální analýza vybraných položek VZZ 

Horizontální analýza vybraných položek VZZ 
(Údaje vyjádřené v %) 

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Tržby 13,90 99,62 16,25 12,70 

Obchodní marže -10,78 -605,15 131,75 14,34 

Výkony 15,24 94,43 14,80 14,66 

Přidaná hodnota 31,58 78,80 11,40 -4,44 

Provozní VH -40,53 245,52 73,50 -71,65 

Finanční VH -151,00 -589,11 79,76 -98,23 

VH po zdanění 110,87 -30,99 63,90 -36,19 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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Přidaná hodnota by měla růst rychleji než celkové tržby, tohoto jevu podnik nedosahuje. 

Přidaná hodnota v posledním sledovaném roce dosahuje dokonce záporné hodnoty. I 

hospodářský výsledek by měl růst rychleji než tržby, ten v případě analyzovaného 

podniku má kolísavý vývoj, rychlejšího růstu oproti tržbám dosahuje v letech 

2009/2010 a 2011/2012. 

Tab. č. 14: Vývoj tržeb ve sledovaném období 

Vývoj tržeb  
(Údaje uvedené v tisících Kč) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží  8 976 6 684 87 610 74 117 35 637 

Tržby za prodej výrobků a služeb 1 516 442 1 743 354 3 384 383 3 887 551 4 452 503 

Tržby z prodeje DM a materiálu 12 404 1 523 24 408 103 060 92 999 

Tržby celkem 1 537 822 1 751 561 3 496 401 4 064 728 4 581 139 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

 

V roce 2009 nejmenší část celkových tržeb tvořily tržby z prodeje zboží. Naopak 

bezkonkurenčně nejvyšší podíl na celkových tržbách měly tržby za prodej výrobků a 

služeb. Celkové tržby v prvním sledovaném roce byly nejnižší za celé sledované 

období, v posledním roce se dokonce téměř ztrojnásobily, od počátku analyzování. 

V roce 2010 se výše celkových tržeb zvýšila, avšak pouze o malou část. Podíl na tomto 

zvýšení měly tržby za prodej výrobků a služeb, které se jako jediná složka tržeb zvýšila, 

ostatní složky tržeb v tomto roce poklesly.  

Rok 2011 už byl poněkud lepší a tržby dosáhly poněkud velkého vzrůstu, bylo to 

zásluhou velkého zvýšení tržeb za prodej výrobků a služeb, ale také tržby za prodej 

zboží a tržby z prodeje DM a materiálu v tomto roce vzrostly o vyšší částku.  

V roce 2012, výše celkových tržeb opět vzrostla, zásluhou zvýšení tržeb za prodej 

výrobků a služeb a velkému zvýšení tržeb z prodeje DM a materiálu. V tomto roce však 

došlo ke snížení tržeb z podeje zboží, avšak nepatrnému. 

Rok 2013 byl za celé sledované období nejúspěšnější a tržby dosahovaly vysoké 

hodnoty zásluhou především prodeje vlastních výrobků a služeb. 
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Graf č. 4: Vývoj jednotlivých tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

 

Graf č. 5: Vývoj celkových tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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Tab. č. 15: Vývoj výsledků hospodaření 

Vývoj výsledků hospodaření (VH) 
(Údaje uvedené v tisících Kč) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Provozní VH 43 053 25 603 88 464 153 486 43 517 

Finanční VH -20 283 10 345 -50 598 -90 957 -1 612 

Mimořádný VH - - - - - 

VH před zdaněním 22 770 35 948 37 866 62 529 41 905 

VH za účetní období 19 564 41 254 28 470 46 661 29 775 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

 

Provozní VH (EBIT) – Nejvyšší hodnoty VH podnik dosahoval v roce 2012, kdy jeho 

výše byla z daleka nejvyšší, poté však v roce 2013 hodnota opět prudce klesla. Naopak 

nejmenší byl v roce 2010 

Finanční VH – tento výsledek hospodaření je ve všech analyzovaných obdobích 

v záporných číslech, výjimkou byl rok 2010, kdy se hodnota vyšplhala do kladných 

hodnot, zásluhou vysokých výnosových úroků, poté však došlo k hlubokému poklesu. 

Mimořádný VH – tohoto hospodářského výsledku podnik nedosahoval ani v jednom 

analyzovaném období. Podnik nemá žádné mimořádné výnosy ani náklady. 

VH před zdaněním (EBT) – Vývoj EBT byl v každém roce rostoucí až do roku 2012, 

kdy byl na vrcholu a poté došlo k poklesu. 

Účetní VH – U tohoto výsledku hospodaření podnik dosahuje kolísavého vývoje, 

nejnižší hodnota VH byla v prvním analyzovaném období, tedy v roce 2009. Naopak 

nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2012  
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Graf č. 6: Vývoj výsledků hospodaření 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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2.4.3 Čistý peněžní majetek 

Nazývaný také jako čistý peněžně - pohledávkový fond. Představuje rozdíl mezi 

oběžnými aktivy, ze kterých jsou vyloučeny zásoby, a krátkodobými závazky. 

Představuje určitou střední cestu mezi předchozími dvěma ukazateli. 

 

Tab. č. 16: Výpočty rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů 
 (Údaje uvedené v tisících Kč) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ČPK (Manažerský přístup) 267 080 347 123 44 385 -143 752 2 215 

ČPP -416 128 -375 198 -732 012 -798 859 -833 749 

ČPM 197 890 272 945 -132 437 -319 999 -203 306 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

Čistý pracovní kapitál – Ukazatel dosahuje v průběhu sledovaného období kolísavého 

vývoje. Ve všech letech kromě roku 2012 dosahuje kladných hodnot, což je pozitivní. 

Nejvyšší pokles nastal v období 2011/2012, kdy byl v roce 2012 velký pokles oběžných 

aktiv (nejmenší hodnota oběžných aktiv za celé sledované období) a mírný růst 

krátkodobých závazků. V roce 2013 se hodnota opět zvedla do kladných hodnot, 

důsledkem zvýšení oběžných aktiv. 

Čisté pohotové prostředky (čistý peněžní fond) – Dosahují záporných hodnot, ve 

všech letech během sledovaného období, což znamená, že krátkodobé závazky 

několikanásobně převyšují jeho okamžité finanční prostředky. Hodnoty se rok od roku 

snižovaly, nejnižší hodnota byla dosažena v posledním roce, výjimkou byl rok 2010, 

kdy došlo k mírnému růstu hodnoty. Jde o záporný jev. 

Čistý peněžní majetek – Během analyzovaných let se hodnoty čistého peněžního 

majetku dostaly z kladných hodnot do hodnot záporných, což hodnotím záporně, 

protože to může znamenat, že podnik má problémy s úhradou závazků. Nejvyššího 

čistého peněžního majetku podnik dosahoval v roce 2010, zásluhou nízkých 

krátkodobých závazků, které byly v tomto roce nejnižší za celou analyzovanou dobu. 

Přičemž jejich hodnota v posledním roce byla více než dvojnásobná. 
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Graf č. 7: Vývoj rozdílových ukazatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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Tyto ukazatele poměřují zisk získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, které byly 
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Tab. č. 17: Výpočet ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability (Vyjádření v %) 2009 2010 2011 2012 2013 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 2,51 1,49 3,14 7,21 1,83 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 2,56 5,12 2,76 4,33 2,69 

Rentabilita tržeb s HV po zd. (ROS) 1,29 2,37 0,84 1,20 0,67 

Rentabilita tržeb s EBIT (ROS) 2,84 1,47 2,61 3,95 0,98 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 2,54 1,49 3,52 7,22 1,83 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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ROA – Měří výkonost podniku takzvanou produkční sílu. Hodnoty nám říkají, jak 

efektivně je v podniku využívaný majetek k tomu, aby tvořil hodnotu v podobě zisku. 

Doporučené hodnoty jsou hodnoceny jako dobré, když dosahují hodnot větších jak  

10 %. Hodnota ROA se hodnotí srovnáním s průměry v odvětví. Slouží, zejména pro 

hodnocení managementu. 

Při výpočtu tohoto ukazatele jsem pracovala s provozním výsledkem hospodaření 

(nebere v potaz daň ani úroky, proto slouží k porovnání různě zadlužených a odlišně 

zdaněných podniků), který byl nejvyšší v roce 2012 naopak nejmenší v roce 2010. 

Takových hodnot analyzovaný podnik nedosáhnul ani v jednom sledovaném období, 

nejlepších hodnot bylo dosaženo v roce 2012, ovšem poté v roce 2013 byl zaznamenán 

opět větší pokles. 

ROE – Měří míru výnosnosti pro vlastníky podniku. Zhodnocení vloženého kapitálu do 

podniku vlastníky. 

Hodnoty ukazatelů jsou ve všech sledovaných obdobích poněkud menší, což je 

důsledkem nízkých účetních hospodářských výsledků. 

Počítala jsem zde s výsledkem hospodaření po zdanění, který měl nejvyšší hodnotu 

v roce 2012, ovšem nejvyšší hodnota ukazatele byla dosažena v roce 2010, což je 

následkem nižšího vlastního kapitálu oproti roku 2012.  

ROS – Ukazatel vyjadřuje ziskovou marži. Počítala jsem zde opět s účetním ziskem, 

tedy ziskem po zdanění i s provozním výsledkem hospodaření, pro pozdější porovnání 

s konkurencí. 

 Doporučené hodnoty by měly dosahovat více jak 6%. Těchto hodnot v případě 

analyzovaného podniku není dosahováno ani z daleka, což je způsobeno příliš nízkými 

hospodářskými výsledky Nejvyšší hodnoty ukazatele bylo dosaženo v roce 2010, poté 

ale opět došlo k výraznému poklesu hospodářského výsledku. 

I když tržby pravidelně každým rokem rostly, hodnoty ukazatele měly kolísavou 

tendenci, protože se měnil hospodářský výsledek. 

