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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku. Hlavním úkolem je 

komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit 

vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti, připravit podklady ke zlepšení 

ekonomické situace podniku, k zajištění další prosperity podniku, k přípravě a 

zkvalitnění rozhodovacích procesů. K vytvoření této diplomové práce jsou zapotřebí 

dokumenty obsahující rozvahu, výkazy zisků a ztrát, hlavní knihu a jiné dokumenty. 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Finanční analýza, finanční zdraví, likvidita, rentabilita, poměrové ukazatele, 

horizontální a vertikální analýza 

 

 

ABSTRACT 
Master‘s thesis deals with the use of financial analysis in business. The main task is to 

assess comprehensively  the level of the current financial situation and its causes, to 

evaluate the prospects of financial situation in the future, to prepare  improving the 

economic situation of the enterprise, to ensure further prosperity of the enterprise, to 

prepare and improve decision-making processes. The creation of this thesis is required 

with the documents as the balance sheet, profit and loss statements , general ledger and 

other documents. 

 

KEYWORDS 
Financial analysis, Financial health, Liquidity, Profitability, Ratios, Horizontal and 

vertical analysis 
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Úvod a cíl práce 

 
Problémem řešení je zpracování finanční analýzy ve firmě H.J.K., spol. s r.o. V daném 

podniku se finanční analýza nikdy nedělala, což si myslím, že pro solidní podnik není 

dobrá vizitka. Tuto firmu znám velmi dobře a zajímá mě, jak si vede v porovnáním 

s ostatními firmami stejného odvětví,  což bylo důvodem výběru tohoto podniku. 

 

Cílem práce je zpracovat finanční analýzu firmy H.J.K., spol. s r. o. v letech 2006, 

2007, 2008, 2009 a 2010, posoudit vývoj finančního zdraví podniku, zjistit příčiny 

dosavadního vývoje a navrhnout opatření k dosavadnímu stavu. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Analýza soustav ukazatelů 

1.1.1 QUICKTEST  

 

„Příkladem těchto jednoduchých postupů je tzv. rychlý test pro první posouzení, 

QUICKTEST, který používá čtyři poměrové ukazatele se stejnou vahou.“1 

Tabulka č. 1: QUICKTEST 

Podnik: IČO: 
Rok   Finanční stabilita Výnosová situace 

  

Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Vlastní kapitál   
/ Aktiva 

(Cizí zdroje - 
Rezervy - 

Pohot. peň. 
pr.) / Provozní 

CF 

Provozní CF             
/ Tržby 

(Zisk před 
zdaněním       

+ N. úroky)      
/ Aktiva 

[%] [roky] [%] [%] 

Vypovídá o kapitálové síle zadlužení finanční 
výkonnosti výnosnosti 

Známka hodnocení:   
1. výborný > 30 % <   3 r. > 10 % > 15 % 
2. velmi dobrý > 20 % <   5 r. >  8 % > 12 % 
3. průměrný > 10 % ≤ 12 r. >  5 % >   8 % 
4. špatný ≤ 10 % > 12 r. ≤  5 % ≤   8 % 
5. hrozba insolvence neg. > 30 r. neg. neg. 

 
 
 
„Postupy využívající metod matematické statistiky se od jednoduchých postupů 

bodového hodnocení liší tím, že se souhrnné hodnocení nevyjadřuje v počtu bodů, ale 

stanoví se jako vážený součet hodnot vybraných poměrových ukazatelů. Váhy vybraných 

ukazatelů nebyly stanoveny expertně, ale pomocí metod matematické statistiky. 

Podstata těchto metod spočívá v identifikaci ukazatelů, které nejlépe charakterizují 

finanční situaci podniku a její vývoj. Tyto ukazatele je možné určit tak, že se analyzují 

dvě různé skupiny podniků a sice skupina podniků s velmi dobrou finanční situací a 

skupina podniků s velkými problémy v platební schopnosti a likviditě. S využitím 

matematické statistiky (obvykle diskriminační analýzy( se pak určí jednak ukazatele, 

jejichž hodnoty se pro obě skupiny podniků nejvíce liší jednak váhy ukazatelů.“1 

                                                
1 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 72. 
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1.1.2 Indikátor bonity  

 
„Jedním z těchto postupů je tzv. Indikátor bonity, který používá šest vybraných 

poměrových ukazatelů. Zjištěná hodnota každého z nich se násobí stanovenou vahou. 

Součiny se sčítají. Suma sečtených součinů představuje souhrnnou veličinu, která se pak 

zařadí do stupnice hodnocení. Čím vyšší je tato souhrnná veličina, tím je finanční 

situace podniku lepší.“2 

 

 
Tabulka č. 2: Indikátor bonity2 
 
 
Podnik: IČO: 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Provozní CF 
/ (Cizí zdroje 

- Rezervy) 

Aktiva     
/ Cizí 
zdroje 

Zisk před zd. 
/ Aktiva 

Zisk před 
zd. / Tržby 

Zásoby / 
Tržby 

Tržby / 
Aktiva 

 

Výše ukazatele       
Váha ukazatele 1,50 0,08 10,00 5,00 0,30 0,1 
Vážená hodnota       
Součet váž. 
hodnot  

 
 
Stupnice hodnocení:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 87. 
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1.1.3 Altmanův index finančního zdraví 

(A83) - 5 ukazatelů 

(Altmanův model z r. 1968 byl autorem revidován v r. 1983 (Journal of Banking and 

Finance 1984b, 1067 - 1089)  

Tabulka č. 3: Altmanův index finančního zdraví 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Čistý 
pracovní 
kapitál / 
Aktiva 

Zadržený 
zisk / Aktiva 

(Zisk před 
zd. + Nákl. 

úroky) / 
Aktiva 

Vlastní 
kapitál / Cizí 

zdroje 

Tržby / 
Aktiva 

 

Výše ukazatele   
    Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 
     Součet váž. hodnot 

  
Stupnice hodnocení: 
 

 

 

1.1.4 Z''- Score 3 

["Emerging Markets" approach] (A95) 4 ukazatele + konstanta  
Tabulka č. 4: Z''- Score 
 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Čistý 
pracovní 
kapitál / 
Aktiva 

Zadržený 
zisk / 

Aktiva 

(Zisk před zd. 
+ Nákl. úroky) 

/ Aktiva 

Vlastní 
kapitál / Cizí 

zdroje 

konstanta 
standardizace 

modelu (na 
podmínky na 

mladých trzích) 

 

Výše ukazatele 
    

x 
Váha ukazatele 6,56 3,26 6,77 0,42 x 
Vážená hodnota 

    
3,25 

Součet váž. hodnot 
  

 
 
 
                                                
3 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 73. 
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Stupnice hodnocení:  
 

 
 
 

1.1.5 Index IN95 4 

6 ukazatelů (váhy odpovídají ekonomice ČR) 

[Inky a Ivana Neumaierových z r. 1985] 

 

Tabulka č. 5: Index IN95 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Aktiva / 
Cizí 

zdroje 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 
úroky) / N. 

úroky 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 

úroky) / 
Aktiva 

Výnosy 
/ Aktiva 

Oběžná 
aktiva / 

Krátkodobé 
dluhy 

Závazky 
po lhůtě 

spl. / 
Výnosy 

 

Výše ukazatele 
      Váha ukazatele 0,22 0,11 8,33 0,52 0,10 -16,80 

Vážená hodnota 
      Součet váž. 

hodnot 
  

 

Hodnocení: 

 

IN95 < 1 1 ≤ IN95 < 2 IN95 ≥ 2 
ve finanční 

tísni 
rizikový podnik - možnost problémů s 

placením  závazků 
bez problémů schopen platit 

závazky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 87. 
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1.1.6 Index IN99 

4 ukazatele 
(Inky a Ivana Neumaierových z r. 1999) 

Tabulka č. 6: Index IN99 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Aktiva / Cizí 
zdroje 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 

úroky) / 
Aktiva 

Výnosy / 
Aktiva 

Oběžná aktiva / 
Krátkodobé 

dluhy 

 

Výše ukazatele 
    Váha ukazatele -0,017 4,573 0,481 0,015 

Vážená hodnota 
    Součet váž. hodnot 

 Charakteristika 
  

Pro podniky energetiky je možné použít následující váhy ukazatelů: 
 

-0,013 4,166 0,794 0,025 
 
Hodnocení: 

IN99 < 0,684 0,6684 ≤ IN < 1,089 1,089 ≤ IN < 1,420 1,420 ≤ IN < 1,2,070 IN ≥ 2,070 
netvoří hodnotu 
pro vlastníka, 

dosahuje 
záporné 

hodnoty EVA 

spíše netvoří 
hodnotu pro 

vlastníka 

nelze určit zda   
tvoří nebo netvoří 

hodnotu pro 
vlastníka 

spíše tvoří hodnotu 
pro vlastníka 

tvoří hodnotu pro 
vlastníka, 

dosahuje kladné 
hodnoty EVA 

" š e d á   z ó n a " 
 
 

1.1.7 Index IN01 

5 ukazatelů 

Tabulka č. 7: Index IN01 
 

Rok Ukazatel         
(vzorec výpočtu) 

Aktiva / Cizí 
zdroje 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 
úroky) / N. 

úroky 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 

úroky) / 
Aktiva 

Výnosy 
/ Aktiva 

Oběžná 
aktiva / 

Krátkodobé 
dluhy 

 

Výše ukazatele 
     Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 

Vážená hodnota 
     Součet váž. 

hodnot 
  

Hodnocení: 

IN01 < 0,75 0,75 až 1,77 IN01 ≥ 1,77 
spěje k bankrotu "šedá zóna"; netvoří hodnotu, ale není bankrotující tvoří hodnotu 
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1.1.8 Index IN05 

5 ukazatelů 

(aktualizace IN01 na datech 2004; spojuje vyzdívací schopnost indexů IN95 – hrozba 

bankrotu a IN99 – tvorba hodnoty) 

Tabulka č. 8: Index IN05 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Aktiva / 
Cizí 

zdroje 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 
úroky) / N. 

úroky 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 

úroky) / 
Aktiva 

Výnosy / 
Aktiva 

Oběžná 
aktiva / 

Krátkodobé 
dluhy 

 

Výše ukazatele 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 
Součet váž. hodnot 
Charakteristika 

 
Hodnocení: 

IN05 < 0,90 0,90 ≤ IN05 < 1,60 IN05 ≥ 1,60 
spěje k bankrotu "šedá zóna"; netvoří hodnotu, ale není bankrotující tvoří hodnotu 

 
 

1.1.9 INFA SZIF 

Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA 

„Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA je výsledkem 

spolupráce státní správy (Ministerstva průmyslu a obchodu) s akademickou sférou 

(Vysokou školou ekonomickou — Doc. Ing. Inkou Neumaierovou a Ing. Ivanem 

Neumaierem — autory metodiky INFA). MPO zabezpečuje datovou základnu, 

programátorskou kapacitu a společně s VŠE metodický rámec a analytické práce. 

 

Tento systém slouží podnikům k ověření jejich finančního zdraví a porovnání jejich 

výsledků nejlepšími firmami v odvětví, nebo průměrem za odvětví. Slouží k identifikaci 

hlavních předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomůže odhalit a tím 

představuje prvním krok k jejich řešení. Je východiskem pro formování a určení 

podnikové strategie.“ 5 

 

                                                
5 INFA SZIF. [online]. 2012. [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: <http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-
ministerstvo/ebita/> 
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„Datovou základnou pro benchmarking jsou statistická data ČSÚ, ze kterých vycházejí 

"Analýzy vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO", které jsou dále 

kombinovány s daty z resortního šetření MPO pro navazující "Finanční analýzy 

podnikové sféry v průmyslu a stavebnictví". Jedná se o čtvrtletní údaje šetřené ČSÚ 

(výkaz P 3—04 a od roku 2007 navíc P 6—04) a resortní šetření MPO (výkaz RES MPO 

P 3—04). Z časového hlediska obsahuje data od roku 2002 celoroční, za poslední rok 

čtvrtletně.“ 6 

 

„Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA umožňuje trojí 

pohled na srovnání podniku s odvětvím: 

- bez zohlednění vzájemných souvislostí finančních indikátorů 

- se zohledněním vzájemných souvislostí finančních indikátorů 

- se zohledněním vzájemných souvislostí finančních indikátorů a individuálním 

systémem kalkulace rizikové přirážky“ 6 
 

1.1.10 Finanční zdraví v podniku  

Metodika výpočtu finančního zdraví  

„Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět  ekonomických ukazatelů finanční 

analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku přiděleny body (viz  tabulka bodového 

ohodnocení). Posouzení FZ se provádí za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po 

sobě navazující období předcházející roku podání žádosti. Vzhledem k nutnosti doložit 

zároveň Daňová přiznání ověřená Finančním úřadem, lze s ohledem na platnou právní 

úpravu (zejména zákon o daních z  příjmů) akceptovat tři poslední období (fiskální 

roky), za které je podáno Daňové přiznání u místně příslušného správce daně, přičemž 

poslední řádné Daňové přiznání musí předcházet nejdéle roku podání žádosti.“ 7  

 

 

 

 
                                                
6 INFA SZIF. [online]. 2012. [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: <http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-
ministerstvo/ebita/> 

7 Finanční zdraví v podniku. [online]. 2012. [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: <http://www.szif.cz/> 
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Příklad:   

„Žádost o dotaci z PRV v roce 2011, poslední tři uzavřené roky: 2010, 2009 a 2008.   

Pokud však žadatel nemá v době registrace žádosti podáno Daňové přiznání za rok 

2010 (s ohledem na lhůtu do 31.3.), pak se výpočet FZ provádí za roky 2009, 2008 a 

2007; obdobně se postupuje v případě, má-li žadatel povinný audit nebo mu přiznání 

zpracovává a překládá daňový poradce a v době podání žádosti (v první polovině roku) 

nebylo Daňové přiznání podáno.“ 8 

 

„Výpočet se provede pro každý rok a výsledný počet bodů pro posouzení je 

aritmetickým průměrem. Celkově je možné dosáhnout maximálně 31 bodů, pro splnění 

podmínky FZ (jakožto kritéria způsobilosti) je zapotřebí získat minimálně 15,01 bodů.“ 

8 

 

V případě, že jsou ekonomické výsledky v některém roce negativně ovlivněny vážnou 

přírodní katastrofou, nebude po prokázání této skutečnosti příslušný rok (maximálně 

jeden) do hodnocení počítán. Další výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen 

nebo zemědělec zahájil činnost, tak se finanční zdraví prokazuje pouze za dva uzavřené 

roky.“ 8 

 
Tabulka č. 9: Vyhodnocení metodiky výpočtu finančního zdraví 

(3) 
 
Požadované dokumenty: 8 
 

 Účetnictví:   
- Rozvaha (Bilance),   
- Výkaz zisku a ztráty,  
- V případě zjednodušeného (zkráceného) rozsahu účetnictví dále Dodatkovou 

tabulku,  
- Daňové přiznání ověřené Finančním úřadem (včetně případných 

dodatečných nebo opravných přiznání);  
                                                
8 Finanční zdraví v podniku. [online]. 2012. [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: <http://www.szif.cz/> 



18 
 

 
 Daňová evidence:   

- Daňové přiznání ověřené Finančním úřadem (včetně případných 
dodatečných nebo opravných přiznání),  

- Formulář Daňové evidence.  
 