ROI – Vyjadřuje, kolik halířů provozního zisku podnik dosáhl, z 1 investované koruny 

z vlastních nebo cizích zdrojů. Doporučené hodnoty by měly být čím větší, tím lepší. 

Jako dobré jsou hodnoceny výsledky dosahující více jako 15%, pod 12% jsou 

hodnoceny jako špatné. Rentabilita vloženého kapitálu patří k nejdůležitějším 
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ukazatelům a je vhodný při hodnocení zadlužených podniků. 

Hodnoty jsou opět velice nízké, až na rok 2012, kdy došlo k velkému zvýšení, oproti 

předešlému roku a výsledek ukazatele mírně převyšuje doporučenou hodnotu, což je 

dobře, poté nastal opět pokles v důsledku poklesu provozního výsledku hospodaření.  

 

Graf č. 8: Vývoj rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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Tab. č. 18: Výpočet ukazatelů likvidity 

Ukazatele likvidity (Vyjádření v násobcích) 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 1,64 1,74 0,93 0,69 0,78 

Pohotová likvidita 1,47 1,56 0,73 0,50 0,61 

Okamžitá likvidita 0,0038 0,0012 0,0390 0,0054 0,0790 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

 

Běžná likvidita – Udává, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé cizí zdroje (těmi 

jsou v tomto případě krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry). Doporučený 

interval je v rozmezí 1,5 – 2,5. Takového výsledku podnik dosahuje ze začátku 

sledovaného období v letech 2009 a 2010, poté je zaznamenán pokles v důsledku 

narůstajícího bankovního úvěru, který v roce 2009 vůbec nebyl. Tyto nízké hodnoty 

mohou znamenat neschopnost podniku dostát svým závazkům. Hodnoty menší jako 1 

jsou z hlediska finančního zdraví podniku nepřijatelné. 

Pohotová likvidita – Udává, kolikrát oběžná aktiva snížená o zásoby pokrývají 

krátkodobé cizí zdroje. Ideálně by podnik neměl využívat zásoby ke krytí svých 

závazků. Hodnoty by měly být vyšší jak 1, čím vyšší, tím větší stabilitu podnik 

preferuje. Kladných hodnot opět podnik dosahuje pouze v prvních dvou letech 

sledovaného období a poté dochází k výraznému poklesu téměř na polovinu. Je to dáno 

tím, že podnik má příliš velké zásoby. Hodnoty nižší jako 1, považují banky za 

nepřijatelné. 

Okamžitá likvidita – Udává, kolikrát finanční majetek pokrývá krátkodobé cizí zdroje. 

Doporučené hodnoty se pohybují v intervalu 0,2 – 0,5. Finanční majetek by měl 

pokrývat maximálně 50% krátkodobých cizích zdrojů. V případě tohoto analyzovaného 

podniku tomu tak rozhodně není a ve všech obdobích jsou hodnoty hodně nízké, což 

může znamenat, že podnik využívá kontokorentní účet. Tento ukazatel však nepatří 

mezi ty důležitější. Doporučený by však byl růst těchto hodnot. 
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Graf č. 9: Vývoj ukazatelů likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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 Podoba OBRATY – kolikrát se daná položka aktiv využije při podnikání (Obrat 

celkových aktiv, Obrat stálých aktiv) 

 Podoba DOBY OBRATU – jak dlouho trvá, než se daná položka obrátí (Doba 

obratu zásob, Doba obratu pohledávek, Doba obratu závazků) 

Tab. č. 19: Výpočet ukazatelů aktivity 

Ukazatele aktivity (Vyjádření v násobcích) 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 0,88 1,01 1,34 1,82 1,87 
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Ukazatele doby obratu (Vyjádření ve dnech)   

Doba obratu zásob 16,43 15,32 18,81 16,32 16,62 

Doba obratu pohledávek  57,66 41,60 59,40 39,60 47,91 

Doba obratu závazků  56,53 42,60 42,00 31,92 47,20 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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Obrat celkových aktiv – Udává, kolikrát se majetek obrátí v tržby. Tržby by ideálně 

měly být vyšší jako celková aktiva, čehož analyzovaný podnik dosahuje ve všech 

obdobích, kromě prvního roku 2009. Doporučeným intervalem jsou hodnoty 1,6 – 3, 

takových kladných hodnot podnik dosáhl v letech 2012 a 2013. 

Příliš nízké hodnoty v prvních třech letech značí, že podnik má více majetku než je 

potřebné a vznikají nadbytečné náklady a klesá zisk a to je velmi neefektivní. 

V takovém případě je nutno prověřit možnost efektivního snížení celkových aktiv. 

Obrat stálých aktiv – Obrat dlouhodobého majetku měří, jak podnik efektivně využívá 

svá stálá aktiva. Ukazatel slouží především při rozhodování o koupi nového majetku. 

Výsledky nižší nám signalizují, že by se v podniku mělo omezit investování do nového 

zařízení. Doporučený interval u tohoto ukazatele není, hodnoty by však měly být vyšší 

jako obraty celkových aktiv, tohoto jevu analyzovaný podnik dosahuje v každém 

sledovaném období. Nejvyšší hodnoty podnik dosahuje v posledním sledovaném 

období, tedy v roce 2013. 

 

Graf č. 10: Obraty aktiv v průběhu sledovaného období 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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poněkud vyšší než obvykle. Doporučená hodnota je závislá na oborových průměrech, 

které později porovnám s konkurencí. Ukazatel by měl mít co nejnižší velikost. 

Doba obratu pohledávek – V tomto případě jsou zohledňovány pouze krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů. Udává, počet dní, kdy podnik čeká na úhradu za 

pohledávky od zákazníků. Dobu obratu pohledávek je dobré srovnávat s dobou 

splatnosti faktur a oborovými průměry konkurence. Hodnoty ukazatele jsou ve všech 

sledovaných obdobích příliš vysoké, oproti době obratu závazků. Pouze v roce 2010 

jsou o něco nižší než DOZ.  

Doba obratu závazků – Opět v tomto případě bereme v potaz pouze závazky 

z obchodních vztahů. Říká nám, jak dlouho firma odkládá zaplacení faktur svým 

dodavatelům. Doba obratu závazků by měla být vyšší jak doba obratu pohledávek. 

Mnou analyzovaný podnik tohoto jevu dosahuje pouze v roce 2010, kdy je hodnota o 

něco málo delší než v případě DOP. Doba je jinak vždy kratší než doba, kdy čekají na 

úhradu od odběratelů. Což znamená, že podnik dříve platí dodavatelům, než zákazníci 

hradí pohledávky. 

 

Graf č. 11: Doby obratu v průběhu sledovaného období 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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2.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Touto analýzou charakterizujeme zadluženost podniku a analyzuje se poměr vlastních 

zdrojů k cizím zdrojům. Tyto ukazatele zajímají především investory a poskytovatele 

úvěrů. Zadluženost nesmíme chápat pouze jako negativní jev, růst zadluženosti může 

přispět k růstu rentability vlivem působení finanční páky. Zvyšuje se však riziko 

finanční nesamostatnosti. 

Tab. č. 20: Výpočet ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti  2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost (Vyjádření v %) 54,36 52,95 58,81 49,14 53,16 

Koeficient samofinancování (%) 44,61 46,73 40,97 50,63 46,60 

Úrokové krytí (násobky) 2,34 1,38 2,86 9,40 1,60 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

 

Celková zadluženost podniku – Udává, v procentech vyjádřenou část aktiv, kterou 

podnik financuje cizími zdroji. V tomto ukazateli se zohledňují jak krátkodobé cizí 

zdroje, tak i dlouhodobé. Doporučeně by měl podnik financovat svůj majetek z 50 % 

vlastním kapitálem a z 50 % cizím kapitálem. Mezi mírou zadluženosti a její platební 

schopností však neexistuje přímý vztah. V případě, kdy je ukazatel zadluženosti vyšší 

jak 50 %, což v případě tohoto podniku je vždy, vyjímaje rok 2012, tak věřitelé váhají 

s poskytnutím úvěru a často žádají vyšší úrok.  

Koeficient samofinancování – Udává finanční nezávislost podniku. Optimální úrovně, 

kdy je majetek financován 50 na 50 jak z vlastního kapitálu společnosti, tak z cizích 

zdrojů u analyzovaného podniku není tak úplně dosaženo, ovšem hodnoty se příliš neliší 

od doporučených hodnot a to hodnotím, jako velice kladný jev. 

Úrokové krytí – Říká nám, kolikrát provozní výsledek hospodaření (EBIT) převyšuje 

zaplacené úroky. Prakticky, část tohoto zisku vyprodukovaná cizím kapitálem by měla 

stačit na pokrytí nákladů za vypůjčený kapitál. Doporučenou hodnotou je 3 – 6 krát 

pokrytí úroků, pro banky až 8 krát. Nejlepší hodnoty je zde dosaženo v roce 2012, kdy 

hodnota 9,40 je velice kladná. V ostatních sledovaných obdobích jsou hodnoty spíše o 

hodně nižší, kdy nejkritičtější je to v roce 2010, kde je hodnota téměř rovna 1, což 

znamená, že na zaplacení úroků je třeba téměř celého zisku. Je to dáno tím, že podnik 
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čerpá bankovní úvěr. Při vysokém úrokovém krytí a vysokém zisku je zdravá i vyšší 

zadluženost podniku. 

 

Graf č. 12: Zadluženost podniku  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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Tab. č. 21: Výpočet bankrotních modelů 

Bankrotní modely 2009 2010 2011 2012 2013 

Altmanův index finančního zdraví 1,58 1,73 2,00 2,76 2,58 

Index  IN05 0,77 0,75 0,86 1,25 0,92 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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Bankrotní modely slouží jako varovné signály pro blížící se krizi. Jsou založené na 

zjištění, že delší dobu před úpadkem společnosti vznikají výraznější odchylky ve 

výsledcích, které nás předem upozorní na vznikající problémy. 

2.6.1 Altmanův index finančního zdraví 

Jedná se o jeden z nejznámějších bankrotních modelů. 

Tab. č.  22: Výpočet Altmanova indexu finančního zdraví 

Altmanův index finančního zdraví  

  2009 2010 2011 2012 2013 

X1 0,16 0,20 0,02 -0,07 0,00 

X2 0,17 0,18 0,22 0,27 0,26 

X3 0,03 0,01 0,04 0,07 0,02 

X4 0,82 0,88 0,72 1,05 0,89 

X5 0,90 1,02 1,39 1,91 1,93 

Z-skóre 1,58 1,73 2,00 2,76 2,58 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

Hodnoty modelu dosahované analyzovaným podnikem se nacházejí každým rokem 

v takzvané šedé zóně, kdy má podnik určité potíže a má nejasný vývoj. V prvním 

sledovaném období je hodnota nejnižší a nejvíce se blíží hranici 1,2, kdy by byl podnik 

kandidátem na bankrot. Poté podnik svou hodnotu rok od roku zlepšuje a vrcholu 

dosáhl v roce 2012, kdy se hodnota 2,76 nejvíce přibližuje hraniční hodnotě 2,9, která 

znamená finanční sílu podniku. V tomto roce na tom byla analyzovaná společnost 

nejlépe, poté ovšem došlo opět k mírnému poklesu. 

 

Graf č. 13: Vývoj Altmanova indexu finančního zdraví  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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2.6.2 Index IN05 

Tento index vznikl aktualizací indexu IN 01, nedošlo však k podstatným změnám ve 

vahách ukazatelů, změnily se ale hranice pro zařazení podniků. Je přizpůsobený českým 

podmínkám a standardům. 

Tab. č. 23: Výpočet indexu IN05 

Index IN05 

  2009 2010 2011 2012 2013 

A 0,24 0,25 0,22 0,26 0,24 

B 2,34 0,06 0,11 0,23 0,11 

C 0,03 0,06 0,14 0,29 0,07 

D 0,18 0,21 0,29 0,40 0,40 

E 1,64 0,17 0,10 0,07 0,09 

IN05 0,77 0,75 0,86 1,25 0,92 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 

 

U tohoto bankrotního modelu dochází oproti Altmanovu indexu finančního zdraví k jiné 

interpretaci finanční situace podniku. V prvních třech sledovaných období se podnik dle 

kriteriálního hodnocení nachází ve fázi, kdy spěje k bankrotu, protože hodnoty jsou 

nižší jako 0,90. V roce 2012 se zdá finanční situace opět na nejlepší úrovni, avšak pořád 

ne ve fázi aby podnik vytvářel hodnotu, ale pouze v takzvané šedé zóně. V posledním 

roce došlo ale opět k velkému poklesu hodnoty, avšak ne pod hranici 0,90, tudíž se 

podnik nacházel stále v šedé zóně. 

 

 

Graf č. 14: Vývoj indexu IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti v letech 2009 – 2013) 
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2.7 MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ 
 

Tab. č. 24: Výpočty ukazatelů konkurenčního podniku 

Výpočet zvolených ukazatelů pro konkurenční firmu 
(Údaje uvedené v tisících Kč) 

Název ukazatele 2009 2010 2011 2012 2013 Měřítka výpočtů 

Čistý pracovní kapitál 726 316 291 194 580 934 442 955 528 238 Kč 

Čisté pohotové prostředky 641 013 116 362 438 102 310 998 357 301 Kč 

ROA 8,82 4,64 4,12 8,41 5,52 Uvedeno v % 

ROE 8,83 7,83 6,31 11,23 7,07 Uvedeno v % 

ROI 12,33 8,19 6,17 13,65 9,40 Uvedeno v % 

ROS (s EBIT) 4,69 2,77 2,18 3,97 2,92 Uvedeno v % 

ROS (s HV p. z.) 2,05 2,07 1,62 3,21 2,16 Uvedeno v % 

Běžná likvidita 2,49 1,37 1,99 1,680 1,63 Násobky 

Pohotová likvidita 2,31 1,15 1,75 1,46 1,40 Násobky 

Okamžitá likvidita 0,0198 0,0018 0,0144 0,0152 0,0004 Násobky 

Obrat aktiv 1,88 1,68 1,89 2,12 1,89 Násobky 

Obrat DM 6,46 5,80 5,68 5,99 5,95 Násobky 

Doba obratu zásob 9,49 20,72 15,11 14,04 18,08 Počet dnů 

Doba obratu pohledávek 114,67 95,26 101,91 88,83 101,97 Počet dnů 

Doba obratu závazků 41,08 42,97 45,86 40,31 50,67 Počet dnů 

Celková zadluženost 56,00 49,35 50,53 39,09 41,60 Uvedeno v % 

Koeficient samofinancování 46,64 49,92 48,64 60,50 57,76 Uvedeno v % 

Úrokové krytí 12,87 9,17 6,6 28,53 731,82 Násobky 

Z-skóre 2,76 2,53 3,22 3,66 3,15 Hodnota indexu 

Index IN05 1,72 1,35 1,32 2,48 30,38 Hodnota indexu 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů konkurence v letech 2009 – 2013) 

 

Tab. č.  25: Vývoj tržeb konkurenčního podniku 

Vývoj tržeb u konkurenčního podniku 
(Údaje uvedené v tisících Kč) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tržba za prodej zboží - 159 156 398 139 268 113 76 849 

Tržby za prodej výrobků a služeb 3 234 586 3 037 182 3 338 605 3 383 409 3 404 231 

Tržby z prodeje DM a materiálu 43 457 39 363 97 413 145 117 174 430 

Celkové tržby 3 278 043 3 235 701 3 834 157 3 796 639 3 655 510 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů konkurence v letech 2009 – 2013) 
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Tab. č. 26: Výsledky hospodaření konkurenčního podniku 

VH konkurenčního podniku  
(Údaje v tisících Kč)  2009 2010 2011 2012 2013 

Provozní VH 151 608 83 975 72 687 134 450 99 528 

Finanční VH -63 557 -21 452 -5 980 -7 167 - 7 738  

Mimořádný VH 0 452 0 0 0 

VH před zdaněním 88 051 62 975 65 707 127 283 91 790 

VH za účetní období 66 201 62 975 54 134 108 587 73 534 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů konkurence v letech 2009 – 2013) 

Při bližším pohledu na výsledky ukazatelů srovnávaného konkurenčního podniku 

vyplívá, že analyzovaný podnik si vzhledem ke konkurenci nevede příliš dobře. Ve 

většině období a u většiny ukazatelů dosahuje konkurence lepších výsledků. Výjimkou 

jsou dosahované tržby, kterými analyzovaný podnik po celé analyzované období dobře 

konkuroval a v posledních dvou letech dosahoval o poznání lepších celkových tržeb. 

Nicméně i v takové situaci, hodnoty hospodářských výsledků konkurenčního podniku 

byly o poznání lepší, kladu to za problém analyzovaného podniku s příliš vysokými 

náklady, které by měl snižovat. Například při pohledu na ostatní provozní náklady, kdy 

se od roku 2011 u konkurence snažili tyto náklady snižovat každým rokem, tak 

v případě analyzovaného podniku tomu je naopak a tyto náklady rok od roku narůstaly. 

Celková aktiva konkurenčního podniku, měly v prvních dvou letech poměrně 

vyrovnané hodnoty. Poté, zatím co konkurenční podnik si po celé období udržoval 

hodnoty na podobné úrovni, celková aktiva analyzovaného podniku stoupala. Při 

pohledu na strukturu aktiv je mezi podniky podstatný rozdíl v tom, že konkurenční 

podnik je podnikem kapitálově lehkým, jelikož jeho oběžná aktiva výrazně převyšují 

dlouhodobý majetek a právě obráceně je tomu u mnou analyzovaného podniku. 

Obrat aktiv u konkurence dosahuje mírně lepších výsledků, což znamená, že 

konkurence efektivněji využívá svůj majetek. Jejich hodnoty se pohybují vždy 

v doporučeném intervalu.  

Obrat stálých aktiv hovoří, také ve prospěch konkurenčního podniku, kdy hodnoty 

ukazatele jsou vždy o hodně vyšší oproti obratu celkových aktiv, jak tomu má být a ve 

srovnání s analyzovaným podnikem by konkurence mohla uvažovat o investování 

peněžních prostředků do nového zařízení.  
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U konkurenčního podniku každým rokem výrazně převyšují krátkodobé pohledávky 

nad krátkodobými závazky a v případě srovnání s analyzovanou společností tomu tak 

nebylo v posledních třech letech, kdy jeho krátkodobé závazky převyšovaly 

pohledávky, což je negativní jev. Celkově při pohledu na krátkodobé závazky si 

konkurenční podnik vede o mnohem lépe, zatím co u analyzované společnosti je tato 

oblast významným problémem.  

Výsledné hodnoty ukazatelů rentability konkurence jsou téměř vždy lepší oproti 

výsledkům analyzovaného podniku. Jen v oblasti rentability tržeb si analyzovaná 

společnost ve srovnání s konkurencí vede malinko lépe v letech 2010, při počítání s VH 

po zdanění a v roce 2011, při počítání s provozním výsledkem hospodaření. Nicméně, 

ani tento konkurenční podnik nedosahuje ideálních doporučených hodnot. 

Výsledky rozdílových ukazatelů, hovoří jasně ve prospěch konkurenčního podniku. 

Všechny výsledky jak čistého provozního kapitálu, čistých pohotových prostředků i 

čistého peněžního majetku ve všech letech dosahují kladných hodnot, což v případě 

analyzované společnosti rozhodně nemůžeme říci. 

V případě zásob se srovnávané hodnoty příliš neliší a doba obratu zásob se zdá být u 

obou podniků optimální a vyrovnaná. 

Dobu obratu pohledávek je dobré srovnávat s konkurencí a musím poznamenat, že 

v tomto ohledu si analyzovaný podnik, vzhledem ke konkurenci vede velmi dobře. 