 

Účetnictví – návaznost vzorců na výkazy 2009 a 20109 

 

Tabulka č. 10: Návaznost vzorců na výkazy 
 

 
 

                                                
9 Finanční zdraví v podniku. [online]. 2012. [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: <http://www.szif.cz/> 
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Účetnictví – mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele včetně bodového ohodnocení10 

 

Tabulka č. 11: mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele 

 

 
 
 

                                                
10 Finanční zdraví v podniku. [online]. 2012. [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: <http://www.szif.cz/> 
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1.1.11 Du pont 

Pyramidový rozklad ziskovosti vlastního kapitálu na bázi zisku po zdanění11 
 

 

                                                
11 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 2003. 102 s. ISBN 80-86510-65. s. 88. 
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1.1.12 Vybrané ukazatele finanční stability a výnosové situace12 
Tabulka č. 12: Vybrané ukazatele finanční stability a výnosové situace 

Ř. TEXT 
Dobrý 
podnik 

velkoobchod13 

Vlastní hodnoty Srov. se sl. "1" Posouzení 
trendu Příčiny Opatření 

Plán Skut. 1=lepší 2=horší       
1 

lik
vi

di
ta

 Pohotové peněžní prostředky / Krátkod. dluhy (%) >  100%               
2 (Oběžná aktiva - Zásoby) / Krátkod. dluhy (%) >  100%               
3 Oběžná aktiva / Krátkodobé dluhy (%) >  150%               
4 (CZ - REZERVY - POHOT. PENĚŽNÍ PR.) /PROVOZNÍ CF (roky) <  6%               
5 

fin
an

co
vá

ní
 

VLASTNÍ KAPITÁL / AKTIVA (%) >  15%               
6 Vlastní kapitál / Dlouhodobý majetek (%) >  90%               
7 Dlouhodobý majetek / Aktiva (%) >  15%               
8 Dlouhodobý kapitál / Stálá aktiva (%) >  180%               
9 Čistý pracovní kapitál / Oběžná aktiva (%) >  50%               

10 Doba obratu zásob (dny) <  80               
11 Doba obratu pohledávek (dny) <  60               
12 Doba obratu obch. dluhů (dny) <  100               
13   Mezisoučet: F I N AN Č N Í   S T A B I L I T A L=  H=        

14 

zi
sk

ov
os

t Zisk po zdanění / Vlastní kapitál (%) > 36%               
15 Zisk po zdanění / Aktiva (%) > 8%               
16 Zisk po zdanění / Tržby (%) > 5%               
17 (ZISK PŘED ZDANĚNÍM + NÁKL. ÚROKY) / AKTIVA (%) > 12%               
18 Zisk před zdaněním / Aktiva (%) > 10%               
19 

vý
sl

ed
ek

 

PROVOZNÍ CF / TRŽBY (%) > 6%               
20 Výkonová spotřeba / Tržby (%)                   
21 Osobní náklady / Tržby (%)                   
22 Odpisy dlouhod. nehm. a hm. maj. / Tržby (%) < 1,3%               
23 Nákladobé úroky / Tržby (%) < 2%               
24 Tržby odpovídající bodu zvratu / Tržby (%) < 90%               
25 Přidaná hodnota / Počet zaměstnanců (tis. Kč)                   
26   Mezisoučet: V Ý N O S O V Á   S I T U A C E L=  H=        
27   S o u č e t   c e l k e m L=  H=        

                                                
12 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 102 s. ISBN 80-86510-65. s. 88. 
13 V daném sloupci se hodnoty u živnosti, výroby a maloobchodu liší 
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1.2 Analýza stavových ukazatelů 
Jednou z hlavních částí finanční analýzy je tzv. horizontální a vertikální rozklad 

finančních výkazů. U obou metod lze pozorovat původní absolutní údaje z rozvahy 

v jistých souvislostech. (2) 

 

1.2.1 Horizontální analýza 

S použitím horizontální analýzy provádíme meziroční porovnání jednotlivých hodnot 

položek rozvahy. Touto analýzou zjišťujeme a objevujeme změny v hodnoceném 

podniku a hlavní trendy v jeho hospodaření. (4)  

 

Na budoucí odhad vývoje jednotlivých položek v rozvaze musí být zřetel i na 

předpokládané makroekonomické změny, např. změna inflace, změna regulace cen, 

vývoj měnového kurzu. Například v dynamickém vývoji může být tento odhad velice 

nepřesný. (5)  

 

Výpočet horizontální analýzy: 

 

absolutní změna = ukazatelt - ukazatelt-1 
 

procentní změna = (absolutní ukazatel * 100 / ukazatelt-1) 
(5) 

 

1.2.2 Vertikální analýza 

 
Metoda vertikální analýzy se vyjadřuje pomocí jednotlivých položek výkazů (např.: 

rozvahy). Jedná se o procentní podíl vůči hlavní zvolené základny (aktiva, pasiva), která 

činí 100%. Touto analýzu můžeme označovat i jako strukturální.(5) 

 

U rozvahy ve vertikální analýze obvykle vybíráme hlavní základnu jako celkovou 

bilanční sumu. Analyzuje se procentuální podíl jednotlivých položek rozvahy na 

celkové sumě aktiv respektive pasiv. (2) 
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Vertikální analýzu mohou firmy uplatňovat při oborovém srovnávání podniků, 

plánování firmy apod. Za nedostatek vertikální analýzy lze brát absence příčin, které 

vedou k procentuálním změnám jednotlivých položek rozvahy na celkové bilanční 

sumě.(5) 

 

Výpočet vertikální analýzy: 

Pi = Bi / Σ Bi 
(2) 

 

1.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
 
Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení zvláště likvidity firmy. Tyto ukazatele též 

můžeme nazývat jako fondy finančních prostředků, které lze chápat jako seskupení 

určitých stavových ukazatelů. Vyjadřují aktiva respektive pasiva, neboli jsou 

vyjadřovány jako rozdíl mezi souhrnem položek krátkodobých aktiv a položek 

krátkodobých pasiv (tzv. čistý fond). (2) 

1.3.1 Čistý pracovní kapitál 

ČPK = Oběžná aktiva - Krátkodobé dluhy 

(3)  

Čistý pracovní kapitál lze definovat jako rozdíl mezi dlouhodobým kapitálem a 

dlouhodobým majetkem. S rostoucím čistým pracovním kapitálem by podnik měl 

snadněji splácet své závazky. Čistý pracovní kapitál by se měl být přibližně shodný 

s hodnotou zásob. Čistý pracovní kapitál může mít i negativní vlivy, které snižují jeho 

vypovídací schopnost. Jsou to například: 

- nevymáhatelné nebo obtížně vymáhatelné pohledávky, 

- neprodejné nebo jen za velmi nízké ceny prodejné zásoby hotových výrobku, 

- zbytečně vysoké zásoby materiálu. (3) 
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1.3.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční prostředky - Okamžitě splatné závazky 

(3) 

„Okamžitě splatné závazky jsou závazky, jejíchž doba splatnosti je k aktuálnímu datu a 

starší.“ 14 

 

Při analýze čistých pohotový prostředků je třeba: 

1. „Posoudit skutečnou úroveň (velikost čistých pohotových prostředků ke konci 

analyzovaného období, zjistit, formulovat a posoudit příčiny této úrovně, 

formulovat a posoudit vlivy na úroveň působící 

2. Srovnat skutečnou úroveň (velikost) čistých pohotových prostředků ke konci 

předcházejícího období, vypočítat rozdíly, formulovat charakter rozdílů, jejich 

vazby a jejich význam, zjistit, formulovat a posoudit jejich příčiny, formulovat a 

posoudit všechny vlivy na rozdíly (vč. kvantifikace) 

3. Vypočítat indexy změny úrovně (velikosti čistých pohotových prostředků jednak ve 

srovnání skutečnosti ke konci analyzovaného období s plánovanou úrovní, jednak 

ve srovnání se skutečnou úrovní ke konci předcházejícího období, graficky 

znázornit časové řady skutečné úrovně čistých pohotových prostředků (v 

semilogaritmickém rastru), posoudit tempa růstu, jejich příčiny, všechny působící 

vlivy vč. kvantifikace, oddělit náhodné vlivy, stálé vlivy, vlivy periodicky se 

opakující.“14 

 

1.4 Analýza tokových ukazatelů 

1.4.1 Cash-flow 

Cash-flow vystihuje peněžní přebytek hospodaření. Můžeme ho porovnávat ze dvou 

hledisek:  

Dynamické hledisko – přestavuje příliv a odliv peněz podniku za určité období. 

                                                
14 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. 
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Statické hledisko – výsledek přílivu a odlivu peněz podniku jako rozdíl příjmů a výdajů 

za určité období. Může to být stav hotovosti i bezhotovostních prostředku ke konci 

účetního období. Za peněžní toky též lze považovat přírůstky a úbytky jak peněžních 

prostředků, tak i peněžních ekvivalentů. (3) 

 

„Analýza cash-flow je založena na: 

1) přehledu o peněžních tocích, 

2) souboru poměrových ukazatelů obsahujících cash-flow, a sice na podrobném 

zkoumání skutečnosti, na srovnání skutečnosti analyzovaného období s plánem a se 

skutečností předcházejícího období.“ 15 

 

Cash-flow firmy je považováno jako základ pro řízení likvidity. Podrobné informace o 

finanční situaci firmy lze získat pomocí analýzy cash-flow. Metoda cash-flow objasňuje 

příčiny změn ve finanční pozici firmy a popisuje vývoje likvidy podniku. (8) 

 

Informace týkající se peněžních toků se zaznamenávají ve výkazu cash flow. 

Česká legislativa rozděluje cash flow do tří základních oblastí: 

 cash flow z provozní činnosti – peněžní tok z běžného provozu firmy 

 cash flow z investiční činnosti – peněžní tok zachycující změny peněz 

v souvislosti s investováním 

 cash flow z finanční činnosti – peněžní tok zachycující způsob financování 

firmy a ukazuje jeho vliv na její peněžní toky.(8) 

 

Ukazatel cash flow se rozlišuje na dvě základní metody: 

1) metoda přímá – sleduje příjmy a výdaje v určitém období 

2) metoda nepřímá – vychází z hospodářského výsledku, který se pak dále upravuje o 

změny položek rozvahy. Tyto změny dále znázorňují rozdíl mezi toky příjmů a výdajů a 

mezi toky nákladů a výnosů. (8) 

 

                                                
15 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. 
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1.5 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Poměrové ukazatele patří mezi nejvyužívanější analýzy finanční analýzy. Ve finanční 

analýze charakterizují vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli pomoci jejich 

podílu. Data jsou čerpány z účetních výkazů jakožto rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

Informace získané z rozvahy zachycují veličiny k určitému datu a jejich okamžitý stav. 

Informace získané z výkazů zisku a ztrát zachycují výsledky různých činností za určité 

období. Pomocí poměrových ukazatelů lze získat rychlou a nenákladnou představu o 

základních finančních charakteristikách ve firmě. Na základě výsledků analýzy 

poměrových ukazatelů jsme schopni zhodnotit finanční zdraví firmy, porovnat výsledky 

s průměrem v odvětví, případně identifikovat místa, kde má společnost slabiny. 

Výhodou této analýzy patří to, že umožňuje provést analýzu časového vývoje finanční 

situace dané firmy (tzv. trendovou analýzu) a jsou vhodným nástrojem prostorové 

analýzy (porovnání podobných firem navzájem). Mezi nevýhody patří nízká schopnost 

vysvětlení jednotlivých dějů. (7,8) 

 

Tříděni dle oblasti finanční analýzy: 

• Ukazatele rentability 

• Ukazatele likvidity 

• Ukazatele zadluženosti 

• Ukazatele aktivity 

• Provozní ukazatele 

• Ukazatele na bázi finančních fondů a cash-flow (8) 

 

1.6 Analýza poměrových ukazatelů 

1.6.1 Platební schopnost a likvidita 

Platební schopnost je schopnost podniku uhradit v daném okamžiku splatné závazky.  

Podnik je platebně schopný, pokud má k příslušnému dni více pohotových peněžních 

prostředků, než kolik má splatných závazků. Charakterizuje určitý stav podniku.(3) 
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(3)  

Podnik je platebně schopný jen tehdy, když momentální likvidita je větší nebo rovna 1. 

Trvalá platební schopnost je jedním z nejdůležitějších cílů podniku. Je nezbytně nutná 

pro přežití podniku a je důležitá pro všechny zainteresované subjekty (dodavatele, 

odběratele, věřitele, atd.). Informace o platební schopnosti dělá dobré jméno podniku. 

Ztráta platební schopnosti způsobí nejen finanční těžkosti, ale i poškození dobrého 

jména podniku, ztráty důvěry a může vést k úpadky podniku a posléze i k jeho 

likvidaci.(3) 

 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku získat prostředky pro úhradu závazků přeměnou 

jednotlivých složek majetku na peněžní hotovost dříve, než jsou splatné závazky, které 

tyto složky majetku finančně kryjí. (3) 

 

(3) 

 

„[Pohotové peněžní prostředky = Krátkodobý finanční majetek. 

Krátkodobé dluhy = Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry + Finanční 

výpomoci (+ anuity dlouhodobých závazků a bankovních úvěrů dlouhodobých)]“ 16  

Likvidita 1. stupně se doporučuje vyšší než 0,2 až 0,5. Pokud je likvidita 1. stupně  větší 

než 1, znamená to, že podnik je schopen okamžitě splatit veškeré krátkodobé 

závazky.(3) 

 

(3) 

nebo 

(3) 

nebo 

                                                
16 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 52. 
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(3) 

 

Likvidita 2. stupně by měla být mezi hodnotami 1 až 1,5.  „[Z oběžných aktiv se vylučují 

zásoby, které jsou nejméně likvidní částí oběžných aktiv. Jejich rychlá likvidace obvykle 

vyvolává ztráty. Ukazatel proto nepočítá s prodejem zásob a likviditu měří bez nich. Ve 

druhé variantě nepočítá ani s dlouhodobými pohledávkami.]“ 17  

 

(3) 

 

„Standardní hodnota likvidity 3. Stupně je 2,5. U finančně zdravých firem je ve výši 2 až 

3. Za postačující se považuje hodnota mezi 1 a 2. Hodnota nižší než 1 ve většině 

případů znamená, že podnik krátkodobými zdroji financuje dlouhodobý majetek, nemá 

dostatek pohotových zdrojů k vyrovnání dluhů, které má uhradit v nejbližší době. 

Vlastník neposkytl výkonnému managementu dostatek zdrojů a nevytvořil mu podmínky 

k běžné činnosti.“17 

 

(3) 

 

Pro tento ukazatel se doporučuje výše 0,2. 

 

1.6.2 Řízení dluhu a finanční a majetkové struktury 

„Ukazatele řízení dluhu vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financovaného 

cizím kapitálem. Tyto ukazatele zajímají především investory a poskytovatele 

dlouhodobých úvěrů.“ 17 

 

                                                
17 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 52-53. 
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„Analýza ukazatelů zadluženosti se zabývá vztahem mezi vlastními a cizími zdroji 

financování podniku, jinými slovy finanční strukturou podniku. Pojem zadluženost 

vyjadřuje skutečnost, že podnik používá pro financování svých činností cizí zdroje 

(dluhy). Zadluženost však nemusí být pouze negativní charakteristikou podniku, neboť 

její zvýšení může zvyšovat výnosnost vlastního kapitálu; na druhé straně však může 

zvyšovat i riziko finanční nestability.“18 

 

 

(3) 
 
Poznámka: Dluhy = Cizí zdroje 

Výše míry zadluženosti k celkovým aktivům je považována za nízkou při hodnotě do 

0,30, za průměrnou od 0,30 do 0,50, za vysokou od 0,50 do 0,70 a za rizikovou nad 

0,70.(3) 

 

(3) 
 
 

(3) 
 
„Čím je hodnota tohoto ukazatele větší, tím větší je riziko, že podnik nebude schopen 

dostát svým závazkům splácet dluhy a úroky. Bonita podniku klesá. Čím vyšší je toto 

riziko, tím vyšší je pak úroková míra, kterou požadují banky a jiní věřitelé (aby 

kompenzovali ztráty při event. neplnění ze strany podniku, nebo i při jeho bankrotu) a to 

do okamžiku, kdy další úvěr neposkytnou. V této situaci také akcionáři nepřistoupí na 

další emisi akcií nebo jinou formu zvýšení základního kapitálu. Doporučuje se, aby 

velikost tohoto ukazatele nepřesáhla 0,70.“19 

 

 
                                                
18 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. vyd. Praha: 

Computer Press, 2001. 222 s. ISBN 80-7226-562-8. s. 69. 
19 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 56. 
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(3) 
 

„Zvýšení dlouhodobé zadluženosti k vlastnímu kapitálu může znamenat vyšší riziko pro 

podnik i pro věřitele.“ 20 

 

(3) 

(3) 
 

(3) 
[roky] 

 

(3) 
[roky] 

 

(3) 
[roky] 

Udává, za jak dlouho je podnik schopen splácet své závazky. Finančně zdravý podnik 

by měl mít výši tohoto ukazatele menší než 3 roky, průměrný průmyslový podnik by 

měl mít výši 4 roky, řemeslnický podnik a živnosti 5 let, velkoobchod 6 let a 

maloobchodě 8 let.(3) 

 

(3) 

(3) 
                                                
20 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 56. 
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(3) 
 

(3) 
 

„Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je zisk před nákladovými úroky a před zdaněním 

větší než nákladové úroky (a tedy o kolik by se mohl snížit, než podnik nebude schopen 

platit své úrokové povinnosti; neplnění těchto povinností může vést ke konkursnímu 

řízení). V zahraniční literatuře se doporučuje velikost tohoto ukazatele 3 a více. V dobře 

fungujícím podniku by měl tento ukazatel mít hodnotu 6 až 8. Hodnota 2 až 4 je nízká 

s možností rizika.“ 21 

 

„Při hodnotě tohoto ukazatele méně než 2 může být i „míra zadluženosti k celkovým 

aktivům“ 0,30 vysoká. Při vysokém „úrokovém krytí“ a vysokém zisku je zdravá i vyšší 

„míra zadluženosti k celkovým aktivům“.“ 21 

 

(3) 
 

(3) 
Nákladové úroky v procentech by neměly být vyšší než průměrné hodnoty 

srovnávaných podniků. Dostačující hodnoty jsou 2,5 % v průmyslu, 2 % v řemeslných 

živnostech, velkoobchodě a 3 % maloobchodě.(3) 

 

(3) 
 

Vyjadřuje podíl vlastního kapitálu z celkového kapitálu. 

                                                
21 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 57. 
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„Tento ukazatel nepřímo vypovídá o dluzích na peněžní jednotku celkových aktiv. 

Čím větší je tento ukazatel, tím lepší možnosti financování má podnik. 

Mimo to vlastní kapitál představuje nárazník tlumící ztráty a snižující nebezpečí 

konkurzu z předlužení. 

Vlastní kapitál má činit minimálně 30 % (raději více než 50 %) celkových pasiv, má krýt 

2/3 dlouhodobého majetku. 

(Za předpokladu, že se celkový kapitál obrátí ročně dvakrát, mohou být při finanční 

samostatnosti podniku 0,2 pokryty tři ztrátové roky se ztrátou 3,3 % z tržeb)“ 22 

 

(3) 

(3) 

(3) 
 

(3) 
 

Poměr provozního Cash-flow k tržbám = jaká část tržeb se mění na peněžní toky(3) 

 

1.6.3 Ukazatele využití majetku 

„Měří jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více než je účelné, 

vznikají zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, musí se vzdát 

potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí, tedy výnosu, které by mohla získat.“ 

23 

Počet obrátek celkových aktiv za rok 

                                                
22 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 2003. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 58. 
23 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2001. 212 s.       
ISBN 80-7226-562-8. 
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Pomocí tohoto ukazatele se měří efektivnost využívání celkových aktiv. Výsledek nám 

oznamuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Počet obrátek celkových aktiv za rok 

by měl mít minimálně hodnotu 1, jinak je pro objektivizaci výsledků vhodné především 

použití odvětvového srovnání.(1,3) 

 

(3) 

 

Počet obrátek dlouhodobého majetku za rok 

Tento ukazatel se porovnává s odvětvovým průměrem. Při nižší hodnotě oznamuje, že 

nízké využití dlouhodobého majetku a podnik by měl zvýšit finanční kapacitu. Finanční 

manažeři by měli omezit podnikové investice. (3) 
 

(3) 

 

Počet obrátek zásob za rok  

Udává nám, kolikrát se zásoby otočí během jednoho roku. Čím je hodnota nižší ve 

srovnáním s odvětvovým průměrem, tím vyšší jsou přebytečné zásoby a mohou mít i 

nulovou výnosnost. (3) 

(3) 

 

Doba obratu zásob 

Udává nám za jakou dobu ve dnech jsou zásoby ve firmě spotřebovány nebo 

prodány.(7) 

(3) 
 

Počet obrátek pohledávek za rok 

Udává nám, kolikrát se zásoby otočí během jednoho roku. 