Zatím co jemu se daří držet dobu obratu pohledávek na nižších hodnotách oproti době 

obratu závazků, konkurenčnímu podniku se toto vůbec nedaří a jejich doba obratu 

pohledávek dosahuje mnohem větších hodnot jak proti době obratu závazků, tak i se 

srovnáním s analyzovanou firmou jsou hodnoty o dost vyšší. Znamená to, že čekají 

mnohem déle na úhradu od zákazníků, než analyzovaný podnik.  

Doba obratu závazků už tak alarmující nepůsobí a hodnoty jsou srovnatelné 

s analyzovaným podnikem. 

Ukazatelé likvidity, pokud se jedná o běžnou likviditu, jsou u konkurenčního podniku, 

vyjímaje rokem 2010, vždy v doporučených hodnotách na rozdíl od analyzované 

společnosti, která doporučeného intervalu nedosahuje v posledních 3 letech. 

Hodnot pohotové likvidity, které by měly být vždy vyšší jak jedna, konkurenční podnik 



61 
 

dosahuje v každém sledovaném období, zatímco analyzovaný podnik tohoto jevu 

dosahuje pouze v prvních dvou letech. 

Ukazatelé okamžité likvidity, stejně jako u analyzovaného podniku, tak i u konkurence 

dosahují příliš nízkých hodnot, což značí, že zřejmě i tento konkurenční podnik využívá 

kontokorentní účet. 

Zadluženost konkurenčního podniku má stejně jako zadluženost analyzované 

společnosti kolísavý vývoj v průběhu sledovaného období, někdy tomu bylo lépe ve 

prospěch konkurenčního podniku někdy naopak, Hodnoty se moc neliší a dosahují 

podobných výsledků. 

Úrokové krytí podniku konkurence, dosahovaly hodnoty v prvních třech letech 

podobných výsledků, poté v roce 2012 si konkurenční podnik v této oblasti hodně 

polepšil a jejich hodnoty začaly dosahovat mnohem lepších výsledků, dokonce 

v posledním roce jejich hodnota stoupla až k neuvěřitelným 731,82 násobkům, což bylo 

zásluhou velmi nízkých nákladových úroků. 

Hodnoty výsledků hospodaření hovoří ve většině oblastí ve prospěch konkurenčního 

podniku. Výsledky hospodaření za účetní období jsou vždy vyšší než VH analyzované 

společnosti. Pokud se podíváme na provozní výsledky hospodaření, tak si konkurence 

vede lépe v letech 2009, 2010 a 2013 ve zbylých dvou letech byly VH analyzované 

společnosti vyšší.  

U finančních VH konkurence dosahuje každým rokem záporných hodnot, podobně je 

tomu i u analyzované společnosti, výjimkou je rok 2010, kdy dosahuje kladné hodnoty.  

V případě mimořádného VH konkurenční podnik dosahuje zisku z této činnosti v roce 

2010, kdy měl konkurenční podnik mimořádné výnosy.  

Celkové hodnocení finančního zdraví podniku, podle soustav ukazatelů, hovoří jasně 

ve prospěch konkurenčního podniku. 

 Dle Altmanova indexu se konkurence v prvním sledovaném období nachází 

v takzvané šedé zóně nevyhraněných výsledků, ale poté se ve zbytku analyzovaného 

období, zdá být v dobré finanční situaci, zatím to analyzovaný podnik se do takové 

situace, podle indexu nedostal a nachází se po celé období v šedé zóně. 

Dle bankrotního indexu IN05, který hodnotí finanční situaci analyzované společnosti 

dokonce v prvních třech letech ve fázi spějící k bankrotu, a poté se dostává jen do 
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takzvané šedé zóny a nikdy se nenachází v dobré finanční situaci. Zatím co konkurenční 

podnik má vývoj indexu kolísavý a situace je střídavě dobrá a někdy v šedé zóně, ale 

nikdy se nenachází dle indexu ve fázi spějící k bankrotu. V posledním sledovaném roce 

se dokonce hodnota indexu vyšplhala, až k hodně vysokým výsledkům, které značí 

velice dobrou finanční situaci konkurenčního podniku. 

 

2.8 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE 

ANALYZOVANÉHO PODNIKU 

 

Z pohledu na horizontální analýzu rozvahy podniku lze vyčíst, že celková aktiva se 

v jednotlivých obdobích zvyšovala, výjimkou byl rok 2012, kdy došlo k mírnému 

snížení. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2011. Analyzovanou firmu díky 

vertikální analýze hodnotím na základě složení aktiv, jako kapitálově těžkou, jelikož 

její dlouhodobý majetek každoročně převyšuje oběžná aktiva. Vývoj stálých aktiv má 

v průběhu období kolísavý vývoj, na rozdíl od oběžných aktiv, které se podnik snažil 

postupem času zvyšovat, to se mu nepodařilo pouze v roce 2012, kdy hodnota oběžných 

aktiv výrazně poklesla, ale v posledním roce, tomu podnik předešel a došlo k prudkému 

růstu a dosáhl v tomto roce nejvyšší hodnoty oběžných aktiv. Zásoby podniku v roce 

2011 začaly hodně růst, což bylo jedním z následků poklesu čistého peněžního majetku 

z kladných hodnot do záporných.  

U složení pasiv měly po většinu sledovaného období, vyjímaje roku 2012, větší podíl 

na jejich složení cizí zdroje a v roce 2012 naopak vlastní kapitál. Ovšem hodnoty se 

v žádném z období výrazně nelišily a to nám značí, že jde o kapitálově vyrovnaný 

podnik, na to poukazuje i analýza zadluženosti podniku.  

Vlastní kapitál společnosti, měl ve všech letech rostoucí trend. U cizích zdrojů, jsem 

zaznamenala kolísavý vývoj, kdy nejnižších cizích zdrojů podnik dosáhl v roce 2010, 

naopak potom došlo k poměrně velkému navýšení a nejvyšší hodnoty podnik dosáhl, 

v roce 2011. V prvních dvou letech převažovaly závazky dlouhodobé, kdy šlo pouze o 

závazky k ovládající a řídící osobě. Postupem času se tyto závazky staly krátkodobými, 

což mělo za následek jejich prudký růst. A především díky vysokým krátkodobým 

závazkům podnik dosahuje negativních hodnot některých ukazatelů finanční analýzy. 



63 
 

Mělo to především vliv na významný pokles u rozdílových ukazatelů a ukazatelů 

likvidity. 

Jako pozitivní jev hodnotím zvyšování tržeb každým rokem, kdy zejména v posledních 

dvou letech podnik dosahuje opravdu dobrých výsledků i vzhledem ke konkurenci. 

Společnost se zlepšovala především v oblasti dosahování tržeb za prodej výrobků a 

služeb, ale i v ostatních oblastech dosahovala zlepšení. Tohoto vzrůstajícího jevu, by se 

podnik měl držet i nadále. 

Podnik dosahuje nízkých hodnot výsledků hospodaření ve všech oblastech, 

především u provozního hospodářského výsledku, vzhledem k dobrým výsledkům 

v oblasti tržeb, to hodnotím jako velmi negativní jev a podnik by se měl zaměřit na 

snižování nákladů, především z provozní činnosti. Například náklady vynaložené na 

prodané zboží dokonce v prvních dvou letech převyšují tržby získané jejich prodejem, 

což by určitě nemělo nastávat. V dalších letech podnik v této oblasti dosahuje zlepšení, 

avšak nepříliš velkého.  Spotřeba materiálu a energie dosahuje také poněkud vyšších 

hodnot a podnik by se měl porozhlédnout po lepších dodavatelích materiálu a energie. 

Mzdové náklady jsou u podniku, také příliš vysoké a podnik by se měl zaměřit na 

jejich snižování.  Ostatní provozní náklady podniku prudce vzrostly v roce 2011, kdy 

jejich hodnota přesahovala šestinásobek hodnoty ostatních provozních nákladů 

dosahovaných v předešlém období. A v posledním roce analyzované doby se tyto 

náklady opět ještě navýšily téměř trojnásobně. To znamená, že ostatní provozní náklady 

se od začátku sledovaného období navýšily o téměř 4 000 %. 

Záporného finančního hospodářského výsledku, podnik dosahuje téměř každým 

rokem, což je důsledkem především vysokých nákladových úroků, plynoucích 

z bankovního úvěru. 

Mimořádného hospodářského výsledku podnik nedosahuje, ani v jednom sledovaném 

období. 

Hodnoty rozdílových ukazatelů se každým rokem v případě analyzovaného podniku 

zhoršovaly, až se postupem času dostávaly do záporných hodnot, důsledkem vysokého 

zvyšování krátkodobých závazků a v případě čistého peněžního majetku i zvyšováním 

zásob. Jde o negativní jev a podnik by se rozhodně měl zaměřit, na zlepšení těchto 
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hodnot. Záporné hodnoty ukazatele, můžou vyplívat, také z toho, že má podnik nekrytý 

dluh. 

Analýzou rentability jsem zjistila nízkou ziskovost podniku, výsledky nedosahují 

doporučených hodnot a i vzhledem ke konkurenci si nevedou dobře. V této oblasti, by 

se podnik měl zaměřit na zvýšení hodnot u všech typů ukazatelů rentability. Návrhům, 

jak by navýšení rentability mohl podnik dosáhnout, se budu věnovat v další části této 

práce. 

Analýza zadluženosti, jak už jsem zmínila výše v této práci, nám napovídá, že si 

v tomto směru analyzovaný podnik vede dobře a zdá se být kapitálově silným.  

U ukazatelů likvidity, můžeme sledovat, že hodnoty začátkem období byly v rozmezí 

doporučeného intervalu, avšak poté, počínaje rokem 2011, došlo k poklesu těchto 

hodnot a výsledky se začaly projevovat jako negativní. U pohotové likvidity se hodnoty 

dostaly dokonce pod hranici 1 a tento stav hodnotí banky, při žádosti o úvěr jako 

nepřijatelný. Hodnoty okamžité likvidity podniku, jsou velice nízké, což zřejmě 

poukazuje na fakt, že podnik využívá kontokorentní účet. Tento ukazatel nepatří však 

mezi ty důležitější z hlediska finanční analýzy. Nicméně by se hodnoty měly, alespoň 

mírně zvyšovat.  