(3) 
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Doba obratu pohledávek  

Vyjadřuje počet dní, během nichž je inkaso peněz za tržby drženo v pohledávkách. 

Po tuto platbu musí firma čekat na inkaso plateb za své již provedené tržby za vyrobené 

výrobky a poskytnuté služby. Pokud je vypočtená hodnota vyšší než doba splatnosti 

pohledávky, tak to znamená, že odběratelé neplatí včas a podnik by měl zajistit určitá 

opatření k urychlení zaplacení pohledávky. (8) 

 

(3) 
 

 
Počet obrátek závazků za rok 

Udává nám, kolikrát se závazky otočí během jednoho roku. 

(3) 

 

 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel nám udává, jak dlouho ve dnech firma zdržuje platbu za přijaté faktury 

svým dodavatelům. Kvůli zajištění finanční rovnováhy podniku by měla být doba 

obratu zásob větší než doba obratu pohledávek. (6) 

 

(3) 

 

 

1.6.4 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele nejvíc zajímají investory podniku. Vyjadřují ziskovost neboli 

výnosnost.(3) 

Měří úspěšnost při dosahování podnikových cílů srovnáváním zisku s jinými veličinami 

vyjadřujícími prostředky vynaložené na dosažení tohoto výsledku hospodaření.24 

                                                
24 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 8. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc. 102 s.  

ISBN 80-86510-65. s. 63. 
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Ukazatele rentability poměřují dosažený zisk s různými zdroji v podniku, které jsou 

potřebné pro jeho dosažení. Zisk nebo ztráta z hospodaření podniku je rozdíl mezi jeho 

výnosy a náklady. Při několikaletém podnikání bez zisku, musí být majitelům jasné, že 

by mohlo dojít k zániku společnosti. V ekonomické teorii se setkáváme s tzv. 

ekonomickým ziskem, který lze definovat jako účetní zisk snížený o ušlý výnos.(1) 

 

(3) 
 

Udává, kolik % zisku před zdaněním podnik dosáhl z jedné investované koruny. Pokud 

tento ukazatel dosáhne hodnoty nad 15%, dá se označit za velmi dobrý podnik. Hodnoty 

mezi 12% – 15% označujeme jako dobré podniky. (7) 

Ukazatel EBIT je zisk před úhradou nákladových úroků a daně z příjmů. (3) 

 

(3) 

 

Rentabilita vložených aktiv je poměr zisku po zdanění na celkových vložených 

prostředků. U tohoto ukazatele se nebere v potaz, zda byl financován vlastním nebo 

cizím kapitálem.(7) 

 

(3) 

 

Tento ukazatel vyjadřuje ziskovost kapitálu, který byl do podniku vložen svými 

vlastníky. Udává nám kolik procent čistého zisku připadá na jednu korunu vloženou 

vlastníky. Pro investory je důležité, aby hodnota tohoto ukazatele byla vyšší než úroky 

cenných papírů, termínovaných vkladů, atd. (7) 

 

(3) 
 

Používá se k vyjádření významu dlouhodobého investování (3) 
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(3) 

Udává kolik korun čistého zisku podnik získal z jedné koruny tržeb. Hodnoty mezi 2 a 

6 % jsou dobré.(3) 

 

(3) 

 

 (3) 

 

(3) 
 

Hodnoty v rozmezí od 6% do 1% jsou považovány za dobré. (3) 
 

(3) 
 

Pomocí tohoto ukazatele se zjišťuje vypovídací hodnota podniku.U maloobchodů a 

živností je považováno za dobrou úroveň hodnota vyšší než 5%, U velkoobchodu vyšší 

než 6%, v průmyslu vyšší než 8%. Za velmi dobré hodnocení jsou považovány podniky 

s vyšším výsledkem než 10%.(3)  
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2 Analýza problému a současné situace 

2.1 Stručná Charakteristika podniku 
 
 Název podniku: H.J.K., spol. s r. o. 

 Hlavní předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 

(rozsah živnosti volné); koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

 Místa podnikání:  Cihlářská 586, Ratíškovice, 696 02 (sídlo firmy) 

 Současná vlastnická struktura: jediný dosavadní jednatel je Radka Voříšková, která 

je též jediným společníkem této firmy. Telefon: 602 106 906, e-mail: 

h.j.k.kola@seznam.cz 

 Průměrný počet zaměstnanců během účetních období 2008 - 2010 : 2 zaměstnanci 

 Základní kapitál: 102 000 Kč 

 Základní ekonomické ukazatele za 3 roky: 

 

Firma H.J.K., spol. s r.o. se zabývá prodejem jízdních kol značky KENZEL, ACSTAR, 

CTM a formou dovozu také součásti na jízdní kola značek Shimano, M-Wave, Smart, 

Promax, Comfort, M-IGHTY atd. Rozvoz daného zboží se týká především území Jižní 

Moravy. V Ratíškovicích v době jarních a letních měsíců je otevřena půjčovna kol, 

vozíků za kola pro děti a sedaček.(10) 

 
Tabulka č. 13: Srovnání tržeb a nákladů za prodané zboží v jednotlivých letech 
společnosti H.J.K. v tisících Kč 
 
  2008 2009 2010 
Tržby za prodej zboží 3582 2809 2875 
Náklady vynaložené na prodané zboží 2744 2037 2126 
Obchodní marže 838 772 749 
Obchodní marže v procentech 23,39% 27,48% 26,05% 
 
Firma H. J. K., spol. s r.o.  neeviduje zvlášť tržby za prodej zboží a příjmy z 

poskytovaných služeb (servis). Účetní zaznamenává pohyb obou těchto položek jako 

tržby za prodané zboží. Pro správné sledování finančních výkazů, respektive 

přehlednost tržeb,  podniku doporučuji, aby rozlišoval zvlášť tržby za prodej zboží a 

příjmy z poskytovaných služeb. Dále kvůli přehlednosti bych navrhl rozčlenit tržby 

podle skupin zboží. 
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2.2 Podrobný popis a analýza stávajícího stavu problému v podniku 

2.2.1 Model 7S 

 
1. Strategie  

 Školení zaměstnanců 

 Hledání klientů pro obchodování 

 Pravidelné setkání s obchodníky a jejich seznámení se změnou sortimentu 

 Nabídky nového zboží 

 

2. Struktura   

Vzhledem k malému počtu zaměstnanců firma nemá vytvořenou žádnou strukturu. 

 

3. Zaměstnanci 

Firma H.J.K. spol. s r.o. během sledovaného období zaměstnává dva lidi. Jednoho 

jednatele, který nabízí sortiment zboží dovážkou na místo určení. Druhý zaměstnanec 

řídí prodejnu v místě sídla firmy na zkrácený úvazek. V zimním období si z důvodu 

sezónnosti řídí prodejnu jednatel sám. 

 

4. Systém řízení 

Jedná se o metody, které jsou ve firmě H.J.K. spol. s r.o. zavedeny pro správné 

fungování. Tato firma má zavedený systém řízení v souladu s normami, které souvisejí 

s chodem prodeje, skladováním a dopravou. Do systému řízení také řadíme různá 

školení a semináře. Jednatelka se každoročně zúčastňuje veletrhu sportu, na kterém 

předvádí stávající i nový sortiment zboží pro cyklistické vybavení. 

 

5. Sdílené hodnoty 

Mezi sdílené hodnoty firmy H.J.K. spol. s r.o. patří především profesionalita prodeje 

značkového zboží (např. kola Kenzel, Liberta) i s následným využitím odborných 

služeb (poradenství, servis).   

 

 



39 
 

6. Styl vedení 

Jde o jednání vedoucího pracovníka ke svému podřízenému, patří sem také způsoby, 

kterými vykonávají svoji náplň práce. Mezi zaměstnanci panuje vzájemná tolerance a 

vstřícnost.  

 

7. Dovednosti 

Mezi dovednosti firmy H.J.K. spol. s r.o. patří znalosti a schopnosti. Služby ve formě 

servisu provádí sám jednatel společnosti. 

 

2.2.2 Analýza marketingového mixu 

Hlavním úkolem marketingového mixu je představit výhody, přednosti a kvality 

výrobku, které povedou k rozhodnutí zákazníka výrobek vyhledat a zakoupit, případně 

opakovat jeho nákup. 
 

1. Analýza výrobku 

Firma H.J.K., spol. s r.o. se zabývá prodejem jízdních kol značky KENZEL, ACSTAR, 

CTM a formou dovozu také součásti na jízdní kola značek Shimano, M-Wave, Smart, 

Promax, Comfort, M-IGHTY atd. Rozvoz daného zboží se týká především území Jižní 

Moravy. V Ratíškovicích v době jarních a letních měsíců je otevřena půjčovna kol, 

vozíků za kola pro děti a sedaček.(10) 
 

2. Analýza ceny 

Vstupní cenou zásob je pořizovací cena, což bývá nákupní cena včetně nákladů 

spojených s pořízením. Výdej zásob ze skladu je účtován metodou A a přepočítává 

pomocí aritmetického průměru z aktuálního stavu. Jednatel společnosti si následným 

prodejem připočítá marži 20-35% podle sortimentu. 
 

3. Analýza distribuce 

Firma H.J.K. využívá distribuci pomocí internetových reklam na často navštěvovaných 

webových stránkách. V okolí Hodonína se nachází billboardy o sídle prodejny. 

.  
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4. Analýza komunikace 

Firma H.J.K. spol. s r.o. využívá ke své komunikaci se zákazníky tyto prvky 

komunikačního mixu: 

 reklama v tisku, 

 navigační tabule, 

 webové stránky, 

 osobní setkání s potenciálními klienty. 

 
 

2.2.3 Analýza problému a současné situace 

Ve firma H.J.K., spol. s r. o. dosud nikdo nezpracoval finanční analýzu, a proto jsem se 

rozhodl ji zpracovat. Tento podnik ve výsledku hospodaření dlouhodobě nevykazuje 

žádné zisky, tak pomocí finanční analýzy posoudím, jakými opatřeními lze firmě 

pomoci. 

 
 



41 
 

3 Vlastní návrhy řešení (přínos efektivnost) návrhů řešení 

3.1 Analýza soustav ukazatelů 

3.1.1 QUICKTEST 
Tabulka č. 14: QUICKTEST 
Rok   Finanční stabilita Výnosová situace 

  

Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Vlastní kapitál / 
Aktiva 

(Cizí zdroje - 
Rezervy - 

Pohot. peň. 
pr.) / Provozní 

CF 

Provozní CF             
/ Tržby 

(Zisk před 
zdaněním + N. 
úroky) / Aktiva 

[%] [roky] [%] [%] 

Vypovídá o kapitálové síle zadlužení finanční 
výkonnosti výnosnosti 

Známka hodnocení:   
1. výborný > 30 % <   3 r. > 10 % > 15 % 
2. velmi dobrý > 20 % <   5 r. >  8 % > 12 % 
3. průměrný > 10 % ≤ 12 r. >  5 % >   8 % 
4. špatný ≤ 10 % > 12 r. ≤  5 % ≤   8 % 
5. hrozba insolvence neg. > 30 r. neg. neg. 

 

2006 

Výše ukazatele -2,80% -5,26 -13,48% -3,34% 
Známka ukazatele 5 5 5 5 
Zn. fin. stability 5 x 
Zn. výnos. situace x 5 
Známka celkem 5 

 

2007 

Výše ukazatele -2,20% -4,19 -19,23% 2,58% 
Známka ukazatele 5 5 5 4 
Zn. fin. stability 5 x 
Zn. výnos. situace x 4,5 
Známka celkem 4,75 

 

2008 

Výše ukazatele 0,20% -6,89 -14,41% 4,71% 
Známka ukazatele 4 5 5 4 
Zn. fin. stability 4,5 x 
Zn. výnos. situace x 4,5 
Známka celkem 4,5 

 

2009 

Výše ukazatele 0,11% -15,14 -8,47% 2,74% 
Známka ukazatele 4 5 5 4 
Zn. fin. stability 4,5 x 
Zn. výnos. situace x 4,5 
Známka celkem 4,5 
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2010 

Výše ukazatele -0,30% 101,89 1,25% 2,44% 
Známka ukazatele 5 5 4 4 
Zn. fin. stability 5 x 
Zn. výnos. situace x 4 
Známka celkem 4,5 

 
 

QUICKTEST je rychlý test pro první posouzení finanční analýzy podniku. Zkoumá se 

pomocí 4 ukazatelů, jde o ukazatele kapitálové síly, zadlužení, finanční výkonnosti a 

výnosnosti. Z prvních dvou ukazatelů se určí finanční stabilita a z dalších dvou 

výnosová situace firmy. Hodnocení je rozděleno do pěti známek od 1 do 5, kde 1 

znázorňuje výborné hodnocení, 2 velmi dobré hodnocení, 3 průměrné, 4 špatné, 5 hrozí 

insolvence. 

 

V roce 2006 dle tohoto testu vychází firmě hodnocení č. 5. Podle tohoto výsledku firmě 

hrozí úpadek. Vlastní kapitál byl v tomto roce záporný, což znamená, že hodnota 

kapitálové síly byla v záporu. Provozní CF má též zápornou hodnotu, což způsobuje 

negativní výsledek i ve finanční výkonnosti.  Záporný zisk před zdaněním způsobuje 

firmě i záporný výsledek výnosnosti.  

Průměr těchto ukazatelů vyšel 5, velmi špatné hodnocení. 

 

V roce 2007 činil ukazatele kapitálové síly též zápornou hodnotu jako předchozí rok. 

V tomto roce byl podnik též ztrátový, ale nákladové úroky v hodnotě 84 tis. Kč 

zaznamenaly u ukazatele výnosnosti kladnou hodnotu. Průměr těchto ukazatelů je o 

0,25% lepší než v předešlém roku, ale neustále zůstává v hůře než špatném hodnocení. 

 

V roce 2008  dosáhl vlastní kapitál kladné hodnoty, což způsobilo, že se známka 

kapitálové síly se o jeden stupeň zlepšila. Ukazatel kapitálové síly pokročil do plusové 

hodnoty, ale pořád je hodnocení špatné. Ukazatel výnosnosti o dvě procenta posílil a 

ukazatel finanční výnosnosti téměř o 5%. Celkové hodnocení vychází jako špatný stav. 

 

V roce 2009 jsou všechny ukazatele shodné s předešlým rokem.  
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V roce 2010 se kapitálová síla dostala do záporu, jako to bylo v letech 2006 a 2007. 

Výsledek hospodaření a výsledek hospodaření z minulých let byl na tolik ztrátový, že 

položka vlastního kapitálu vykazuje záporné číslo. Ukazatel zadlužení už nevykazuje 

zápornou hodnotu, ale splácet své dluhy 102 let též není optimální. Ukazatel finanční 

výkonnosti podniku dosáhl poprvé v celkovém sledovaném období  kladné hodnoty. 

 

Finanční stabilita podniku se do roku 2010 stále propadala do zápornějších hodnot. 

Firma je sice hodně zadlužená, ale rok od roku vzrůstal počet zásob až na hodnotu 3,5 

milionu Kč. Tento fakt vyvolal, že rychlým tempem vzrůstal i čistý pracovní kapitál, 

což způsobuje, že finanční výkonnost se v roce 2007 blíží k hodnotě -20%. Následně se 

začíná zlepšovat a v roce 2010 dosáhl kladné hodnoty. Podnik vykazoval ztrátu za celé 

sledované období kromě roku 2008. Ukazatel Cash-Flow firma nesledovala, tak byla 

pro jeho výpočet použita zjednodušená metoda nepřímá. Tento ukazatel je počítán 

s meziročním přírůstkem čistého pracovního kapitálu, který se odečítá od zisku a 

odpisů. Jak už bylo vzpomínáno, čistý pracovní kapitál vzrůstal velkým tempem, což 

způsobilo u ukazatele Cash-Flow rapidní pokles v záporných hodnotách. 

 

Díky tomu, že firma H.J.K. spol. s r.o. je téměř po celou dobu ztrátový podnik, tak se 

dluhy tohoto podniku vyšplhali za hranici 3,5 milionu Kč.  Firma H.J.K. spol. s r.o. má 

ve skladu zboží i několik let staré. S postupnými inovacemi v cyklistickém vybavení by 

se mohlo za pár let stát, že firmě zůstane neprodejné zboží. Tomuto podniku bych 

doporučil, aby se manažer postupně začal zbavovat zásoby staršího zboží i třeba s 50%-

mi slevami. Případný zisk firmy se použije na zaplacení dluhů, se kterými se tento 

podnik potýká.  
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3.1.2 Indikátor bonity 

Tabulka č. 15: Indikátor bonity 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Provozní CF / (Cizí 
zdroje - Rezervy) 

Aktiva / Cizí 
zdroje 

Zisk před zd. / 
Aktiva 

Zisk před zd. / 
Tržby Zásoby / Tržby Tržby / Aktiva 

2006 

Výše ukazatele -0,18 0,98 -0,04 -0,03 0,61 1,39 
Váha ukazatele 1,50 0,08 10,00 5,00 0,30 0,10 
Vážená hodnota -0,27 0,08 -0,42 -0,15 0,18 0,14 
Součet váž. hodnot -0,45 

        

2007 

Výše ukazatele -0,24 0,98 0,00 0,00 0,68 1,25 
Váha ukazatele 1,50 0,08 10,00 5,00 0,30 0,10 
Vážená hodnota -0,35 0,08 -0,03 -0,01 0,20 0,12 
Součet váž. hodnot 0,01 

        

2008 

Výše ukazatele -0,14 1,00 0,02 0,02 0,84 1,00 
Váha ukazatele 1,50 0,08 10,00 5,00 0,30 0,10 
Vážená hodnota -0,22 0,08 0,20 0,10 0,25 0,10 
Součet váž. hodnot 0,51 

 

2009 

Výše ukazatele -0,07 1,00 0,00 0,00 1,15 0,78 
Váha ukazatele 1,50 0,08 10,00 5,00 0,30 0,10 
Vážená hodnota -0,10 0,08 -0,01 0,00 0,35 0,08 
Součet váž. hodnot 0,40 
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2010 

Výše ukazatele 0,01 1,00 0,00 -0,01 1,19 0,78 
Váha ukazatele 1,50 0,08 10,00 5,00 0,30 0,10 
Vážená hodnota 0,01 0,08 -0,04 -0,03 0,36 0,08 
Součet váž. hodnot 0,46 

 

Stupnice hodnocení ekonomické situaci podniku: 
 

 
Indikátor bonity má 6 ukazatelů a každý ukazatel má svou váhu. Jedná se o ukazatele  

Provozní CF / (Cizí zdroje - Rezervy); Aktiva / Cizí zdroje; Zisk před zd. / Aktiva; Zisk před zd. / Tržby; Zásoby / Tržby; Tržby / Aktiva. 

 
V roce 2006 hodnota indikátoru bonity vykazovala zápornou hodnotu, což svědčí o špatné úrovni podniku. V roce 2007 se tento ukazatel 

zlepšil na hodnotu 0,01, což už je ve stupnici hodnocení o jeden stupeň lepší. V letech 2008 až 2010 se indikátor bonity pohyboval mezi 

hodnotami 0,4 až 0,5, z čehož vyplívá, že se může potýkat s určitými problémy. V případě firmy H.J.K. spol. s r.o. převážně tyto problémy 

tvoří vysoká zadluženost jak u krátkodobých závazků, tak i u dlouhodobých. Špatné hodnoty tvoří převážně záporné hodnoty ukazatele 

Cash Flow a zisku. Dále mezi špatnou vlastnost podniku můžeme brát vysoké nadměrné zásoby. Tento problém už byl řešen u ukazatele 

QUICKTESTu. Podnik vykazoval ztrátu za celé sledované období kromě roku 2008.  
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Ukazatel Cash-Flow firma nesledovala, tak byla pro jeho výpočet použita zjednodušená 

metoda nepřímá. Tento ukazatel je počítán s meziročním přírůstkem čistého pracovního 

kapitálu, který se odečítá od zisku a odpisů. Jak už bylo vzpomínáno, čistý pracovní 

kapitál vzrůstal velkým tempem, což způsobilo u ukazatele Cash-Flow rapidní pokles 

v záporných hodnotách. 

 

Díky tomu, že firma H.J.K. spol. s r.o. je téměř po celou dobu ztrátový podnik, tak se 

dluhy tohoto podniku vyšplhali za hranici 3,5 milionu Kč.  Firma H.J.K. spol. s r.o. má 

ve skladu zboží i několik let staré. S postupnými inovacemi v cyklistickém vybavení by 

se mohlo za pár let stát, že firmě zůstane neprodejné zboží. Tomuto podniku bych 

doporučil, aby se manažer postupně začal zbavovat zásoby staršího zboží i třeba s 50%-

mi slevami. Případný zisk firmy se použije na zaplacení dluhů, se kterými se tento 

podnik potýká.  

 

3.1.3 Altmanův index finančního zdraví  

 (Altmanův model z r. 1968 byl autorem revidován v r. 1983 (Journal of Banking and Finance 1984b, 1067 - 1089)  

Tabulka č. 16: Altmanův index finančního zdraví 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Čistý pracovní 
kapitál / 
Aktiva 

Zadržený 
zisk / Aktiva 

(Zisk před zd. + 
Nákl. úroky) / 

Aktiva 

Vlastní 
kapitál / Cizí 

zdroje 

Tržby / 
Aktiva 

2006 

Výše ukazatele 0,364 -0,078 -0,033 -0,027 0,719 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,261 -0,066 -0,104 -0,011 0,718 
Součet váž. hodnot 0,797 

 
      

2007 

Výše ukazatele 0,488 -0,057 0,026 -0,022 0,801 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,350 -0,048 0,080 -0,009 0,799 
Součet váž. hodnot 1,172 

       

2008 

Výše ukazatele 0,567 -0,026 0,047 0,002 1,002 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,407 -0,022 0,146 0,001 1,000 
Součet váž. hodnot 1,531 

 
      

2009 

Výše ukazatele 0,629 -0,027 0,027 0,001 1,286 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,451 -0,023 0,085 0,000 1,283 
Součet váž. hodnot 1,797 
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2010 

Výše ukazatele 0,621 -0,031 0,024 -0,003 1,279 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,445 -0,026 0,076 -0,001 1,277 
Součet váž. hodnot 1,771 

 

Stupnice hodnocení:   

 
Altmanův index se skládá z 5 ukazatelů a každý ukazatel má svou váhu. Jsou to 

ukazatele:  

Čistý pracovní kapitál / Aktiva; Zadržený zisk / Aktiva; (Zisk před zd. + Nákl. úroky) / 

Aktiva;  Vlastní kapitál / Cizí zdroje; Tržby / Aktiva. 

 

Firmě v roce 2006 a 2007 hrozily vážné finanční problémy. Po celé sledované období až 

do roku 2009  se finanční potíže neustále zlepšují, i když podle Altmanova indexu 

finančního zdraví nepřetržitě firmě hrozí určité finanční potíže s nejasným vývojem. 

V roce 2010 vychází hodnota ukazatele podobně jako v roce 2009. U Altmanova indexu 

jsou nejkritičtějšími body záporný zisk, díky kterému je záporný i vlastní kapitál. Když 

pomineme v potaz tento jev, tak je problém ve vysokém zadlužení a v aktivech, do 

nichž se počítají zásoby, které má firma H.J.K. nadměrně vysoké.  Problematika těchto 

bodů byla rozebrána již u ukazatele QUICKTEST a indikátoru bonity.  

 

Díky tomu, že firma H.J.K. je téměř po celou dobu ztrátový podnik, tak se dluhy tohoto 

podniku vyšplhali za hranici 3,5 milionu Kč.  Firma H.J.K. spol. s r.o. má ve skladu 

zboží i několik let staré. S postupnými inovacemi v cyklistickém vybavení by se mohlo 

za pár let stát, že firmě zůstane neprodejné zboží. Tomuto podniku bych doporučil, aby 

se manažer postupně začal zbavovat zásoby staršího zboží i třeba s 50%-mi slevami. 

Případný zisk firmy se použije na zaplacení dluhů, se kterými se tento podnik potýká.  
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3.1.4 Z''- Score  

["Emerging Markets" approach] (A95) 4 ukazatele + konstanta  

Tabulka č. 17: Z''- Score  

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Čistý pracovní 
kapitál / 
Aktiva 

Zadržený 
zisk / Aktiva 

(Zisk před zd. 
+ Nákl. úroky) 

/ Aktiva 

Vlastní 
kapitál / Cizí 

zdroje 

konstanta 
standardizace 

modelu (na 
podmínky na 

mladých trzích) 

2006 

Výše ukazatele 0,36 -0,08 -0,03 -0,03 x 
Váha ukazatele 6,56 3,26 6,77 0,42 x 
Vážená hodnota 2,38 -0,25 -0,23 -0,01 3,25 
Součet váž. hodnot 5,14 

       

2007 

Výše ukazatele 0,49 -0,06 0,03 -0,02 x 
Váha ukazatele 6,56 3,26 6,77 0,42 x 
Vážená hodnota 3,20 -0,18 0,17 -0,01 3,25 
Součet váž. hodnot 6,43 

       

2008 

Výše ukazatele 0,57 -0,03 0,05 0,00 x 
Váha ukazatele 6,56 3,26 6,77 0,42 x 
Vážená hodnota 3,72 -0,09 0,32 0,00 3,25 
Součet váž. hodnot 7,21 

 
      

2009 

Výše ukazatele 0,63 -0,03 0,03 0,00 x 
Váha ukazatele 6,56 3,26 6,77 0,42 x 
Vážená hodnota 4,13 -0,09 0,19 0,00 3,25 
Součet váž. hodnot 7,48 

       

2010 

Výše ukazatele 0,62 -0,03 0,02 0,00 x 
Váha ukazatele 6,56 3,26 6,77 0,42 x 
Vážená hodnota 4,07 -0,10 0,17 0,00 3,25 
Součet váž. hodnot 7,39 

 

Stupnice hodnocení:  
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Ukazatel Z''Score je sestaven především pro méně rozvojové země nebo pro méně 

náročné podniky. Vychází z Altmanova indexu. Výsledky ukazatele Z''Score kromě 

roku 2006 ve všech letech jako bonitní podniky se stále zlepšujícím se trendem. Vysoké 

hodnoty byly zaznamenány především ukazatelem [Čistý pracovní kapitál / Aktiva]. Jak 

už bylo řečeno v předešlých ukazatelých, tak čistý pracovní kapitál rapidně vzrůstal 

kvůli neustálým se zvětšujícím zásobám. U ukazatele Z''Score  je tato vlastnost 

pozitivní, ale firma se těchto zásob potřebuje zbavit. Bez položky [Čistý pracovní 

kapitál / Aktiva] by firma i v Z''Score patřila mezi bankrotující podniky. 

 

Další problémy u tohoto ukazatele jsou ztrátový výsledek hospodaření, vysoké aktiva 

díky vysokým zásobám a vysoké zadlužení tohoto podniku. Tyto jevy by měla firma 

H.J.K. spol. s r.o. okamžitě řešit nebo může přivést podnik až ke krachu. Návrh řešení 

viz. Altmanův index.  
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3.1.5 Index IN95  
6 ukazatelů (váhy odpovídají ekonomice ČR) 
Tabulka č. 18: Index IN95 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Aktiva / Cizí 
zdroje 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 

úroky) / N. úroky 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 

úroky) / Aktiva 

Výnosy / 
Aktiva 

Oběžná aktiva / 
Krátkodobé 

dluhy 

Závazky po 
lhůtě spl. / 

Výnosy 

2006 

Výše ukazatele 0,98 -3,78 -0,03 1,39 1,66 0,18 
Váha ukazatele 0,22 0,11 8,33 0,52 0,10 -16,80 
Vážená hodnota 0,21 -0,42 -0,28 0,72 0,17 -3,05 
Součet váž. hodnot -2,64 

        

2007 

Výše ukazatele 0,98 0,90 0,03 1,26 2,26 0,09 
Váha ukazatele 0,22 0,11 8,33 0,52 0,10 -16,80 
Vážená hodnota 0,22 0,10 0,21 0,66 0,23 -1,44 
Součet váž. hodnot -0,03 

 
       

2008 

Výše ukazatele 1,00 1,72 0,05 1,00 2,67 0,09 
Váha ukazatele 0,22 0,11 8,33 0,52 0,10 -16,80 
Vážená hodnota 0,22 0,19 0,39 0,52 0,27 -1,44 
Součet váž. hodnot 0,15 

 
       

2009 

Výše ukazatele 1,00 0,98 0,03 0,78 2,95 0,09 
Váha ukazatele 0,22 0,11 8,33 0,52 0,10 -16,80 
Vážená hodnota 0,22 0,11 0,23 0,41 0,29 -1,51 
Součet váž. hodnot -0,25 

 
       

2010 

Výše ukazatele 1,00 0,86 0,02 0,79 2,64 0,11 
Váha ukazatele 0,22 0,11 8,33 0,52 0,10 -16,80 
Vážená hodnota 0,22 0,09 0,20 0,41 0,26 -1,88 
Součet váž. hodnot -0,69 
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Hodnocení: 

IN95 < 1 1 ≤ IN95 < 2 IN95 ≥ 2 
ve finanční 

tísni 
rizikový podnik - možnost problémů s placením  

závazků 
bez problémů schopen platit 

závazky 
 
IN95 je především věřitelský index, vznikl na základě Altmanova indexu, který 

v minulosti tento index nahrazoval. Pracuje se závazky po lhůtě splatnosti. Má dobrou 

vypovídací schopnost splácet své závazky. Tento index se osvědčil. Firma H.J.K. spol. 

s r.o. je po celé sledované období ve finanční tísni a její hodnoty v indexu IN95 se 

pohybují v záporných hodnotách. Dle indexu IN95 je podnik velmi zadlužen a firma 

může mít problémy s placením svých závazků.  

 

Jako v předešlých ukazatelích bych chtěl upozornit na vysoké zadlužení, vysoké zásoby 

a záporný výsledek hospodaření. Tato problematika se řešila již u ukazatele QuickTest a 

indikátoru bonity. 

 

3.1.6 Index IN99 

4 ukazatele 
(Inky a Ivana Neumaierových z r. 1999) 

Tabulka č. 19: Index IN99 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Aktiva / Cizí 
zdroje 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 

úroky) / Aktiva 

Výnosy / 
Aktiva 

Oběžná aktiva 
/ Krátkodobé 

dluhy 

2006 

Výše ukazatele 0,975 -0,033 1,394 1,659 
Váha ukazatele -0,017 4,573 0,481 0,015 
Vážená hodnota -0,017 -0,153 0,671 0,025 
Součet váž. hodnot 0,526 
Charakteristika netvoří hodnotu pro vlastníka, dosahuje záporné hodnoty EVA 

      

2007 

Výše ukazatele 0,980 0,026 1,260 2,260 
Váha ukazatele -0,017 4,573 0,481 0,015 
Vážená hodnota -0,017 0,118 0,606 0,034 
Součet váž. hodnot 0,741 
Charakteristika spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 

      

2008 

Výše ukazatele 1,002 0,047 1,002 2,673 
Váha ukazatele -0,017 4,573 0,481 0,015 
Vážená hodnota -0,017 0,215 0,482 0,040 
Součet váž. hodnot 0,721 
Charakteristika spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 
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2009 

Výše ukazatele 1,001 0,027 0,785 2,946 
Váha ukazatele -0,017 4,573 0,481 0,015 
Vážená hodnota -0,017 0,125 0,378 0,044 
Součet váž. hodnot 0,530 
Charakteristika netvoří hodnotu pro vlastníka, dosahuje záporné hodnoty EVA 

      

2010 

Výše ukazatele 0,997 0,024 0,88 2,643 
Váha ukazatele -0,017 4,573 0,481 0,015 
Vážená hodnota -0,017 0,108 0,423 0,040 
Součet váž. hodnot 0,554 
Charakteristika netvoří hodnotu pro vlastníka, dosahuje záporné hodnoty EVA 

 

 

Hodnocení: 

 

IN99 < 0,684 0,6684 ≤ IN < 
1,089 

1,089 ≤ IN < 
1,420 

1,420 ≤ IN < 
1,2,070 IN ≥ 2,070 

netvoří hodnotu pro 
vlastníka, dosahuje 

záporné hodnoty EVA 

spíše netvoří 
hodnotu pro 

vlastníka 

nelze určit zda   
tvoří nebo 

netvoří hodnotu 
pro vlastníka 

spíše tvoří 
hodnotu pro 

vlastníka 

tvoří hodnotu 
pro vlastníka, 

dosahuje kladné 
hodnoty EVA 

" š e d á   z ó n a " 
 

 

IN 99 zkoumá, zda podnik vytváří hodnotu pro vlastníky. V letech 2007 a 2008 se firma 

H.J.K. spol. s r.o.  nachází v „šedé zóně“ a spíše netvoří hodnotu pro vlastníka. V roce 

2006, 2009 a 2010 firma  netvoří hodnotu pro vlastníka, dosahuje záporné hodnoty 

EVA. Jako v předešlých ukazatelích bych chtěl upozornit na velkou zadluženost, 

vysoké zásoby, a záporné zisky. Tato problematika se řešila již u ukazatele QuickTest a 

indikátoru bonity. 
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3.1.7 Index IN01 

5 ukazatelů 
Tabulka č. 20: Index IN01 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Aktiva / 
Cizí zdroje 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 
úroky) / N. 

úroky 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 

úroky) / 
Aktiva 

Výnosy / 
Aktiva 

Oběžná 
aktiva / 

Krátkodobé 
dluhy 

2006 

Výše ukazatele 0,98 -3,78 -0,03 1,39 1,66 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 0,13 -0,15 -0,13 0,29 0,15 
Součet váž. hodnot 0,29 

       

2007 

Výše ukazatele 0,98 0,90 0,03 1,26 2,26 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 0,13 0,04 0,10 0,26 0,20 
Součet váž. hodnot 0,73 

       

2008 

Výše ukazatele 1,00 1,72 0,05 1,00 2,67 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 0,13 0,07 0,18 0,21 0,24 
Součet váž. hodnot 0,83 

   

2009 

Výše ukazatele 1,00 0,98 0,03 0,78 2,95 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 0,13 0,04 0,11 0,16 0,27 
Součet váž. hodnot 0,71 

       

2010 

Výše ukazatele 1,00 0,86 0,02 0,79 2,64 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 0,13 0,03 0,10 0,17 0,24 
Součet váž. hodnot 0,66 

 

Hodnocení: 
IN01 < 0,75 0,75 až 1,77 IN01 ≥ 1,77 

spěje k bankrotu "šedá zóna"; netvoří hodnotu, ale není bankrotující tvoří hodnotu 
 
IN01 spojuje věřitelské a vlastnické pohledy v jeden index. V roce 2008 se firma H.J.K. 

spol. s r.o. nacházela v „šedé zóně“.  Netvořila hodnotu, ale nebyla bankrotující. 