Z hlediska analýzy ukazatelů aktivity vyplívá, že obraty celkových aktiv dosahují 

doporučených hodnot až v posledních dvou letech, nicméně v každém roce, s výjimkou 

prvního roku 2009, tržby vždy převyšují celková aktiva a to hodnotím jako kladný jev. 

Hodnoty každým rokem rostou a toho by se podnik měl držet a i nadále zvyšovat 

hodnoty tohoto ukazatele. Obraty stálých aktiv dosahují každým rokem vyšších 

hodnot, než obraty celkových aktiv a to značí, že se podnik snaží efektivně využívat 

svůj dlouhodobý majetek. 

Doby obratu zásob podnik dlouhodobě udržuje na poměrně stejných hodnotách, které 

se vždy pohybují okolo 16 dní, což se například vzhledem ke konkurenci zdá být 

optimální. 

Při srovnání doby obratů pohledávek s dobou obratu závazků zjistíme, že hodnoty 

nejsou ideální a doby obratů pohledávek jsou ve většině případů vyšší oproti době 

obratu závazků. Výjimkou je rok 2010, kdy je doba obratu závazků mírně vyšší než 
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doba obratu pohledávek. Což značí, že podnik dříve hradí své závazky vůči 

dodavatelům, než zákazníci hradí pohledávky. Nicméně, hodnoty se příliš neliší, tak to 

nemusíme hodnotit příliš negativně. Naopak vzhledem ke konkurenci se zdají být 

hodnoty doby obratu pohledávek pozitivní. 

Oba tyto ukazatele mají kolísavý vývoj během celé analyzované doby. 

Dle Altmanova indexu finančního zdraví, se podnik po celé období udržuje 

v takzvané šedé zóně. Hodnoty poukazují na jev, že se podnik nachází v nejasné fázi 

svého podnikání a dochází uvnitř podniku k určitým problémům. Hodnoty indexu rostly 

až do roku 2012, kdy se podnik nejvíce přiblížil hraniční hodnotě 2,9, která značí 

dobrou finanční situaci podniku. V posledním roce došlo k mírnému poklesu, nicméně 

šlo o druhou nejlepší dosahovanou hodnotu za sledované období.  

Naopak dle bankrotního indexu IN05 podnik dosahoval poněkud horšího hodnocení. 

Hodnoty ukazatele mají po celou dobu kolísavý vývoj. Dokonce v prvních třech letech 

dle indexu podnik spěl k bankrotu, jelikož nedosahoval hodnot vyšších jako 0,9. Poté 

v roce 2012, se z této situace dokázal podnik zvednout, na základě hodnoty se nacházel 

v roce 2012 i 2013 v takzvané šedé zóně nevyhraněných výsledků. Nicméně v roce 

2013 výsledky indexu opět klesly, téměř na hraniční hodnotu značící možný bankrot. 

Tento ukazatel by si podnik měl hlídat a snažit se dosáhnout jeho zlepšení. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ NA ZLEPŠENÍ 

STÁVAJÍCÍ SITUACE 
‚ 

V této části práce se budu věnovat slabým stránkám analyzovaného podniku a 

doporučením návrhů, které by mohly vést k jejich odstranění a ke zlepšení celkové 

situace společnosti. 

Situace v podniku se mi nejeví jako příznivá a doporučila bych se zaměřit na zlepšení 

stávající situace. Pomocí finanční analýzy jsem došla na určité potíže uvnitř podniku, 

vyplývá to především z výsledných hodnot měřených ukazatelů finanční analýzy, které 

ve většině případů nedosahují doporučených hodnot a i vzhledem ke konkurenci se 

nejeví, jako dobré. 

Podnik by se především měl zaměřit na zvýšení rentability, aby dosahoval větší 

ziskovosti. Volba správné strategie by měla být především zaměřena na zvýšení zisku, 

nejprve by bylo vhodné se zaměřit na snižování nákladů společnosti (v případě 

analyzovaného podniku, především provozních nákladů). Dle prováděné analýzy se 

celkové provozní náklady zdají být příliš vysoké.  

Snižováním provozních nákladů by se podnik měl určitě více zabývat. Například, by 

se dalo porozhlédnout po lepších a především levnějších dodavatelích materiálu a 

energie, protože tyto náklady se jeví jako příliš vysoké.  

Dalo by se také, více zvýšit kvalitu prováděných procesů nebo zapracovat na mnohem 

nižší zmetkovitosti při výrobě výrobků. V této oblasti má podnik velké rezervy a měl 

by na nich zapracovat. Především vhodnějším výběrem zaměstnanců, kteří budou 

pracovat kvalitnějším způsobem. Podnik by lepších výsledků u zaměstnanců mohl 

docílit také například různým způsobem odměňování za dobrý výkon práce v podobě 

malého výrobu zmetků a podobně. Podnik by měl být ochoten za odbornou a dobře 

odvedenou práci nabídnout dobré platební ohodnocení za kvalitní odvedení práce, které 

by se stalo pro pracovníky motivujícím faktorem. Nemusí to být ale jen chyba u 

zaměstnanců, ale také špatné výkonosti pracovních strojů, v takovém případě by stálo 

za zvážení, zda by se nevyplatilo vložit určité peněžní prostředky do jejich opravy nebo 

renovace. 
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V případě výrobního podniku je možnost u některých typů výrobků, které neodpovídají 

určeným standardům, využití recyklace, která umožní materiál vrátit do původního 

stavu a znovu jej použít. Proto po konzultaci s odborným technologem, stojí za zvážení 

pořízení recyklačního stroje na tyto výrobky, který to umožní.  Touto změnou by došlo 

ke snížení nákladů na spotřebu materiálu a tím pádem pokles celkových provozních 

nákladů. Zavedení recyklačního přístroje, by snížilo zmetkovitost téměř na polovinu 

z původních 40 % na 25 % špatně vyrobených kusů výrobků. 

Tab. č. 27: Projevení snížení provozních nákladů po zavedení uvažovaného opatření  

Údaje uvedené v tisících Kč 2013 
Změna po zavedení 

navrhovaného 
opatření 

Náklady na zmetkovitost 307 203 Kč 115 201 Kč 

Spotřeba materiálu 768 007 Kč 576 005 Kč 

Celkové provozní náklady 5 093 718 Kč 4 901 716 Kč 

Celkové provozní výnosy 5 137 235 Kč 5 137 235 Kč 

Provozní VH            43 517 Kč          235 519 Kč  

 

 

Graf č. 15: Projevení změn po zavedení navrhovaného opatření 

Projevení změny by se tedy projevil příznivě i na hodnotách ukazatelů rentability 

(ROA – Rentabilita celkového kapitálu, ROS – Rentabilita tržeb (při počítání 

s provozním výsledkem hospodaření), ROI – Rentabilita investovaného materiálu). 
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V ukazatelích by se nezměnil pouze provozní výsledek hospodaření, ale v případě ROA 

i celková aktiva podniku, která by zohledňovala nákup recyklačního stroje za 

předpokládanou hodnotu (z původních celkových aktiv v roce 2013, 2 379 417 by se 

jejich hodnota posunula na 2 561 417) a v případě ROI i celkový vložený kapitál, který 

by byl potřeba na nákup stroje (v roce 2013, byl celkový vložený kapitál podniku 

2 373 684, po investování do stroje by se hodnota posunula na předpokládaných 

2 555 684). Předpokládanou hodnotu jsem zvolila odhadem, na základě dostupných 

informací o cenách podobných typů recyklačních strojů. 

Tab. č. 28: Projev změny v ukazatelích rentability 

Ukazatelé rentability před a po změně 
(Údaje uvedené v %) 

  2013 Po změně 

ROA 1,83 9,22 

ROS (počítané s EBIT) 0,98 5,14 

ROI 1,83 9,20 

 

 

Graf č. 16: Projev změny v ukazatelích rentability 

Hodnoty rentability by se ve všech případech výrazně zvedly a dosahovaly by téměř 

doporučených hodnot. 
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Taková recyklace však není možná u všech typů materiálu, ale i u ostatních typů 

nastává v podniku velké procento špatně vyrobených kusů a v takovém případě bych 

tedy navrhovala určitou změnu pracovního procesu, kde by se vytvořila nová pracovní 

pozice a pracovník na tomto místě by měl za úkol opravu špatně vyrobených výrobků, u 

kterých by byla možná oprava. Tato pozice by sebou nesla určité zvýšení mzdových 

nákladů, ale pořád by to bylo nákladově přijatelnější, oproti nákladům na likvidaci 

nevyužitelného výrobku. 

V oblasti snižování provozních nákladů, by také mohlo stát za zvážení zavedení 

takzvaných fotobuněk, které se instalují v prostorech, kde se nemusí svítit po celou 

dobu a díky nim se rozsvítí jen v případě, že bude zaznamenán určitý pohyb (například 

na záchodek, v prostoru šaten a tak dále). Podniku by se tímto způsobem mohlo podařit 

snížení nákladů na spotřebu energie. 

Také náklady v oblasti mezd by se měly spíše snižovat. V případě mzdových nákladů, 

bych zvážila potřebu pracovních pozic a zaměřila se na efektivnější využívání 

pracovních sil podniku. Podnik například může snížit náklady na služební cesty 

pracovníků, tím že zefektivní plánování trasy a podobně. Také co se týká vyplácení 

odměn a prémií by podniku prospěla větší opatrnost. Jejich vyplácení by se tedy 

například mohlo týkat pouze mimořádných příležitostí za dobře odvedenou práci nebo 

vyplácení za mimořádné výkony. Také by se to mohlo týkat různých „trestů“ za špatně 

odvedenou práci, pozdní příchody do práce snižování odměn a prémií. Musí si však 

dávat pozor na fakt, že odměňování musí být vždy spravedlivé a efektivní. A také 

především je toto snižování osobních nákladů zaměstnanců omezeno odborovými 

smlouvami a na to si podnik musí dávat také pozor. 