V ostatních letech spěla k bankrotu. I tento ukazatel je ovlivněný zápornou hodnotou 

výsledku hospodaření a vysokou krátkodobou zadlužeností. Jak už bylo řečeno,  firma 

H.J.K. spol. s r.o. má ve skladu zboží i několik let staré, kterého by se měla firma 

neprodleně zbavit, jinak se může stát, že ve firmě zůstane neprodejné zboží. Po 

akceptování tohoto návrhu by se firmě měl zdvihnout výsledek hospodaření, díky 

kterému firma může zmenšovat svůj dluh vůči bankám a ostatním věřitelům. 
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3.1.8 Index IN05 

5 ukazatelů 

Tabulka č. 21: Index IN05 

Rok Ukazatel            
(vzorec výpočtu) 

Aktiva / 
Cizí zdroje 

(Zisk před            
zd. + Nákl. 
úroky) / N. 

úroky 

(Zisk před          
zd. + Nákl. 

úroky) / 
Aktiva 

Výnosy / 
Aktiva 

Oběžná 
aktiva / 

Krátkodobé 
dluhy 

2006 

Výše ukazatele 0,98 -3,78 -0,03 1,39 1,66 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 0,13 -0,15 -0,13 0,29 0,15 
Součet váž. hodnot 0,29 
Charakteristika podnik spěje k bankrotu 

       

2007 

Výše ukazatele 0,98 0,90 0,03 1,26 2,26 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 0,13 0,04 0,10 0,26 0,20 
Součet váž. hodnot 0,73 
Charakteristika podnik spěje k bankrotu 

     

2008 

Výše ukazatele 1,00 1,72 0,05 1,00 2,67 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 0,13 0,07 0,18 0,21 0,24 
Součet váž. hodnot 0,83 
Charakteristika podnik spěje k bankrotu 

       

2009 

Výše ukazatele 1,00 0,98 0,03 0,78 2,95 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 0,13 0,04 0,11 0,16 0,27 
Součet váž. hodnot 0,71 
Charakteristika podnik spěje k bankrotu 

       

2010 

Výše ukazatele 1,00 0,86 0,02 0,79 2,64 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 
Vážená hodnota 0,13 0,03 0,10 0,17 0,24 
Součet váž. hodnot 0,66 
Charakteristika podnik spěje k bankrotu 

 

Hodnocení: 

IN05 < 0,90 0,90 ≤ IN05 < 1,60 IN05 ≥ 1,60 
spěje k bankrotu "šedá zóna"; netvoří hodnotu, ale není bankrotující tvoří hodnotu 

 

IN05 zpřesňuje IN01 podle vývoje situace v ČR. Podle tohoto indexu podnik spěje 

k bankrotu po celou dobu sledovaného období. Vzhledem ke shodným výpočtům 

s ukazatelem IN01 najdeme návrhy ke zlepšení v daném ukazateli. 
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3.1.9 INFA SZIF 

Použil jsem kalkulačku: <http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/> 

Tabulka č. 22: Hodnocení podnikové výkonnosti z roku 2008
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Podle benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA je 

Spread podniku vynikající a vyšší než hodnota u nejlepších podniků v odvětví. 

 

Srovnání s nastaveným benchmarkem: 

Firma H.J.K., spol. s r.o. má lepší Spread než benchmark. Dobrá je díky síle 

v ukazatelích:  

 

Vlastní kapitál / Aktiva, 

Přidaná hodnota / Výnosy, 

Cizí zdroje / Zisk, 

Úroková míra, 

Odpisy / Výnosy, 

Jiné vlivy na re, 

Likvidita L3. 

 

Naopak problémy má: 

 

Úplatné zdroje / Aktiva, 

(Ostatní výnosy - náklady) / Výnosy, 

Výnosy / Aktiva, 

Osobní náklady / Výnosy. 

Síla tohoto podniku je v oblasti Dělení EBIT, Stability, Jiných vlivů. 

Naopak problémy má v oblasti Tvorby EBIT. 

 

Likvidita L3 = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky+krátkodobé bankovní úvěry) 

Likvidita L2 = (pohledávky + finanční majetek) / (krátkodobé závazky + krátkodobé 

bankovní úvěry) 

Likvidita L1 = finanční majetek / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

Úplatné zdroje = vlastní kapitál, bankovní úvěry, dluhopisy 

EBIT = provozní hospodářský výsledek 

 

 



57 
 

Graf č. 1: Hodnocení úrovně rizika (odhad re) 
 

 
 
 
Hodnota re podniku je slabší, protože je vyšší než charakteristická hodnota za odvětví. 

Srovnání s nastaveným benchmarkem: 

Re je vyšší než nastavený benchmark. Podnik je dobrý díky síle v ukazatelích:  

Jiné vlivy na re, 

Likvidita L3, 

Úroková míra. 

 

Naopak problémy má: 

UZ / Aktiva, 

Vlastní kapitál / Aktiva. 
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Graf č. 2: Vlivy na rozdíl spread 

 
 
Graf č. 3: Hodnocení finanční politiky 
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Podíl Úplatné zdroje / Aktiva podniku je příliš vysoký, protože je vyšší než 

charakteristická hodnota za odvětví. Máte výrazně nižší podíl vlastního kapitálu. 

Hodnota úrokové míry podniku je příznivá, jelikož je nižší než hodnota u nejlepších 

podniků odvětví i u odvětví celkem. 

 

Vaše kapitálová struktura je vzhledem k provozní výkonnosti vhodná. Problém je 

především v provozní výkonnosti. Podíl Úplatné zdroje / Aktiva je příliš vysoký. 

Hodnota úrokové míry je příznivá. 

 

 

Graf č. 4: Úplatné zdroje / Aktiva 

 

 
 
 
 
 



60 
 

Graf č. 5: Vlastní kapitál / Aktiva 

 
 
 
 
Hodnocení úrovně provozní oblasti 
 
Provozní výkonnost je slabá. Hodnota produkční síly podniku je nižší než 

charakteristická hodnota za odvětví. Hodnota obratu aktiv podniku je slabší a je nižší 

než charakteristická hodnota za odvětví. Hodnota marže podniku je dobrá a nalézá se 

mezi hodnotou u nejlepších podniků odvětví a charakteristickou hodnotou za odvětví. 

Podíl přidané hodnoty na výnosech podniku je velmi příznivý, protože je vyšší než 

hodnota u nejlepších podniků odvětví. Podíl osobních nákladů na výnosech podniku je 

vyšší než charakteristická hodnota za odvětví a u nejlepších podniků. Podíl Odpisů na 

výnosech nelze jednoznačně vyhodnotit. Vyžaduje další informace. Podíl (Ostatní 

výnosy - ostatní náklady) / Výnosy nelze jednoznačně vyhodnotit. Vyžaduje 

analytičtější pohled. 
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Srovnání s nastaveným benchmarkem: 

Je nám líto, ale vaše provozní výkonnost je horší než nastavený benchmark. Dolů Vás 

táhne:  

(Ostatní výnosy - náklady) / Výnosy,  

Výnosy / Aktiva, 

Osobní náklady / Výnosy.  

 

Jste ovšem dobří v:  

PH / Výnosy, 

Odpisy / Výnosy. 

 
Graf č. 6: Produkční síla (EBIT / Aktiva) 

 
 
 
Hodnocení úrovně likvidity: 

Likvidita L3 podniku je vyšší než hodnota u nejlepších podniků odvětví. Likvidita L2 

podniku je slabší a je nižší než charakteristická hodnota za odvětví. Likvidita L1 

podniku je slabší a je nižší než charakteristická hodnota za odvětví a než hodnota 

u nejlepších podniků. 
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3.1.10 Finanční zdraví podniku 

Počítáno podle návodu:  www.szif.cz 

 

Tabulka č. 23: Výsledek ukazatelů za rok 2010 

        

č. ukazatel 
výsledek 
ukazatele BODY 

1 Rentabilita aktiv 2,82 2 
2 Dlouhodobá rentabilita -3,07 1 
3 Přidaná hodnota / vstupy 17,43 2 
4 Rentabilita výkonů, z cash flow 5,83 1 
5 Celková zadluženost 100,24 1 
6 Úrokové krytí 0,99 1 
7 Doba splatnosti dluhů, z cash flow 73,36 1 
8 Krytí zásob čistým pracovním kapitálem 0,53 2 
9 Celková likvidita 1,98 2 
∑ Počet bodů celkem za rok 2010   13 

 
 

Tabulka č. 24: Výsledek ukazatelů za rok 2009 

        

č. ukazatel 
výsledek 
ukazatele BODY 

1 Rentabilita aktiv 3,29 3 
2 Dlouhodobá rentabilita -2,71 1 
3 Přidaná hodnota / vstupy 17,99 2 
4 Rentabilita výkonů, z cash flow 4,24 1 
5 Celková zadluženost 99,89 1 
6 Úrokové krytí 1,18 2 
7 Doba splatnosti dluhů, z cash flow -3604,00 1 
8 Krytí zásob čistým pracovním kapitálem 0,60 2 
9 Celková likvidita 2,28 3 
∑ Počet bodů celkem za rok 2009   16 
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Tabulka č. 25: Výsledek ukazatelů za rok 2008 

        

č. ukazatel 
výsledek 
ukazatele BODY 

1 Rentabilita aktiv 5,27 3 
2 Dlouhodobá rentabilita -2,65 1 
3 Přidaná hodnota / vstupy 16,38 2 
4 Rentabilita výkonů, z cash flow 5,54 1 
5 Celková zadluženost 99,80 1 
6 Úrokové krytí 1,93 2 
7 Doba splatnosti dluhů, z cash flow 43,90 1 
8 Krytí zásob čistým pracovním kapitálem 0,58 2 
9 Celková likvidita 1,94 2 
∑ Počet bodů celkem za rok 2008   15 

 
 

Tabulka č. 26: Výsledné hodnocení finančního zdraví 

        
roky období průměrný počet bodů ANO/NE 

3 2010-ÚČ, 2009-ÚČ, 2008-ÚČ 14,67 D - NE 
3 2009-ÚČ, 2008-ÚČ, 2007-ÚČ 15,00 D - NE 
2  2010-ÚČ, 2009-ÚČ  14,50 D - NE 
2 2009-ÚČ, 2008-ÚČ 15,50 C - ANO 

 
 

kategorie od do 
A - ANO 25,01 31,00 
B - ANO 17,01 25,00 
C - ANO 15,01 17,00 
D - NE 12,51 15,00 
E - NE 9,00 12,50 

 
Firmě H.J.K. spol. s r.o. ve většině případů vychází, že není finančně zdravý podnik. 

Podnik vykazoval ztrátu za celé sledované období kromě roku 2008. Ukazatel Cash-

Flow stanoven zjednodušenou nepřímou metodou. Poslední příčinou tohoto 

nepříznivého stavu je vysoká zadluženost firmy. I v případě finančního zdraví firmě 

navrhuji rozprodání svých zásob, které jsou ve skladě déle než jeden rok i pod cenou a 

snažit se splácet své dluhy. 
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3.1.11 Du Pont 

Pyramidový rozklad ziskovosti vlastního kapitálu na bázi zisku po zdanění u firmy 

H.J.K. spol. s r.o. nemá smysl rozebírat. Hlavním kritériem pro tento rozklad je 

vykazující zisk, který firma kromě jednoho roku za celé sledované období neměla. Dále 

ve třech letech je záporný i vlastní kapitál, což by podle ukazatele [zisk  po zdanění / 

vlastní kapitál] vycházel v kladných hodnotách, ale vykazoval by nesmyslné hodnoty. 
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3.1.12 Vybrané ukazatele finanční stability a výnosové situace 

Tabulka č. 27: Vybrané ukazatele finanční stability a výnosové situace 

Ř. TEXT 
Dobrý 
podnik 

velkoobchod 

Vlastní hodnoty 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 

lik
vi

di
ta

 Pohotové peněžní prostředky / Krátkod. dluhy (%) > 100% 12,64% 10,00% 5,43% 1,18% 35,01% 
2 (Oběžná aktiva - Zásoby) / Krátkod. dluhy (%) > 100% 23,22% 24,10% 53,26% 59,88% 86,43% 
3 Oběžná aktiva / Krátkodobé dluhy (%) > 150% 293,84% 661,79% 707,17% 1015,04% 832,17% 

4 
(CZ - REZERVY - POHOT. PENĚŽNÍ PR.) /PROVOZNÍ CF 
(roky) < 6% -160,91% -135,06% -131,12% -116,15% -111,13% 

5 

fin
an

co
vá

ní
 

VLASTNÍ KAPITÁL / AKTIVA (%) > 15% -2,80% -2,20% 0,20% 0,11% -0,31% 
6 Vlastní kapitál / Dlouhodobý majetek (%) > 90% -34,13% -38,92% 4,19% 2,40% - 
7 Dlouhodobý majetek / Aktiva (%) > 15% 8,21% 5,66% 4,65% 4,62% 0,00% 
8 Dlouhodobý kapitál / Stálá aktiva (%) > 180% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 
9 Čistý pracovní kapitál / Oběžná aktiva (%) > 50% 65,97% 84,89% 85,86% 90,15% 87,98% 

10 Doba obratu zásob (dny) < 80 221,25 246,54 306,51 420,74 432,67 
11 Doba obratu pohledávek (dny) < 60 8,65 5,45 22,42 25,86 29,83 
12 Doba obratu obch. dluhů (dny) < 100 269,29 298,28 364,90 468,82 468,72 

 
14 

zi
sk

ov
os

t Zisk po zdanění / Vlastní kapitál (%) > 100% 12,64% 10,00% 5,43% 1,18% 35,01% 
15 Zisk po zdanění / Aktiva (%) > 100% 23,22% 24,10% 53,26% 59,88% 86,43% 
16 Zisk po zdanění / Tržby (%) > 150% 293,84% 661,79% 707,17% 1015,04% 832,17% 
17 (ZISK PŘED ZDANĚNÍM + NÁKL. ÚROKY) / AKTIVA (%) < 6% -160,91% -135,06% -131,12% -116,15% -111,13% 
18 

vý
sl

ed
ek

 

Zisk před zdaněním / Aktiva (%) > 15% -2,80% -2,20% 0,20% 0,11% -0,31% 
19 PROVOZNÍ CF / TRŽBY (%) > 90% -34,13% -38,92% 4,19% 2,40% - 
20 Výkonová spotřeba / Tržby (%) > 15% 8,21% 5,66% 4,65% 4,62% 0,00% 
21 Osobní náklady / Tržby (%) > 180% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 
22 Odpisy dlouhod. nehm. a hm. maj. / Tržby (%) > 50% 65,97% 84,89% 85,86% 90,15% 87,98% 
23 Nákladobé úroky / Tržby (%) < 80 221,25 246,54 306,51 420,74 432,67 
24 Tržby odpovídající bodu zvratu / Tržby (%) < 60 8,65 5,45 22,42 25,86 29,83 
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Tabulka č. 28: Výsledek vybraných ukazatelů finanční stability a výnosové situace 

Ř. TEXT  Srov. se sl. "1"                                                        1=lepší   
2=horší 

Posouzení 
trendu 

 2006 2007 2008 2009 2010  
1 

lik
vi

di
ta

 Pohotové peněžní prostředky / Krátkod. dluhy (%)  2 2 2 2 2 2 
2 (Oběžná aktiva - Zásoby) / Krátkod. dluhy (%)  2 2 2 2 2 2 
3 Oběžná aktiva / Krátkodobé dluhy (%)  1 1 1 1 1 1 
4 (CZ - REZERVY - POHOT. PENĚŽNÍ PR.) /PROVOZNÍ CF (roky)  1 1 1 1 1 1 
5 

fin
an

co
vá

ní
 

VLASTNÍ KAPITÁL / AKTIVA (%)  2 2 2 2 2 2 
6 Vlastní kapitál / Dlouhodobý majetek (%)  2 2 2 2 - 2 
7 Dlouhodobý majetek / Aktiva (%)  2 2 2 2 2 2 
8 Dlouhodobý kapitál / Stálá aktiva (%)  2 2 2 2 - 2 
9 Čistý pracovní kapitál / Oběžná aktiva (%)  1 1 1 1 1 1 

10 Doba obratu zásob (dny)  2 2 2 2 2 2 
11 Doba obratu pohledávek (dny)  1 1 1 1 1 1 
12 Doba obratu obch. dluhů (dny)  2 2 2 2 2 2 

13  Mezisoučet: F I N AN Č N Í   S T A B I L I T A 
L= 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 
H= 1,875 1,75 1,75 1,75 1,667 

14 

zi
sk

ov
os

t Zisk po zdanění / Vlastní kapitál (%)   1 2 1 2 1 1,4 
15 Zisk po zdanění / Aktiva (%)   2 2 2 2 2 2 
16 Zisk po zdanění / Tržby (%)   2 2 2 2 2 2 
17 (ZISK PŘED ZDANĚNÍM + NÁKL. ÚROKY) / AKTIVA (%)   2 2 2 2 2 2 
18 Zisk před zdaněním / Aktiva (%)   2 2 2 2 2 2 
19 

vý
sl

ed
ek

 

PROVOZNÍ CF / TRŽBY (%)   2 2 2 2 2 2 
20 Výkonová spotřeba / Tržby (%)   2 2 2 2 2 2 
21 Osobní náklady / Tržby (%)               
22 Odpisy dlouhod. nehm. a hm. maj. / Tržby (%)   2 1 1 1 2 1,4 
23 Nákladobé úroky / Tržby (%)   1 2 2 2 2 1,8 
24 Tržby odpovídající bodu zvratu / Tržby (%)   

      25 Přidaná hodnota / Počet zaměstnanců (tis. Kč)               

26  Mezisoučet: V Ý N O S O V Á   S I T U A C E L= 1,8 2 1,8 2 1,8 
H= 1,67 1,67 1,67 1,67 2 

27  S o u č e t   c e l k e m 
L= 3,3 3,5 3,3 3,5 3,55 
H= 3,54 3,42 3,42 3,42 - 
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Firma H.J.K. spol. s r.o. figuruje na trhu jako velkoobchod i jako maloobchod. Pro 

ukazatele finanční stability a výnosové situace jsem vybral srovnání s velkoobchodem, 

ve kterém je zahrnuto 80% zboží.  