Doporučila bych také, aby podnik efektivněji využíval svých lidských zdrojů. 

Efektivní práce s lidmi musí probíhat na všech řídících úrovních. Podnik by měl najímat 

řídící pracovníky opravdu jen ty nejlepší v oboru, v dnešní době při velké 

nezaměstnanosti lidí a čím dál větší vzdělanosti, by to neměl být problém. Takový 

pracovníci by měli znát dobře chod celé organizace a musí umět spolupracovat a 

motivovat kolektiv. 

Zvyšováním tržeb, kterého je možné docílit zvyšováním obchodní marže podniku, 

čehož se podnik zřejmě snaží docílit, vzhledem k narůstající hodnotě obchodní marže. 
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Především by, dle mého názoru podniku pomohlo, získávání lukrativnějších 

pracovních zakázek. Měl by se tedy více přihlašovat do nových konkurzů, které jsou 

vypisovány na nové zakázky. Sháněním nových perspektivních projektů, by si podnik 

hodně pomohl.  

Zvyšování doby obratu tržeb, by také podnik měl dosáhnout. Stálo by za úvahu, zda 

by nešlo proniknout na nové trhy nebo rozšířit prodejní nabídku na stávajícím trhu.  

Podnik by se také mohl zaměřit na zvyšování množství prodaných výrobků a služeb, 

stálo by za zvážení možnosti, v dnešní době už i, bezplatné propagace pomocí 

sociálních sítí. Ale také by bylo vhodné vložit určité peněžní prostředky do reklamní 

kampaně, aby se firma dostala do většího podvědomí okolí a případných zákazníků. 

Rozhodně bych také doporučila podniku, aby se zaměřil na zvýšení likvidity. Buďto 

snížením krátkodobých závazků společnosti nebo snižováním stavu zásob.  

Doba obratu pohledávek by byla potřeba také alespoň mírně snížit, toho můžeme 

docílit například zlepšením platebních podmínek pro zákazníky. Zvolit takové 

podmínky, které by ještě více vyhovovaly zákazníkům, ale zároveň neohrozily likviditu 

podniku. 

Dle ukazatelů obratů aktiv by se podnik také mohl zlepšit v efektivnějším, využíváním 

svého majetku, nicméně hodnoty tohoto ukazatele v průběhu období stoupaly, tak se 

v této oblasti podnik začíná mírně zlepšovat. Podnik by například mohl zvážit odprodej 

nevyužívaného nebo opotřebovaného majetku. Také by stálo za zvážení možnosti 

pronájmu, některého z majetku podniku (nevyužívané stroje nebo prostory).  

Doba obratu zásob se ve společnosti vyvíjí správným směrem. Společnost, se snaží 

držet si zásoby na stejné úrovni a doporučovala bych udržování si stávající hodnoty. 
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ZÁVĚR 
Celá práce je rozdělena do tří částí. Tvoří ji část teoretická, praktická a návrhová. 

V teoretické části práce jsem se věnovala významu finanční analýzy, potřebným 

zdrojům k jejímu provedení a také uživatelům finanční analýzy. Z největší části jsou 

tam ale popsány vybrané vyšší metody finanční analýzy. 

V části praktické práce jsem pomocí ukazatelů finanční analýzy došla k daným 

výsledkům vybraného výrobního podniku a jejich zhodnocení. V této části jsem se také 

věnovala mezipodnikovému srovnání, kde jsem porovnávala výsledky analýzy vybrané 

firmy s konkurenční firmou. 

Poslední část práce je věnována návrhové části, kde jsem vystínila řadu opatření, které 

by dle mého názoru mohly vést ke zlepšení situace podniku. 

Cílem této práce bylo zjištění finanční situace výrobního podniku, pomocí vybraných 

vyšších metod. Finanční analýza byla provedena na vybranou výrobní firmu, která si 

přála, aby její název zůstal v tajnosti. Výsledky, kterých jsem dosáhla pomocí ukazatelů 

finanční analýzy, jsou zobrazeny v praktické části práce. Tyto výsledky jsou v této části 

také podrobně vyhodnoceny. 

Dále na základě dosažených výsledků finanční analýzy navrhnout určitá opatření 

vedoucí ke zlepšení situace podniku. Těchto návrhů bylo docíleno závěrem celé práce a 

jsou podrobně popsány na konci celé práce v návrhové části. 
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Příloha č. 1 – Rozvaha analyzované společnosti 

Označ. AKTIVA 
Údaje v tisících Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 1 714 853 1 725 650 2 519 667 2 131 009 2 379 417 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B. Dlouhodobý majetek 1 023 267 990 427 1 511 240 1 409 028 1 380 564 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 45 130 12 764 2 508 2 448 997 

B. I.  1. Zřizovací výdaje           

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           

3. Software 1 334 1 831 1 583 1 829 734 

4. 
Ocenitelná práva           

5. 
Goodwill           

6. 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 43 733 10 933  0  0  0 

7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 63  0 650 286 263 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  0  0 275 333  0 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek 978 137 977 663 1 508 732 1 406 580 1 379 567 

B. II. 1. 
Pozemky 9 262 9 191 16 773 16 773 17 073 

2. 
Stavby 447 187 427 502 576 360 582 526 605 533 

3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 286 028 430 281 404 022 444 812 397 609 

4. 
Pěstitelské celky trvalých porostů           

5. 
Dospělá zvířata a jejich skupiny           

6. 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 229 283 110 468 262 095 141 260 168 664 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 377 221 8 155 6 696 2 989 

9. 
Oceňovací rozdíly k nabytému majetku  0  0 241 327 214 513 187 699 

B.III.  
Dlouhodobý finanční majetek           

B. III. 1 
Podíly v ovládaných a řízených osobách           

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem           

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

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

vliv           

5. 
Jiný dlouhodobý finanční majetek           

6. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek           

C. 
Oběžná aktiva 684 773 722 833 810 905 660 258 929 946 

C. I. 
Zásoby 69 190 74 178 176 822 176 247 205 521 

C. I. 1. 
Materiál 51 506 56 440 120 060 122 369 141 711 

2. 
Nedokončená výroba a polotovary 4 166 3 696 18 669 22 449 29 361 

3. 
Výrobky  13 099 13 912 30 784 30 772 33 422 

4. 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny           

5. 
Zboží 273 130 7 309 657 1 027 

6. 
Poskytnuté zálohy na zásoby 146  0  0  0  0 

C. II. 
Dlouhodobé pohledávky           



 
 

C. II. 1. 
Pohledávky z obchodních vztahů           

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3. 
Pohledávky - podstatný vliv           

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení           

5. 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

6. 
Dohadné účty aktivní           

7. 
Jiné pohledávky           

8. 
Odložená daňová pohledávka           

C. III. 
Krátkodobé pohledávky 614 018 648 143 599 575 478 860 630 443 

C. III. 1. 
Pohledávky z obchodních vztahů 242 884 201 442 558 413 427 323 592 582 

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 345 958 411 078  0  0  0 

3. 
Pohledávky - podstatný vliv           

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení           

5. 
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

6. 
Stát -daňové pohledávky 10 436 13 565 10 610 10 333 27 414 

7. 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 978 3 950 10 988 2 399 975 

8. 
Dohadné účty aktivní 12 762 18 095 19 643 34 354 9 357 

9. 
Jiné pohledávky   13 -79 4 451 115 

C. IV. 
Krátkodobý finanční majetek 1 565 512 34 508 5 151 93 982 

C. IV. 1. 
Peníze 264 267 933 635 1 483 

2. 
Účty v bankách 1 301 245 33 575 4 516 92 499 

3. 
Krátkodobé cenné papíry a podíly           

4. 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D. I. 
Časové rozlišení 6 813 12 390 197 522 61 723 68 907 

D. I. 1. 
Náklady příštích období 6 813 12 390 30 050 56 667 68 907 

2. 
Komplexní náklady příštího období           

3. 
Příjmy příštích období  0  0 167 472 5 056  0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Označ. PASIVA 
Údaje v tisících Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM 1 714 853 1 725 650 2 519 667 2 131 009 2 379 417 

A. Vlastní kapitál 765 049 806 303 1 032 334 1 078 996 1 108 769 

A. I. Základní kapitál 258 693 258 693 258 693 258 693 258 693 

A. I. 1. Základní kapitál 258 693 258 693 258 693 258 693 258 693 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

3. Změny základního kapitálu           

A. II. Kapitálové fondy 167 479 167 479 167 699 167 699 167 699 

A. II. 1. Emisní ážio           

2. Ostatní kapitálové fondy 167 479 167 479 167 699 167 699 167 699 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků           

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
společností           

5. Rozdíly z přeměn společností           

A. III.  

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 25 869 25 869 25 869 25 869 25 869 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 25 869 25 869 25 869 25 869 25 869 

2. Statutární a ostatní fondy           

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 293 444 313 008 551 603 580 074 626 733 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 293 444 313 008 551 603 580 074 626 733 

2. Neuhrazená ztráta minulých let           

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 19 564 41 254 28 470 46 661 29 775 

B. Cizí zdroje 932 221 913 706 1 481 790 1 047 209 1 264 915 

B. I. Rezervy 2 806 825 40 728 22 734 16 077 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů           

2. Rezervy na důchody a podobné závazky           

3. Rezerva na daň z příjmu 2 806 825 5 304 5 056  0 

4. Ostatní rezervy  0  0 35 424 17 678 16 077 

B. II. Dlouhodobé závazky 511 722 496 906 572 574 64 870 59 416 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů           

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 481 758 470 239 500 950  0  0 

3. Závazky - podstatný vliv           

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

5. Dlouhodobé přijaté zálohy           

6. Vydané dluhopisy           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

8. Dohadné účty pasivní           

9. Jiné závazky           

10. Odložený daňový závazek 29 964 26 667 71 624 64 870 59 416 

B. III. Krátkodobé závazky  417 693 375 710 766 520 804 010 927 731 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 238 117 206 266 394 546 344 747 583 710 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 17 489 17 436 231 610 298 382 36 204 

3. Závazky - podstatný vliv           



 
 

4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení           

5. Závazky k zaměstnancům 17 803 14 363 27 335 28 652 32 706 

6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní 

pojištění 7 977 7 812 15 651 15 846 18 593 

7. Stát - daňové závazky a dotace 6 624 5 297 6 788 4 591 4 925 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 2 261 3 3 519 3 

9. Vydané dluhopisy           

10. Dohadné účty pasivní 127 193 124 347 89 227 109 921 222 827 

11. Jiné závazky 229 186 1 360 1 352 28 763 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci  0 40 265 101 968 155 595 261 691 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé           

2. Krátkodobé bankovní úvěry  0 40 265 101 968 155 595 261 691 

3. Krátkodobé finanční výpomoci           

C. I. Časové rozlišení 17 583 5 641 5 543 4 804 5 733 

C. I. 1. Výdaje příštích období 17 583 5 641 5 543 4 804 5 733 

2. Výnosy příštích období           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty analyzované společnosti 

Označ. TEXT 
Údaje v tisících Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 8 976 6 684 87 610 74 117 35 637 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 9 542 7 189 85 059 68 205 28 877 

+ Obchodní marže -566 -505 2 551 5 912 6 760 

II. Výkony 1 513 119 1 743 736 3 390 393 3 892 117 4 462 608 

II. 1. Tržby za prodej výrobků a služeb 1 516 442 1 743 354 3 384 383 3 887 551 4 452 503 

II. 2. Změna stavu zásob vlastní výroby -3 836 366 5 950 4 542 10 091 

II. 3. Aktivace 513 16 60 24 14 

B. Výkonová spotřeba 1 145 252 1 259 940 2 528 823 2 935 441 3 549 565 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 1 021 057 1 096 594 2 043 767 2 277 517 2 560 021 

B. 2. Služby 124 195 163 346 485 056 657 924 989 544 

+ Přidaná hodnota 367 301 483 291 864 121 962 588 919 803 

C. Osobní náklady 319 311 312 968 604 299 649 291 716 211 

C. 1. Mzdové náklady 235 417 225 791 435 776 458 915 514 099 

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva           

C. 3. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 73 984 76 902 147 691 158 763 174 637 

C. 4. Sociální náklady 9 910 10 275 20 832 31 613 27 475 

D. Daně a poplatky 475 783 1 086 1 458 1 184 

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmoptného a hmotného 

majetku 119 172 132 216 179 932 177 378 218 926 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 12 404 1 523 24 408 103 060 92 999 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  10 738 471 206 383 20 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 1 666 1 052 24 202 102 677 92 979 

F. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 10 733 2 994 9 433 75 784 61 869 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  10 666 2 762 182 105 189 

F. 2. Prodaný materiál 67 232 9 251 75 679 61 680 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 7 625 6 117 25 870 13 606 -37 891 

IV. Ostatní provozní výnosy 133 522 37 485 280 084 206 595 508 100 

H. Ostatní provozní náklady 12 858 41 618 259 529 201 240 517 086 

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* Provozní výsledek hospodaření 43 053 25 603 88 464 153 486 43 517 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           

J. Prodané cenné papíry a podíly           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku           

VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a 

v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

          

          

VII. 2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 

podílů           

VII. 3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku           



 
 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K. Náklady z finančního majetku           

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 33 198  0  0  0  0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti           

X. Výnosové úroky 6 414 8 782 1 6 447 18 

N. Nákladové úroky 18 401 18 559 30 943 27 138 16 339 

XI. Ostatní finanční výnosy 30 894 93 831 54 983 78 067 147 404 

O. Ostatní finanční náklady 72 388 73 709 74 639 148 333 132 695 

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření -20 283 10 345 -50 598 -90 957 -1 612 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 3 206 -5 306 9 396 15 868 12 130 

Q. 1. splatná 2 493 -2009 19 504 22 622 17 584 

Q. 2. odložená 713 -3 297 -10 108 -6 754 -5 454 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 19 564 41 254 28 470 46 661 29 775 

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady           

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti           

S. 1. splatná           

S. 2. odložená           

* Mimořádný výsledek hospodaření           

T. 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

(+/-)           

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 19 564 41 254 28 470 46 661 29 775 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  22 770 35 948 37 866 62 529 41 905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3 – Vertikální analýza rozvahy 

Označ. AKTIVA 
Údaje vyjádřené v % 

2009 2010 2011 2012 2013 

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

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Dlouhodobý majetek 59,67 57,39 59,98 66,12 58,02 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2,63 0,74 0,10 0,11 0,04 

B. I.  1. Zřizovací výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Software 0,08 0,11 0,06 0,09 0,03 

4. 
Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
Jiný dlouhodobý nehmotná majetek 2,55 0,63 0,00 0,00 0,00 

7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek 57,04 56,65 59,88 66,01 57,98 

B. II. 1. 
Pozemky 0,54 0,53 0,67 0,79 0,72 

2. 
Stavby 26,08 24,77 22,87 27,34 25,45 

3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16,68 24,93 16,03 20,87 16,71 

4. 
Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Dospělá zvířata a jejich skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13,37 6,40 10,40 6,63 7,09 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,37 0,01 0,32 0,31 0,13 

9. 
Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 0,00 0,00 9,58 10,07 7,89 

B.III.  
Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. III. 1 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. 
Oběžná aktiva 39,93 41,89 32,18 30,98 39,08 

C. I. 
Zásoby 4,03 4,30 7,02 8,27 8,64 

C. I. 1. 
Materiál 3,00 3,27 4,76 5,74 5,96 

2. 
Nedokončená výroba a polotovary 0,24 0,21 0,74 1,05 1,23 

3. 
Výrobky  0,76 0,81 1,22 1,44 1,40 

4. 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Zboží 0,02 0,01 0,29 0,03 0,04 

6. 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

C. II. 
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. II. 1. 
Pohledávky z obchodních vztahů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Pohledávky - podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
Odložená daňová pohledávka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. III. 
Krátkodobé pohledávky 35,81 37,56 23,80 22,47 26,50 

C. III. 1. 
Pohledávky z obchodních vztahů 14,16 11,67 22,16 20,05 24,90 

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 20,17 23,82 0,00 0,00 0,00 

3. 
Pohledávky - podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
Stát -daňové pohledávky 0,61 0,79 0,42 0,48 1,15 

7. 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,12 0,23 0,44 0,11 0,04 

8. 
Dohadné účty aktivní 0,74 1,05 0,78 1,61 0,39 

9. 
Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 

C. IV. 
Krátkodobý finanční majetek 0,09 0,03 1,37 0,24 3,95 

C. IV. 1. 
Peníze 0,02 0,02 0,04 0,03 0,06 

2. 
Účty v bankách 0,08 0,01 1,33 0,21 3,89 

3. 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D. I. 
Časové rozlišení 0,40 0,72 7,84 2,90 2,90 

D. I. 1. 
Náklady příštích období 0,40 0,72 1,19 2,66 2,90 

2. 
Komplexní náklady příštího období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Příjmy příštích období 0,00 0,00 6,65 0,24 0,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

       



 
 

Označ. PASIVA 
Údaje vyjádřené v % 

2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

A. Vlastní kapitál 44,61 46,72 40,97 50,63 46,60 

A. I. Základní kapitál 15,09 14,99 10,27 12,14 10,87 

A. I. 1. Základní kapitál 15,09 14,99 10,27 12,14 10,87 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Změny základního kapitálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. II. Kapitálové fondy 9,77 9,71 6,66 7,87 7,05 

A. II. 1. Emisní ážio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Ostatní kapitálové fondy 9,77 9,71 6,66 7,87 7,05 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

společností 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Rozdíly z přeměn společností 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. III.  
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 1,51 1,50 1,03 1,21 1,09 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1,51 1,50 1,03 1,21 1,09 

2. Statutární a ostatní fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 17,11 18,14 21,89 27,22 26,34 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 17,11 18,14 21,89 27,22 26,34 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1,14 2,39 1,13 2,19 1,25 

B. Cizí zdroje 54,36 52,95 58,81 49,14 53,16 

B. I. Rezervy 0,16 0,05 1,62 1,07 0,68 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Rezervy na důchody a podobné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Rezerva na daň z příjmu 0,16 0,05 0,21 0,24 0,00 

4. Ostatní rezervy 0,00 0,00 1,41 0,83 0,68 

B. II. Dlouhodobé závazky 29,84 28,80 22,72 3,04 2,50 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 28,09 27,25 19,88 0,00 0,00 

3. Závazky - podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Jiné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Odložený daňový závazek 1,75 1,55 2,84 3,04 2,50 

B. III. Krátkodobé závazky  24,36 21,77 30,42 37,73 38,99 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 13,89 11,95 15,66 16,18 24,53 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 1,02 1,01 9,19 14,00 1,52 

3. Závazky - podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Závazky k zaměstnancům 1,04 0,83 1,08 1,34 1,37 

6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní 

pojištění 0,47 0,45 0,62 0,74 0,78 

7. Stát - daňové závazky a dotace 0,39 0,31 0,27 0,22 0,21 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0,13 0,00 0,00 0,02 0,00 

9. Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Dohadné účty pasivní 7,42 7,21 3,54 5,16 9,36 

11. Jiné závazky 0,01 0,01 0,05 0,06 1,21 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 2,33 4,05 7,30 11,00 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 2,33 4,05 7,30 11,00 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. I. Časové rozlišení 1,03 0,33 0,22 0,23 0,24 

C. I. 1. Výdaje příštích období 1,03 0,33 0,22 0,23 0,24 

2. Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4 – Horizontální analýza rozvahy 

Označ. AKTIVA 
Údaje vyjádřené v % 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  AKTIVA CELKEM 0,63 46,01 -15,42 11,66 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál         

B. Dlouhodobý majetek -3,21 52,58 -6,76 -2,02 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek -71,72 -80,35 -2,39 -59,27 

B. I.  1. Zřizovací výdaje         

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         

3. Software 37,26 -13,54 15,54 -59,87 
4. 

Ocenitelná práva         
5. 