 

Firma má problémy platit své závazky včas a tak se vlastník firmy rozhodl, že si 

poskytne úvěr. Firma se neustále zadlužuje svým věřitelům, ale je vysoce zadlužená i 

dlouhodobě. Do roku 2009 se dlouhodobé zadlužování neustále stupňovalo a v roce 

2010 kleslo. Z toho jde usoudit, že firma má zájem splácet dluhy, ale má s danou situací 

problémy. Dále o zisku už se diskutovalo, že firma je více ztrátová než zisková. Vlastní 

kapitál souvisí se ziskem, proto se v dané oblasti též zhoršuje. Problémy 

s nadprůměrnými zásobami jsou i v obratu zásob. Zásoby se netočí a firma má ve 

skladu zboží i několik let staré zásoby. S postupnými inovacemi v cyklistickém 

vybavení by se mohlo za pár let stát, že firmě zůstane neprodejné zboží. Tomuto 

podniku bych doporučil, aby se postupně začal zbavovat zásoby staršího zboží i s 50%-

mi slevami. Tímto způsobem by se firmě mohlo zdvihnout i výsledek hospodaření. 

  
 

3.2 Analýza stavových ukazatelů 

3.2.1 Horizontální analýza 

Tabulka č. 29: Horizontální analýza 
 

Indexy růstu 
  2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 
AKTIVA CELKEM 1,4506 1,2167 1,0067 1,0197 
Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - - 
Dlouhodobý majetek 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 
Dlouhodobý nehmotný majetek - - - - 
Dlouhodobý hmotný majetek 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 
Dlouhodobý finanční majetek - - - - 
Oběžná aktiva 1,3876 1,2604 1,0578 1,0692 
Zásoby 1,4518 1,2095 1,0765 1,0584 
Dlouhodobé pohledávky - - - - 
Krátkodobé pohledávky 0,8209 4,0000 0,9045 1,1457 
Krátkodobý fin. majetek  0,4875 0,6410 0,1600 6,0000 
Časové rozlišení 33,5000 0,8358 0,0238 1,0000 
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  2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 
PASIVA CELKEM 1,4506 1,2167 1,0067 1,0197 
Vlastní kapitál 1,1404 -0,1077 0,5714 -2,7500 
Základní kapitál 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Kapitálové fondy - - - - 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. 
fondy ze zisku - - - - 
Výsledek hospodaření minulých let 2,1781 1,0440 0,5783 1,0208 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 0,0930 -8,8750 -0,0282 7,5000 
Cizí zdroje 1,4432 1,1901 1,0075 1,0233 
Rezervy - - - - 
Dlouhodobé závazky 1,9367 1,2662 1,0321 0,9426 
Krátkodobé závazky 0,6161 1,1795 0,7370 1,3776 
Bankovní úvěry a výpomoci 1,5410 1,0066 1,0951 1,1158 
Časové rozlišení 1,0000 0,0000 - - 
 
 
Aktiva podle tabulky Horizontální analýzy zaznamenaly rostoucí trend. Firma H.J.K.  

Tento fakt způsobuje především nárůst oběžného majetku, čili nákup zásob. Mezi 

zásoby v daném podniku patří veškeré cyklistické vybavení. Firma neupisuje akcie, 

tudíž nemá žádné pohledávky za upsaný základní kapitál. Firma v roce 2005 nevlastnila 

žádný dlouhodobý majetek. V roce 2006 firma H.J.K., spol. s r. o.  nakoupila dva 

osobní automobily značky Iveco a Ford Galaxy. Tyto automobily vlastnila firma do 

roku 2010. Následně byly odepsány a nezapočítávají se do rozvahy. Dlouhodobý 

nehmotný a finanční majetek firma nevlastnila. Krátkodobé pohledávky kolísaly 

střídavě. Zajímavé je, že z roku 2006 na rok 2007 se krátkodobé pohledávky zvýšily o 

trojnásobek. Je to změna z 55000 Kč na 220000 Kč a kolem této finální hodnoty se 

krátkodobé pohledávky pohybovaly i v následujících letech.  

 

Časové rozlišení bylo vysoké pouze v prvních dvou sledovaných období. V ostatních 

letech se hodnoty časového rozlišení pohybovaly do 10000 Kč.  

 

V tabulce si lze všimnout, že v pasivech je též rostoucí trend. Za první sledované období 

je růst až o 45% a za druhé téměř o 22%. V prvním roce byl zaznamenán nárůst 

vlastního kapitálu. V ostatních letech vlastní kapitál neustále klesal. Tyto hodnoty jsou 

ovlivněny vysokým záporným výsledkem hospodaření v minulých letech.  

 



69 
 

Bylo zachyceno neustále se zvyšující trend v dlouhodobém zadlužení, což není pro 

firmu dobré. Krátkodobé závazky zaznamenaly kolísavost. Firma H.J.K. má jednou 

vyšší zadluženost, podruhé nižší. Tento podnik se neustále zadlužuje i pomocí 

bankovních úvěrů. 

 

Graf č. 7: Vývoj aktiv 

 
 
 

 

Graf č. 8: Vývoj pasiv 
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3.2.2 Vertikální analýza 

Tabulka č. 30: Vertikální analýza v [%] 
 

  2007 2008 2009 2010 
AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobý majetek 8,21% 5,66% 4,65% 4,62% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobý hmotný majetek 8,21% 5,66% 4,65% 4,62% 
Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Oběžná aktiva 91,49% 87,52% 90,66% 95,27% 
Zásoby 84,26% 84,33% 83,84% 89,65% 
Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Krátkodobé pohledávky 3,30% 1,87% 6,13% 5,51% 
Krátkodobý fin. majetek  3,94% 1,32% 0,70% 0,11% 
Časové rozlišení 0,30% 6,82% 4,68% 0,11% 
          
  2007 2008 2009 2010 
PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál -2,80% -2,20% 0,20% 0,11% 
Základní kapitál 5,02% 3,46% 2,84% 2,82% 
Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze 
zisku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výsledek hospodaření minulých let -3,59% -5,39% -4,63% -2,66% 
Výsledek hospodaření běžného účetního období -4,23% -0,27% 1,98% -0,06% 
Cizí zdroje 102,56% 102,03% 99,80% 99,89% 
Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobé závazky 47,42% 63,31% 65,89% 67,55% 
Krátkodobé závazky 31,14% 13,22% 12,82% 9,39% 
Bankovní úvěry a výpomoci 24,00% 25,50% 21,10% 22,95% 
Časové rozlišení 0,25% 0,17% 0,00% 0,00% 

 
Ve vertikální analýze se můžeme podívat, jak si ve firmě vedou veškeré aktiva 

v závislosti na celkových aktivech a veškeré pasiva v závislosti na celkových pasivech. 

Největší podíl na celkových aktivech tvoří oběžná aktiva. Její hodnota ukazuje téměř ve 

všech sledovaných období přes 90%. V roce 2010 oběžná aktiva překročili hodnotu 

95%. V oběžných aktivech mají největší podíl na celkových aktivech zásoby. Jejich 

hodnota překračuje ve všech letech 83%-ní podíl. Podnik má problémy s prodejem 

starých zásob, což způsobuje, že se musí nakoupit nové zásoby a tím roste i tato položka 

ve výkazech. Stálá aktiva se pohybují kolem 5% z celkových aktiv. Stálá aktiva zahrnují 

pouze jednu položku a to dlouhodobý hmotný majetek. Krátkodobé pohledávky jsou 

v rozmezí od 1,8% do 6,2% a měly fluktuační charakter. Krátkodobý finanční majetek 

zachycuje klesající trend od 3,9% do 0,1% v závislosti na celkových aktivech. 
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Vlastní kapitál měl v letech 2007 a 2008 záporné hodnoty, a tak cizí zdroje přesáhly 

100% v závislosti na celkových pasivech. V roce 2009 a 2010 jsou sice hodnoty 

vlastního kapitálu kladné, ale jejich hodnota činí pouhých 0,2% a 0,11%. Tyto nízké 

hodnoty způsobují záporné hodnoty výsledku hospodaření z minulých let a hodnoty 

výsledku hospodaření za běžné účetní období. Největší podíl na pasivech v cizích 

zdrojích mají dlouhodobé závazky, které mají neustále rostoucí trend. Podíl v roce 2007 

činí 47%, v roce 2008 63%, v roce 2009 66% a v roce 2010 68%. Krátkodobé závazky 

mají v prvním sledovaném období 31%, ve druhém 13% se stále klesajícím trendem. 

Podíl bankovní úvěrů a výpomocí se pohybují kolem 21-25%. 
 
Graf č. 9: Srovnání oběžných aktiv s celkovými aktivy v tisících 

 
 
Graf č. 10: Srovnání cizích zdrojů s celkovými pasivy 
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3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
 
Tabulka č. 31: Čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky, čistý peněžní 

majetek 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Čistý pracovní kapitál = Oběžný majetek - 
Krátkodobé dluhy 739 1439 2036 2273 2287 
Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční 
prostředky - Okamžitě splatné závazky -434 -280 -283 -251 -301 
Čistý peněžní majetek = (Oběžná aktiva - 
Zásoby) - Krátkodobé závazky -486 -296 -215 -136 -215 
 

3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál vypovídá o tzv. solventnosti podniku a měl by se zhruba rovnat 

hodnotě zásob. Vzhledem k Čistým pohotovým prostředkům a Čistému peněžnímu 

majetku se drží ve vysokých hodnotách, což by mělo být pro firmu H.J.K. spol. s r.o. 

výborné, ale není tomu tak. Zaznamenali jsme rostoucí trend. V roce 2006 byla hodnota 

čistého pracovního kapitálu přes 739 000 Kč. S neustálým zvyšováním se tato hodnota 

vyšplhala na hodnotu 2 287 000 Kč. Tyto hodnoty jsou vysoké kvůli nadbytečným 

zásobám, které leží na skladě i několik let. Firma by měla tyto zásoby prodat a přeměnit 

je v peníze. Podle ukazatelů čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek, je firma 

i hodně zadlužená. Rozprodáním nadbytečných zásob by se firma mohla zbavit i části 

dluhu. 

  

3.3.2 Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel vykazuje po celé sledované období vysoké záporné hodnoty, tento fakt 

je způsoben především vysokým zadlužením podniku. 

3.3.3 Čistý peněžní majetek 

Tento ukazatel vykazuje po celé sledované období vysoké záporné hodnoty, tento fakt 

je jako u čistých pohotových prostředků způsoben především vysokým zadlužením 

podniku. 
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Analýza tokových ukazatelů 

3.3.4 Cash-flow 

Tabulka č. 32: Cash-flow (zjednodušenou nepřímou metodou v tisíc Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Čistý pracovní kapitál = Oběžný majetek - 
Krátkodobé dluhy 

739 1439 2036 2273 2287 

Meziroční přírůstky čistého pracovního 
kapitálu 362 700 597 237 14 

Výsledek hospodaření po zdanění -86 -8 71 -2 -15 
Odpisy 67 0 10 1 65 
Výsledek hospodaření po zdanění + odpisy 
– meziroční přírůstky ČPK -381 -708 -516 -238 36 

 

Pro doplnění výpočtu Cash-flow za rok 2006 byly dohledány údaje z roku 2005. 

Oběžný majetek 1124 tisíc, krátkodobé dluhy 817 tisíc a odpisy 67 tisíc. 

Přehled o peněžních tocích se ve firmě nepočítá, proto jsem pro výpočet Cash-flow  

použil zjednodušenou nepřímou metodu. Jak lze vidět z tabulky, tak od roku 2006 do 

roku 2009 se výsledky Cash-flow pohybují ve vysokých záporných hodnotách. Tato 

skutečnost byla způsobena každoročním přírůstkem čistého pracovního kapitálu a 

ztrátovou položkou ve výsledku hospodaření. I když v roce 2010 byl výsledek 

hospodaření ztrátový, tak díky odpisům v hodnotě 65 tisíc a téměř zastavením se 

meziročního přírůstku, bylo zjištěno cash-flow v hodnotě 36 tisíc Kč. Od roku 2007 

bylo zaznamenán zlepšující se trend a v roce 2010 vykazuje tento ukazatel kladnou 

hodnotu.  

 

Graf č. 11: Cash-flow (zjednodušenou nepřímou metodou)
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Ukazatel Cash-flow je počítán s meziročním přírůstkem čistého pracovního kapitálu, 

který se odečítá od zisku a odpisů. Jak už bylo vzpomínáno, čistý pracovní kapitál 

vzrůstal velkým tempem, což způsobilo u ukazatele Cash-Flow rapidní pokles 

v záporných hodnotách. 

 

Firma H.J.K. spol. s r.o. má ve skladu zboží i několik let staré, které by měla co nejdříve 

prodat. Tomuto podniku bych doporučil, aby se manažer postupně začal zbavovat 

zásoby staršího zboží i třeba s 50%-mi slevami.  

 

3.3.5 Tržby 

Tabulka č. 33: Přehled výnosů společnosti H.J.K. v tisících Kč 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Tržby za prodej zboží 2826 3682 3582 2809 2875 
Výkony 8 35 13 24 22 
Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 0 0 0 0 4 
Ostatní provozní výnosy 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční výnosy 0 0 1 2 6 
Celkové výnosy 2834 3717 3596 2835 2907 
Podíl výnosů za prodané zboží k ostatním 
výnosům 99,72% 99,06% 99,61% 99,08% 98,90% 

 

Zde můžeme vidět, že téměř veškeré výnosy jsou z tržeb za prodej zboží. Z tabulky 

můžeme vyčíst, že jde o 99%-ní podíl ze všech výnosů. Tento vysoký podíl je 

zkreslený. Může se zdát, že firma se zabývá jen nákupem a prodejem zboží, ale není 

tomu tak. Firma se zabývá i službami (oprava kol), které účetní firmy účtuje do tržeb za 

prodej zboží. Výnosy v roce 2008 byly 3 596 tis. Kč, v roce 2009 klesly o 761 tis Kč. 

V roce 2008 se zvýšily na hodnotu 2 907 tis. Kč. 

 

Navrhoval bych pro správné sledování finančních výkazů, respektive přehlednosti tržeb, 

aby podnik rozlišoval zvlášť tržby za prodej zboží a příjmy z poskytovaných služeb 

Dále kvůli přehlednosti tržeb bych je rozčlenil podle skupin zboží. 
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3.3.6 Náklady 

Tabulka č. 34: Přehled nákladů společnosti H.J.K. v tisících Kč 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Náklady vynaložené na prodané zboží 2242 2767 2744 2037 2126 
Výkonová spotřeba 317 527 345 364 341 
Osobní náklady 211 282 270 269 108 
Daně a poplatky 11 7 6 5 16 
Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku 67 0 10 1 65 
Zůstatková cena prodaného DlM a materiálu 0 0 0 0 112 
Ostatní provozní náklady 39 39 31 38 29 
Nákladové úroky 18 84 98 101 105 
Ostatní finanční náklady 15 19 21 22 20 
Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádní činnosti 0 0 0 0 0 
Celkové náklady 2920 3725 3525 2837 2922 

Podíl nákladů za prodané zboží k ostatním 
nákladům 

76,78% 74,28% 77,84% 71,80% 72,76% 

 
Z tabulky můžeme vyčíst, že náklady vynaložené na prodané zboží jsou v poměru 

s celkovými náklady v prvním roce 77,84%, ve druhém 71,80% a ve třetím 72,76%. 

Zde bych navrhl rozčlenění nákladů podle skupin zboží, dále členění měsíčních 

rozpočtů, pokud by se neplnily, přišly by sankce.  

 
Graf č. 12: Celkové výnosy a celkové náklady společnosti H.J.K. 
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Tabulka č. 35: Srovnání tržeb a nákladů za prodané zboží v jednotlivých letech 
společnosti H.J.K. v tisících Kč: 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Tržby za prodej zboží 2826 3682 3582 2809 2875 
Náklady vynaložené na prodané zboží 2242 2767 2744 2037 2126 
Obchodní marže 584 915 838 772 749 
Obchodní marže v procentech 20,67% 24,85% 23,39% 27,48% 26,05% 
 
 

Graf č. 13: Srovnání tržeb a nákladů za prodané zboží v jednotlivých letech
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Kč. Obchodní marže vykazují klesající trend. Nejprve se snížila z 838 tisíc Kč na 772 

tisíc a po sléze klesla na 749 tisíc Kč.  

 

2826

3682 3582

2809 2875

2242

2767 2744

2037 2126

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2006 2007 2008 2009 2010

Ti
s.

 K
č

Rok

Srovnání tržeb a nákladů za prodané zboží v jednotlivých 
letech

Tržby za prodej 
zboží

Náklady 
vynaložené na 
prodané zboží



77 
 

Graf č. 14: Obchodní marže

 

 

3.3.7 Zisk 

Tabulka č. 36: Zisk 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Výsledek hospodaření za účetní období -86 -8 71 -2 -15 
Výsledek hospodaření před zdaněním -86 -8 71 -2 -15 
EBIT = zisk před zd. + nákladové úroky -68 76 169 99 90 
EBITDA = EBIT + odpisy -1 76 179 100 155 
 
Jak již bylo řečeno v předchozích ukazatelích, tak bych doporučoval prodat nadbytečné 

zásoby a tím by firmě vykázala kladný  zisk. 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

3.4.1 Platební schopnost a likvidita 

Tabulka č. 37: Platební schopnost a likvidita 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Platební schopnost = Pohotové peněžní 
prostředky - Momentálně splatné závazky 

0,1556 0,1223 0,0812 0,0157 0,0738 

Platební schopnost = Pohotové peněžní 
prostředky - Momentálně nesplatné závazky 

1,2121 4,8750 2,2727 0,3333 3,0000 

Likvidita 1. stupně = Pohotové peněžní 
prostředky / Krátkodobé dluhy 

0,0714 0,0342 0,0205 0,0034 0,0172 

Likvidita 2. stupně = (Oběžná aktiva - Zásoby) 
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Likvidita 3. stupně = Oběžná aktiva / 
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Ukazatel likvidity 1. stupně charakterizuje schopnost podniku krýt peněžní závazky 

z obchodního styku a závazky vůči zaměstnancům. Pro zachování likvidity by hodnota 

neměla klesnout pod 1. Pohotová likvidita je ve všech letech pod doporučenou 

hodnotou. Je to způsobené nadměrnou hodnotou zásob firmy. Do roku 2009 byly 

zaznamenány hodnoty kolem 0,1 a nižší. V roce 2010 se hodnota zvedla o 34%. 

Z hlediska finančního zdraví jsou tyto hodnoty nepřijatelné. 

 

Ukazatel likvidity 2. stupně měří schopnost hradit dluhy v době splatnosti. Její hodnota 

by se měla pohybovat nad hranicí 0,2. Ve sledovaném období ve všech případech bylo 

zaznamenáno přesah doporučené hodnoty. Dle tohoto ukazatele by firma by neměla mít 

potíže se splácením svých závazků. 

 

Ukazatel likvidity 3. stupně ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky. Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti a stačí, když hodnota ukazatele 

bude vyšší než 1,5. V roce 2006 byla tato hodnota téměř 2x vyšší, než doporučená 

hodnota. V dalších letech se hodnota likvidity 3. stupně rapidně zvyšovala, až v roce 

2009 oběžná aktiva dosáhla hodnoty desetinásobku krátkodobých dluhů. V roce 2010 

poklesla hodnota ukazatele na osminásobek. 

 

Firma se potýká se zadlužením z obchodních vztahů i s bankovním zadlužením. Jak už 

zde bylo řečeno, tak má firma nadbytečný počet zásob, které by měla co nejrychleji 

prodat i za cenu poloviční nebo po nějaké době tyto zásoby zůstanou na skladě a budou 

bezcenné. Očekával by se tím nárůst likvidity 1. a 2. stupně. 
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3.4.2 Řízení dluhu a finanční majetkové struktury 

Tabulka č. 38: Řízení dluhu a finanční majetkové struktury 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Míra zadluženosti k celkovým aktivům = 
Dluhy / Aktiva 102,56% 102,03% 99,80% 99,89% 100,24% 

Poměr krátkodobých dluhů k celkovým 
aktivům = Krátkodobé dluhy / Aktiva 

55,14% 38,72% 33,92% 32,34% 37,80% 

Míra zadluženosti k vlastnímu kapitálu = 
Dluhy / Vlastní kapitál 

-3658% -4629% 51157% 90200% -33564% 

Dlouhodobá zadluženost k vlastnímu kapitálu 
= Dlouhodobé dluhy / Vlastní kapitál 

-1691% -2872% 33771% 61000% -20909% 

Dlouhodobá zadluženost k vloženému 
kapitálu = Dlouhodobé dluhy / Základní 
kapitál 

945% 1830% 2318% 2392% 2255% 

Dlouhodobá zadluženost k dlouhodobým 
zdrojům = Dlouhodobé dluhy / (Dlouhodobé 
dluhy + Vlastní kapitál) 

106,28% 103,61% 99,70% 99,84% 100,48% 

Poměr dluhů a provozního Cash-flow = 
Dluhy / Provozní Cash-flow 

-547,24% -425,00% -693,99% -1515,97% 10255,56% 

Doba splácení dlouhodobých dluhů = 
(dlouhodobé dluhy - Pohotové peněžní 
prostředky) / Provozní Cash-flow 

-232,02% -258,19% -453,29% -1023,53% 6322,22% 

Doba splácení dluhů po odečtení pohotových 
peněžních prostředků = (Dluhy - Pohotové 
peněžní prostředky) / Provozní Cash-flow 

-526,25% -419,49% -689,15% -1514,29% 10188,89% 

Poměr dluhů k tržbám = Dluhy / Tržby 73,78% 81,72% 99,97% 128,44% 128,24% 
Poměr krátkodobých dluhů k tržbám = 
Krátkodobé dluhy / Tržby 

39,67% 31,02% 33,98% 41,58% 48,35% 

Doba úhrady krátkodobých dluhů tržbami = 
Krátkodobé dluhy / Průměrné denní tržby 

14280% 11166% 12231% 14969% 17406% 

Krytí nákladových úroků ziskem před 
nákladovými úroky a před zdaněním = EBIT 
/ Nákladové úroky 

-377,78% 90,48% 172,45% 98,02% 85,71% 

Krytí nákladových úroků provozním Cash-
flow = Provozní Cash-flow / Nákladové 
úroky 

-4211% -1723% -1995% -2251% -2130% 

Nákladové úroky v procentech z tržeb = 
(Nákladové úroky / Tržby) . 100 

0,64% 2,28% 2,74% 3,60% 3,65% 

Finanční samostatnost podniku = Vlastní 
kapitál / Aktiva 

-2,80% -2,20% 0,20% 0,11% -0,30% 

Doba samoreprodukce aktiv = Aktiva / 
Provozní Cash-flow 

-533,60% -416,53% -695,35% -1517,65% 10230,56% 

Doba samoreprodukce vlastního kapitálu = 
Vlastní kapitál / Provozní Cash-flow 

14,96% 9,18% -1,36% -1,68% -30,56% 

Průměrná doba placení úvěru = Úvěry / 
Provozní Cash-flow 

-128,08% -106,21% -146,71% -348,32% 2569,44% 

Poměr provozního Cash-flow k tržbám = 
Provozní Cash-flow / Tržby 

-13,48% -19,23% -14,41% -8,47% 1,25% 
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Vzhledem k tomu, že firma žádným způsobem neřídí své zadlužení, tak rok od roku 

vzrůstalo krátkodobé i dlouhodobé zadlužení až na hodnotu téměř 3,7 milionu Kč. 

Podnik vykazoval ztrátu za celé sledované období kromě roku 2008. Ukazatel Cash-

Flow firma nesledovala, tak byla pro jeho výpočet použita metoda nepřímá. Tento 

ukazatel je počítán s čistým pracovním kapitálem, který se odečítá od zisku a odpisů. 

Jak už bylo vzpomínáno, čistý pracovní kapitál vzrůstal velkým tempem, což způsobilo 

u ukazatele Cash-Flow rapidní pokles v záporných hodnotách. Firma H.J.K. spol. s r.o. 

má ve skladu zboží i několik let staré. S postupnými inovacemi v cyklistickém vybavení 

by se mohlo za pár let stát, že firmě zůstane neprodejné zboží. Tomuto podniku bych 

doporučil, aby se postupně začal zbavovat zásoby staršího zboží i s 50%-mi slevami. 

Tímto způsobem by se firmě mohlo zdvihnout i výsledek hospodaření. 

 

Ukazatel [Dluhy/Vlastní kapitál] vykazoval hodnoty od -3658% do 90200%. U daného 

ukazatele je problém nejen s vysokými dluhy, ale též se zápornými hodnotami vlastního 

kapitálu způsobené výsledkem hospodaření z minulých let. 

 

Míra zadluženosti k celkovým aktivům = Dluhy / Aktiva 

Tabulka č. 39: Míra zadluženosti k celkovým aktivům 

2006 2007 2008 2009 2010 
102,56% 102,03% 99,80% 99,89% 100,24% 

 

Graf č. 15: Vývoj celkové zadluženosti 
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Zde můžeme vidět graf míry zadluženosti k celkovým aktivům, na kterém můžeme 

vyčíst, že ve všech letech se hodnoty zadluženosti pohybovaly kolem 100%. V roce 

2006 a 2007 se hodnoty vyšplhaly na hranici 102%, což znamená, že cizí zdroje 

převyšovaly celková aktiva. Všechny tyto hodnoty  patří do 3. skupiny bodového 

hodnocení a to je vysoká zadluženost.  

 

Poměr krátkodobých dluhů k celkovým aktivům = Krátkodobé dluhy / Aktiva 

Tabulka č. 40: Poměr krátkodobých dluhů k celkovým aktivům 
2006 2007 2008 2009 2010 

55,14% 38,72% 33,92% 32,34% 37,80% 
 

V roce 2006 byla krátkodobá zadluženost na hodnotě 55,14%. V dalších letech firmě 

klesala zadluženost, ale zadlužení firmy neustále vzrůstalo. Způsobil to růst aktiv, resp. 

růst zásob.  Lze zpozorovat klesající trend do roku 2009. V roce 2010 se míra 

krátkodobé zadluženosti zvýšila o 5%, protože růst aktiv byl převýšen růstem dluhů 

z obchodních vztahů. Doporučuji manažerovi, aby začal řídit zadlužení firmy. Na 

skladě jsou vysoké zásoby, které by firma měla nějakým způsobem prodat. Např. 

zhotovit pojízdné kola a rozprodat je veřejnosti i z přebytečnými zásobami. Z těchto 

peněz by se mohli řídit a splácet dluhy. 

  

Graf č. 16: Poměr krátkodobých dluhů k celkovým aktivům 
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Finanční samostatnost podniku = Vlastní kapitál / Aktiva 

Tabulka č. 41: Finanční samostatnost podniku 
2006 2007 2008 2009 2010 

-2,80% -2,20% 0,20% 0,11% -0,30% 
 

Tento ukazatel znázorňuje financování aktiv penězi vlastníků. V roce 2006 a 2007 se 

hodnota ocitla v mínusu. Je to způsobeno tím, že do vlastního kapitálu patří výsledek 

hospodaření z minulých let a ten byl ztrátový. Jeho ztráta činila 323 tisíc Kč. V dalších 

letech se ukazatel pohybuje okolo nuly. Jsou to nízké hodnoty, avšak všechny jsou 

zapříčiněny již jmenovaným výsledkem hospodaření z minulých let. 

 

 
Míra zadluženosti k vlastnímu kapitálu = Dluhy / Vlastní kapitál 

Tabulka č. 42: Míra zadluženosti k vlastnímu kapitálu 
2006 2007 2008 2009 2010 

-3658% -4629% 51157% 90200% -33564% 
 
Jde o podíl vlastního kapitálu na cizích zdrojích. Hodnoty jsou opět ve vysokém 

rozmezí a zasahují i do záporných čísel stejně, jak už bylo řečeno v předešlých 

ukazatelích o záporných hodnotách vlastního kapitálu. Toto rozmezí se pohybuje mezi 

hodnotami – 4629% a 90200%. 

Jde vidět, že podnik je hodně zadlužený a může mít problémy své dluhy splácet. 

 
 
Krytí nákladových úroků ziskem před nákladovými úroky a před zdaněním = 

EBIT / Nákladové úroky 

Tabulka č. 43: Krytí nákladových úroků ziskem před nákladovými úroky a před 

zdaněním 
2006 2007 2008 2009 2010 

-377,78% 90,48% 172,45% 98,02% 85,71% 
 
Ukazatel úrokového krytí ukazuje, kolikrát překročil zisk zaplacené úroky. V roce 2006 

byl zisk záporný, tudíž hodnota u tohoto ukazatele je též záporná. V roce 2007 

nepřekročil zaplacené úroky vůbec, ale už se dotahuje ke 100%. V roce 2008 překročil 

zisk zaplacené úroky o 72% a v posledních dvou letech výsledek opět klesl. 
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Ukazatel podkapitalizování = (Dlouhodobé závazky + Vlastní kapitál) / Stálá 

aktiva 

 
Tabulka č. 44: Ukazatel podkapitalizování 

2006 2007 2008 2009 2010 

  5,43  10,79  14,20  14,63    - 
 
 
Pokud je hodnota ukazatele podkapitalizování nižší než 1, tak podnik kryje část svých 

stálých aktiv krátkodobými zdroji, což není vůbec dobré pro stabilitu podniku. V roce 

2006 hodnota ukazatele podkapitalizování činila 5,43. V roce 2007 se tato hodnota 

téměř zdvojnásobila na hodnotu 10,79 a v roce 2008 hodnota činila 14,20. Do roku 

2009 lze sledovat rostoucí trend. V roce 2010 byla stálá aktiva rovna nule. Firma 

vlastnila v položce stálých aktiv pouze dlouhodobý majetek, který se v roce 2010 

odepsal. 

 

3.4.3  Ukazatele využití majetku 

 
Počet obrátek celkových aktiv za rok = Tržby / Celková aktiva 
 
Tabulka č. 45: Počet obrátek celkových aktiv za rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,39 1,25 1,00 0,78 0,78 
 
 
Ukazatel [Tržby / Celková aktiva] ukazuje, že se celková aktiva v roce 2006 otočily 

1,4x, , v roce 2007 1,25x. Klesající trend byl zaznamenán až do posledního sledovaného 

období, ve kterém je hodnota 0,78.  Je způsoben růstem celkových aktiv. Do aktiv jsou 

zahrnuty už dříve jmenované zásoby, které neustále rostou.  
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Počet obrátek dlouhodobého hmotného majetku za rok = Tržby / Dlouhodobý 

hmotný majetek 

Tabulka č. 46: Počet obrátek dlouhodobého hmotného majetku za rok 
2006 2007 2008 2009 2010 

16,92 22,05 21,45 16,82 - 
 

Ukazatel [Tržby / Dlouhodobý hmotný majetek] ve sledovaném období zachytil 

kolísavý charakter. V roce 2006 byl obsahoval vysokou hodnotu 16,92. Tuto vysokou 

hodnotu způsobuje podíl vysokých tržeb s poměrně nízkou hodnotou dlouhodobého 

hmotného majetku, v letech 2007 a 2008 dosahoval ukazatel hodnoty okolo 22 obrátek. 

V roce 2009 klesla hodnota ukazatele na 16,82 obrátek a v roce 2010 firma nevlastnila 

žádný dlouhodobý majetek. 

 

Počet obrátek zásob za rok = Tržby / Zásoby 

Tabulka č. 47: Počet obrátek zásob za rok 
2006 2007 2008 2009 2010 

1,65 1,48 1,19 0,87 0,84 
 

Ukazatel [Tržby / Zásoby] ukazuje, jak efektivně podnik využívá své zásoby. V roce 

2006 měly zásoby 1,65 obrátek. Tento ukazatel zaznamenal klesající trend až na 

hodnotu 0,84 obrátek za rok. Manažer firmy se rozhodl nakupovat nové zboží za účelem 

jeho prodeje, i když se firmě špatně prodávají staré zásoby. 

 

Doba obratu zásob = 365/ (Tržby / Zásoby) 

Tabulka č. 48: Doba obratu zásob 
2006 2007 2008 2009 2010 

221,25 246,54 306,51 420,74 435,08 
 

Jak lze vyčíst z tabulky, tak ukazatel [365/ (Tržby / Zásoby)]  byl v roce 2006 byl 221 

dní a postupně se zvyšuje až na hodnotu 435 dní.  Tento stav způsobují zbytečně vysoké 

zásoby. Firmě bych doporučoval prodat co nejvíc svých zásob, aby mohla přeměnit 

v rozvaze své zásoby na peněžní prostředky a tím se stát likvidnější. Doporučuji zásoby 

členit do větších detailů, jestli v některých nedochází ke změnám. Vytipovat položky, 

které jsou na skladě delší dobu a toto zboží dále nenakupovat. 
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Počet obrátek pohledávek za rok= Tržby / Pohledávky 

Tabulka č. 49: Počet obrátek pohledávek za rok 
2006 2007 2008 2009 2010 

42,18 66,95 16,28 14,12 12,61 
 

Ukazatel [Tržby / Pohledávky] ukazuje, kolikrát se za rok pohledávky přemění na 

peníze. V roce 2006 se pohledávky přeměnily na peníze 42x, v roce 2007 se hodnota 

ukazatele zvýšila na 67 obrátek. V dalších letech přišel pokles o 50 obrátek 

a následovaly hodnoty 16, 14 a 12 obrátek za rok. 

 
 
Doba obratu pohledávek = 365 / (Tržby / Pohledávky) 

Tabulka č. 50: Doba obratu pohledávek 
2006 2007 2008 2009 2010 

8,65 5,45 22,42 25,86 28,95 
 

Ukazatel [365 / (Tržby / Pohledávky)] určuje počet dní, které podnik čeká na úhradu 

peněz od svých odběratelů. V roce 2006 byla splatnost pohledávek 8,65 dní, v roce 

2007 činila hodnota 5,5 dní. V následujících letech firma zaznamenala zvýšení na 22,42 

dní a na konci sledovaného období narostla na hodnotu 29,83 dní. Krátkodobé 

pohledávky se firmě vyšplhaly až na hodnotu 228 000 Kč. Tento podnik je hodně 

zadlužený a neměl by si dovolit mít takové pohledávky, když musí splácet dluhy. 