Goodwill         
6. 

Jiný dlouhodobý nehmotná majetek -75,00 -100,00     
7. 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek -100,00   -56,00 -8,04 
8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     21,09 -100,00 
B. II. 

Dlouhodobý hmotný majetek -0,05 54,32 -6,77 -1,92 
B. II. 1. 

Pozemky -0,77 82,49 0,00 1,79 
2. 

Stavby -4,40 34,82 1,07 3,95 
3. 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 50,43 -6,10 10,10 -10,61 
4. 

Pěstitelské celky trvalých porostů         
5. 

Dospělá zvířata a jejich skupiny         
6. 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek         
7. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -51,82 137,26 -46,10 19,40 
8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek -96,53 3590,05 -17,89 -55,36 
9. 

Oceňovací rozdíly k nabytému majetku     -11,11 -12,50 
B.III.  

Dlouhodobý finanční majetek         
B. III. 1 

Podíly v ovládaných a řízených osobách         
2. 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem         
3. 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly         
4. 

Půjčky a úvěry - ovládací a řídící osoba, podstatný vliv         
5. 

Jiný dlouhodobý finanční majetek         
6. 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         
7. 

Poskytnuté zálohy na dluhodobý finanční majete         
C. 

Oběžná aktiva 5,56 12,18 -18,58 40,85 
C. I. 

Zásoby 7,21 138,38 -0,33 16,61 
C. I. 1. 

Materiál 9,58 112,72 1,92 15,81 
2. 

Nedokončená výroba a polotovary -11,28 405,11 20,25 30,79 
3. 

Výrobky  6,21 121,28 -0,04 8,61 
4. 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny         
5. 

Zboží -52,38 5522,31 -91,01 56,32 
6. 

Poskytnuté zálohy na zásoby -100,00       
C. II. 

Dlouhodobé pohledávky         



 
 

C. II. 1. 
Pohledávky z obchodních vztahů         

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba         

3. 
Pohledávky - podstatný vliv         

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení         
5. 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy         
6. 

Dohadné účty aktivní         
7. 

Jiné pohledávky         
8. 

Odložená daňová pohledávka         
C. III. 

Krátkodobé pohledávky 5,56 -7,49 -20,13 31,65 
C. III. 
1. Pohledávky z obchodních vztahů -17,06 177,21 -23,48 38,67 

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 18,82 -100,00     

3. 
Pohledávky - podstatný vliv         

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení         
5. 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         
6. 

Stát -daňové pohledávky 29,98 -21,78 -2,61 165,31 
7. 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 99,70 178,18 -78,17 -59,36 
8. 

Dohadné účty aktivní 41,79 8,55 74,89 -72,76 
9. 

Jiné pohledávky   -707,69 -5734,18 -97,42 
C. IV. 

Krátkodobý finanční majetek -67,28 6639,84 -85,07 1724,54 
C. IV. 

1. Peníze 1,14 249,44 -31,94 133,54 
2. 

Účty v bankách -81,17 13604,08 -86,55 1948,25 
3. 

Krátkodobé cenné papíry a podíly         
4. 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek         
D. I. 

Časové rozlišení 81,86 1494,21 -68,75 11,64 
D. I. 1. 

Náklady příštích období 81,86 142,53 88,58 21,60 
2. 

Komplexní náklady příštího období         
3. 

Příjmy příštích období     -96,98 -100,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      



 
 

Označ. PASIVA 
Údaje vyjádřené v % 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  PASIVA CELKEM 0,63 46,01 -15,42 11,66 

A. Vlastní kapitál 5,39 28,03 4,52 2,76 

A. I. Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. I. 1. Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly         

3. Změny základního kapitálu         

A. II. Kapitálové fondy 0,00 0,13 0,00 0,00 

A. II. 1. Emisní ážio         

2. Ostatní kapitálové fondy 0,00 0,13 0,00 0,00 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků         

4. 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

společností         

5. Rozdíly z přeměn společností         

A. III.  
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. III. 

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Statutární a ostatní fondy         

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 6,67 76,23 5,16 8,04 
A. IV. 

1. Nerozdělený zisk minulých let 6,67 76,23 5,16 8,04 

2. Neuhrazená ztráta minulých let         

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 110,87 -30,99 63,90 -36,19 

B. Cizí zdroje -1,99 62,17 -29,33 20,79 

B. I. Rezervy -70,60 4836,73 -44,18 -29,28 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů         

2. Rezervy na důchody a podobné závazky         

3. Rezerva na daň z příjmu -70,60 542,91 -4,68 -100,00 

4. Ostatní rezervy     -50,10 -9,06 

B. II. Dlouhodobé závazky -2,90 15,23 -88,67 -8,41 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů         

2. Závazky - ovládající a řídící osoba -2,39 6,53 -100,00   

3. Závazky - podstatný vliv         

4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení         

5. Dlouhodobé přijaté zálohy         

6. Vydané dluhopisy         

7. Dlouhodobé směnky k úhradě         

8. Dohadné účty pasivní         

9. Jiné závazky         

10. Odložený daňový závazek -11,00 168,59 -9,43 -8,41 

B. III. Krátkodobé závazky  -10,05 104,02 4,89 15,39 
B. III. 

1. Závazky z obchodních vztahů -13,38 91,28 -12,62 69,32 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba -0,30 1228,34 28,83 -87,87 



 
 

3. Závazky - podstatný vliv         

4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení         

5. Závazky k zaměstnancům -19,32 90,32 4,82 14,15 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění -2,07 100,35 1,25 17,34 

7. Stát - daňové závazky a dotace -20,03 28,15 -32,37 7,28 

8. Krátkodobé přijaté zálohy -99,87 0,00 17200,00 -99,42 

9. Vydané dluhopisy         

10. Dohadné účty pasivní -2,24 -28,24 23,19 102,72 

11. Jiné závazky -18,78 631,18 -0,59 2027,44 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   153,24 52,59 68,19 
B. IV. 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé         

2. Krátkodobé bankovní úvěry   153,24 52,59 68,19 

3. Krátkodobé finanční výpomoci         

C. I. Časové rozlišení -67,92 -1,74 -13,33 19,34 

C. I. 1. Výdaje příštích období -67,92 -1,74 -13,33 19,34 

2. Výnosy příštích období         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 5 – Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Označ

. 
TEXT 

Údaje vyjádřené v % 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

I. Tržby za prodej zboží -25,53 1210,74 -15,40 -51,92 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -24,66 1083,18 -19,81 -57,66 

+ Obchodní marže -10,78 -605,15 131,75 14,34 

II. Výkony 15,24 94,43 14,80 14,66 

II. 1. Tržby za prodej výrobků a služeb 14,96 94,13 14,87 14,53 

II. 2. Změna stavu zásob vlastní výroby -109,54 1525,68 -23,66 122,17 

II. 3. Aktivace -96,88 275,00 -60,00 -41,67 

B. Výkonová spotřeba 10,01 100,71 16,08 20,92 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 7,40 86,37 11,44 12,40 

B. 2. Služby 31,52 196,95 35,64 50,40 

+ Přidaná hodnota 31,58 78,80 11,40 -4,44 

C. Osobní náklady -1,99 93,09 7,45 10,31 

C. 1. Mzdové náklady -4,09 93,00 5,31 12,02 

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva         

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3,94 92,05 7,50 10,00 

C. 4. Sociální náklady 3,68 102,74 51,75 -13,09 

D. Daně a poplatky 64,84 38,70 34,25 -18,79 

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmoptného a hmotného 

majetku 10,95 36,09 -1,42 23,42 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -87,72 1502,63 322,24 -9,76 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  -95,61 -56,26 85,92 -94,78 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu -36,85 2200,57 324,25 -9,45 

F. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu -72,10 215,06 703,39 -18,36 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  -74,10 -93,41 -42,31 80,00 

F. 2. Prodaný materiál 246,27 3887,50 718,06 -18,50 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 

-19,78 322,92 -47,41 -378,49 

        

IV. Ostatní provozní výnosy -71,93 647,19 -26,24 145,94 

H. Ostatní provozní náklady 223,67 523,60 -22,46 156,95 

V. Převod provozních výnosů         

I. Převod provozních nákladů         

* Provozní výsledek hospodaření -40,53 245,52 73,50 -71,65 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů         

J. Prodané cenné papíry a podíly         

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku         

VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

        

        

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

VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku         



 
 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku         

K. Náklady z finančního majetku         

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů -100,00       

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů         

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti         

X. Výnosové úroky 36,92 -99,99 644600,00 -99,72 

N. Nákladové úroky 0,86 66,73 -12,30 -39,79 

XI. Ostatní finanční výnosy 203,72 -41,40 41,98 88,82 

O. Ostatní finanční náklady 1,82 1,26 98,73 -10,54 

XII. Převod finančních výnosů         

P. Převod finančních nákladů         

* Finanční výsledek hospodaření -151,00 -589,11 79,76 -98,23 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost -265,50 -277,08 68,88 -23,56 

Q. 1. splatná -180,59 -1070,83 15,99 -22,27 

Q. 2. odložená -562,41 206,58 -33,18 -19,25 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 110,87 -30,99 63,90 -36,19 

XIII. Mimořádné výnosy         

R. Mimořádné náklady         

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti         

S. 1. splatná         

S. 2. odložená         

* Mimořádný výsledek hospodaření         

T. 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

(+/-)         

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 110,87 -30,99 63,90 -36,19 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  57,87 5,34 65,13 -32,98 
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