Doporučení pro tento ukazatel bylo zvoleno zkrácení doby splatnosti, případně zvolit 

nějakou vhodnou formu vymáhání dluhů.  

 

 

Počet obrátek závazků za rok= Tržby / Cizí zdroje 

Tabulka č. 51: Počet obrátek závazků za rok 
2006 2007 2008 2009 2010 

1,36 1,22 1,00 0,78 0,78 
 

Ukazatel [Tržby / Cizí zdroje] ukazuje, kolikrát tržby převýší závazky. V roce 2006 

převýšily závazky tržby o 36%, v roce 2007 o 22%. V roce 2008 byly tržby a cizí zdroje 

vyrovnané v následujících letech byly tržby převýšeny cizími zdroji. 
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Doba obratu závazků = 365 / (Tržby / Cizí zdroje) 

Tabulka č. 52: Doba obratu závazků 
2006 2007 2008 2009 2010 

269,29 298,28 364,90 468,82 468,72 
 

Ukazatel [365 / (Tržby / Závazky)] určuje počet dní, ve kterých věřitel od nás čeká 

úhradu peněz. V roce 2006 byla splatnost závazků 269 dní, v roce 2007 299 dní. 

V následujících letech firma zaznamenala zvýšení na 365 a 469 dní.   

Díky tomu, že firma H.J.K. spol. s r.o. je téměř po celou dobu ztrátový podnik, tak se 

dluhy tohoto podniku vyšplhali za hranici 3,5 milionu Kč.  Firma H.J.K. spol. s r.o. má  

 

ve skladu zboží i několik let staré. S postupnými inovacemi v cyklistickém vybavení by 

se mohlo za pár let stát, že firmě zůstane neprodejné zboží. Tomuto podniku bych 

doporučil, aby se manažer postupně začal zbavovat zásoby staršího zboží i třeba s 50%-

mi slevami. Případný zisk firmy se použije na zaplacení dluhů, se kterými se tento 

podnik potýká.  

3.4.4 Ukazatele rentability 

Rentabilita vloženého kapitálu = EBIT / Celkový kapitál 

Tabulka č. 53: Rentabilita vloženého kapitálu 
2006 2007 2008 2009 2010 

-3,34% 2,58% 4,71% 2,74% 2,44% 
 

EBIT = zisk před zdaněním + nákladové úroky 

Ukazatel rentability [EBIT / Celkový kapitál] zaznamenává kolísavý vývoj. Hodnoty 

daného ukazatele se pohybují od – 3,34% do 4,71%. Záporné hodnoty firma dosáhla 

v roce 2006, kdy „EBIT = zisk před zdaněním + nákladové úroky“ vykazoval zápornou 

hodnotu. V ostatních letech firma dosáhla u rentability celkového vloženého kapitálu 

kladných hodnot. 
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Rentabilita vložených aktiv = Zisk po zdanění / Celková aktiva 

Tabulka č. 54: Rentabilita vložených aktiv 
2006 2007 2008 2009 2010 

-4,23% -0,27% 1,98% -0,06% -0,41% 
 

Ukazatel rentability [Zisk po zdanění / Celková aktiva] v období 5 sledovaných let 

nevykazuje 4 roky žádný zisk. Doporučoval bych, aby firma H.J.K. spol. s r.o. postupně 

začala prodávat zboží, které má na skladě i několik let. Za pár let by se mohlo stát, že 

firmě zůstane neprodejné zboží. Doporučuji, aby se manažer postupně začal zbavovat 

zásoby staršího zboží i třeba s 50%-mi slevami.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu = Zisk po zdanění / Vlastní kapitál 

Tabulka č. 55: Rentabilita vlastního kapitálu 
2006 2007 2008 2009 2010 

150,88% 12,31% 1014,29% -50,00% 136,36% 
 

[Zisk po zdanění / Vlastní kapitál] vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu a je důležitým 

ukazatelem pro vlastníky podniku. Ukazatel rentability vlastního kapitálu má kolísavý 

vývoj s vysokými rozdíly. V roce 2009 tento ukazatel znázorňuje zápornou hodnotu, 

která je způsobená zápornou hodnotou vlastního kapitálu. Vysoké hodnoty jsou 

výsledkem vysokých rozdílů mezi vlastním kapitálem a výsledkem hospodařením před 

zdaněním.  

 

Rentabilita vloženého kapitálu snížená o krátkodobé závazky = EBIT / 

Dlouhodobý kapitál 

Tabulka č. 56: Rentabilita vloženého kapitálu snížená o krátkodobé závazky 
2006 2007 2008 2009 2010 

-7,50% 4,22% 7,13% 4,05% 3,93% 
 

V prvním počítaném roce má ukazatel  [EBIT / Dlouhodobý kapitál] hodnotu zápornou 

a do roku 2008 znázorňuje rostoucí trend. Od tohoto roku se procentuální hodnota opět 

snižuje. Hodnoty se pohybují v intervalu od – 7,5% do 7,1%. 
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Nejvyšší hodnotu firma dosáhla v roce 2008 a to hodnotu 7,1%.  Na 100 Kč dlouhodobě 

vloženého kapitálu připadlo 7,13 Kč čistého zisku. 

 

Rentabilita tržeb = Zisk po zdanění / Tržby;  

Rentabilita nákladů = Zisk po zdanění / Náklady;  

Čisté ziskové rozpětí = Zisk po zdanění / Výnosy 

Tabulka č. 57: Rentabilita tržeb, rentabilita nákladů, čisté ziskové rozpětí 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 

Zisk po zdanění/ Tržby -3,04% -0,22% 1,98% -0,07% -0,52% 
Zisk po zdanění/ Náklady -2,95% -0,21% 2,01% -0,06% -0,51% 
Zisk po zdanění/ Výnosy -3,03% -0,22% 1,97% -0,06% -0,52% 
 

 

Ukazatel rentability tržeb neboli zisková marže též zasahuje do kladných i záporných 

hodnot. Interval, ve kterém se tento ukazatel pohybuje je od – 3,04 % do 2 %. Nejvyšší 

a zároveň jedinou kladnou hodnotu firma zaznamenala v roce 2008 a to 1,98 %. 

Nejnižší hodnota je z roku 2006 – 3,04 %. Tato záporná hodnota je způsobena 

ztrátovým výsledkem hospodařením. 

 

Ukazatel rentability nákladů ve firmě H. J. K. má podobné hodnoty jako u rentability 

tržeb. Opět obsahuje výsledky s kladnými i zápornými hodnotami. Nejnižší hodnota – 

2,95 % byla zaznamenána v roce 2006 a naopak nejvyšší a jediná kladná hodnota 2,01 

% byla zaznamenána v roce 2008. 

 

Ukazatel Čistého ziskového rozpětí je obdobný jako u rentability tržeb a nákladů. Její 

hodnoty se s těmito ukazateli v různých letech liší pouze o setiny procenta. 
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Graf č. 17: Srovnání rentability tržeb a nákladů 

 
 

 

Tabulka č. 58: Ziskovost celkového kapitálu na bázi zisku před zdaněním, 

ziskovost tržeb na bázi provozního cash-flow 

Ziskovost celkového kapitálu na bázi zisku 
před zdaněním = Zisk před zdaněním / Aktiva -4,23% -0,27% 1,98% -0,06% -0,41% 

Ziskovost tržeb na bázi provozního cash-flow 
= Cash-flow / Tržby -13,48% 

-
19,23% 

-
14,41% -8,47% 1,25% 
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3.5 Návrhy 
 
Firma H. J. K., spol. s r.o.  neeviduje zvlášť tržby za prodej zboží a příjmy z 

poskytovaných služeb (servis). Účetní zaznamenává pohyb obou těchto položek jako 

tržby za prodané zboží. Pro správné sledování finančních výkazů, respektive 

přehlednost tržeb,  podniku doporučuji, aby rozlišoval zvlášť tržby za prodej zboží a 

příjmy z poskytovaných služeb. Dále kvůli přehlednosti bych navrhl rozčlenit náklady a 

tržby podle skupin zboží.  

 
Doporučuji zásoby členit do větších detailů a zjistit, jestli v některých položkách 

nedochází ke změnám. Vytipovat položky, které jsou na skladě delší dobu a toto zboží 

dále nenakupovat. 

 
Základní problém vidím u ukazatele rentability [Zisk po zdanění / Celková aktiva].  

V období 5 sledovaných let je společnost 4 roky ztrátová. Firma H.J.K. spol. s r.o. má 

na skladě zboží i několik let staré. S postupnými inovacemi v cyklistickém vybavení by 

se mohlo za pár let stát, že firmě zůstane neprodejné zboží. Tomuto podniku bych 

doporučil, aby se postupně začal zbavovat zásoby zboží staršího než 1 rok i s 50%-mi 

slevami. Tímto způsobem by se firmě zdvihl i výsledek hospodaření, který vykazoval 

ztrátu za celé sledované období kromě roku 2008.  

 
Přehled o peněžních tocích firma nesledovala, tak byl pro jeho výpočet použit ukazatel 

cash-flow zjednodušenou nepřímou metodu. Od roku 2006 do roku 2009 se výsledky 

cash-flow pohybují ve vysokých záporných hodnotách. Tato skutečnost byla způsobena 

každoročním přírůstkem čistého pracovního kapitálu a ztrátovou položkou ve výsledku 

hospodaření. I když v roce 2010 byl výsledek hospodaření ztrátový, tak díky odpisům 

v hodnotě 65 tisíc a téměř zastavením se meziročního přírůstku, bylo zjištěno cash-flow 

v hodnotě 36 tisíc Kč. Od roku 2007 byl zaznamenán zlepšující se trend a v roce 2010 

vykazuje tento ukazatel kladnou hodnotu. Předpokládám, že u daného ukazatele bude 

rostoucí trend pokračovat. 
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Finanční stabilita podniku se stále propadá do zápornějších hodnot. Firma se potýká se 

zadlužením z obchodních vztahů i s bankovním zadlužením, ale rok od roku vzrůstal 

počet zásob až na hodnotu 3,5 milionu Kč. Tento fakt vyvolal, že rychlým tempem 

vzrůstal i čistý pracovní kapitál, což způsobuje, že finanční výkonnost přesahuje 

hodnotu -110%.  

 
Firma se potýká s vysokou mírou zadluženosti k celkovým aktivům, hodnoty tohoto 

ukazatele se ve všech letech pohybovaly kolem 100%. V roce 2006 a 2007 se hodnoty 

vyšplhaly na hranici 102%, což znamená, že cizí zdroje převyšovaly celková aktiva. 

Všechny tyto hodnoty  patří do 3. skupiny bodového hodnocení a to je vysoká 

zadluženost. Ukazatel [Dluhy/Vlastní kapitál] vykazoval hodnoty od -3658% do 

90200%. U daného ukazatele je problém nejen s vysokými dluhy, ale též se zápornými 

hodnotami vlastního kapitálu způsobené výsledkem hospodaření z minulých let. 

Vzhledem k tomu, že firma žádným způsobem neřídí své zadlužení, tak rok od roku 

vzrůstalo krátkodobé i dlouhodobé zadlužení až na hodnotu téměř 3,7 milionu Kč. 

Ukazatel vysokého zadlužení se může zlepšit rozprodáním přebytečného zboží, o 

kterém bylo v návrzích řečeno.  

 
Vzhledem k Čistým pohotovým prostředkům a Čistému peněžnímu majetku se drží ve 

vysokých hodnotách, což by mělo být pro firmu H.J.K. spol. s r.o. výborné, ale není 

tomu tak. V roce 2006 byla hodnota čistého pracovního kapitálu přes 739 000 Kč. 

S rostoucím trendem se tato hodnota vyšplhala na hodnotu 2 287 000 Kč. Tyto hodnoty 

jsou vysoké kvůli nadbytečným zásobám, které leží na skladě i několik let. Firma by 

mohla ze starších zásob montovat jízdní kola a s dále je prodávat především fyzickým 

osobám. Věřím, že v podobě jízdních kol má tento podnik větší šanci prodat své zásoby, 

než v podobě náhradních dílů. Očekával by se tím i nárůst likvidity 1. a 2. stupně.  

 
Krátkodobé pohledávky se firmě vyšplhaly též na vysokou hodnotu 228 000 Kč. Tento 

podnik je hodně zadlužený a neměl by si dovolit mít takové pohledávky, když musí 

splácet dluhy. Doporučení pro tento ukazatel bylo zvoleno zkrácení doby splatnosti, 

případně zvolit nějakou vhodnou formu vymáhání dluhů.  
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Ukazatel [Tržby / Celková aktiva] ukazuje, že se celková aktiva v roce 2006 otočily 

1,4x, , v roce 2007 1,25x. Klesající trend byl zaznamenán až do posledního sledovaného 

období, ve kterém je hodnota 0,78, která je způsobena růstem celkových aktiv. Do aktiv 

jsou zahrnuty už dříve jmenované zásoby, které neustále rostou a je třeba se jich v co 

nejbližší době zbavit. 

 
Na závěr bych podniku doporučil, aby si nechal provádět finanční analýzu každý měsíc, 

až do doby, než začne vykazovat hodnoty, které svědčí o dobrém zdraví podniku. 

V případě neuposlechnutí doporučení předpokládám, 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zpracovat finanční analýzu firmy H.J.K., spol. s r. o. v letech 

2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, posoudit vývoj finančního zdraví podniku, zjistit 

příčiny dosavadního vývoje a navrhnout opatření k dosavadnímu stavu. Tohoto cílu 

bylo v mé diplomové práci dosáhnuto. 

 
V daném podniku se finanční analýza nikdy nedělala a po provedení analýz bylo 

zjištěno, že se firma po finanční stránce nenachází v dobrém stavu. Bylo zjištěno, že se 

tento podnik neustále zadlužuje a pokud manažer firmy neprovede opatření, které mu 

bylo navrhnuto, tak může firma H.J.K. spol. s r.o. dokonce zkrachovat. 

 
Pro rychlý test pro první posouzení finanční analýzy podniku byl zvolen QUICKTEST, 

při kterém bylo zjištěno, že firma ve svém podnikání nemá dobré hodnoty v ukazatelích 

kapitálové síly, zadlužení, finanční výkonnosti, ani výnosnosti a může firmě hrozit 

insolvence, což se potvrdilo i v podrobných ukazatelích rentability, likvidity, 

ukazatelích využití majetku, řízení dluhu a finanční majetkové struktury.  

 
Věřím, že návrhy a opatření ke zlepšení finanční situace v mé diplomové práci budou 

pro podnik přínosem a že firma bude respektovat mé rady. Vzhledem k tomu, že byla 

zjištěna velmi špatná úroveň podniku, doporučuji, aby se finanční analýza 

s komentářem na zlepšení stavu prováděla každý měsíc, alespoň do doby, kdy se situace 

tohoto podniku nezlepší.  
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Příloha č. 1: Rozvaha firmy H.J.K., s. r. o. v tis. Kč 

Tabulka č. 59: Rozvaha firmy H.J.K. s.r.o. v tis. Kč 

  2006 2007 2008 2009 2010 
AKTIVA CELKEM 2033 2949 3588 3612 3683 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 167 167 167 167 0 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 167 167 167 167 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 1860 2581 3253 3441 3679 
Zásoby 1713 2487 3008 3238 3427 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 67 55 220 199 228 
Krátkodobý fin. majetek  80 39 25 4 24 
Časové rozlišení 6 201 168 4 4 
            
  2006 2007 2008 2009 2010 
PASIVA CELKEM 2033 2949 3588 3612 3683 
Vlastní kapitál -57 -65 7 4 -11 
Základní kapitál 102 102 102 102 102 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze 
zisku 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření minulých let -73 -159 -166 -96 -98 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období -86 -8 71 -2 -15 
Cizí zdroje 2085 3009 3581 3608 3692 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 964 1867 2364 2440 2300 
Krátkodobé závazky 633 390 460 339 467 
Bankovní úvěry a výpomoci 488 752 757 829 925 
Časové rozlišení 5 5 0 0 2 
  



 

Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát firmy H.J.K. spol. s r.o. v tis. Kč 

Tabulka č. 60: Výkaz zisků a ztrát firmy H.J.K. spol. s r.o. v tis. Kč 

ř. Text 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Tržby za prodej zboží 2826 3682 3582 2809 2875 
2 Náklady vynaložené na prodané zboží 2242 2767 2744 2037 2126 
3 Obchodní marže (ř. 1 - 2) 584 915 838 772 749 
4 Výkony 8 35 13 24 22 
5 Výkonová spotřeba 317 527 345 364 341 
6 Přidaná hodnota (ř. 3 + 4 - 5) 275 423 506 432 430 
7 Osobní náklady 211 282 270 269 108 
8 Daně a poplatky 11 7 6 5 16 
9 Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku 67 0 10 1 65 

10 Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 0 0 0 0 4 
11 Zůstatková cena prodaného dlM a materiálu 0 0 0 0 112 

12 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a kompl. nákl. příštích období 

0 0 0 0 0 

13 Ostatní provozní výnosy 0 0 0 0 0 
14 Ostatní provozní náklady 39 39 31 38 29 
15 Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
16 Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

17 Provozní výsledek hospodaření -53 95 189 119 104 
(ř. 6-7-8-9+10-11-12+13-14+(-15)-(-16)) 

18 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
19 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
20 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
21 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
22 Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
23 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
24 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
25 Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti 0 0 0 0 0 
26 Výnosové úroky 0 0 0 0 0 
27 Nákladové úroky 18 84 98 101 105 
28 Ostatní finanční výnosy 0 0 1 2 6 
29 Ostatní finanční náklady 15 19 21 22 20 
30 Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
31 Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

32 Finanční výsledek hospodaření -33 -103 -118 -121 -119 
(ř. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29+(-30)-(-31)) 

33 Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 

34 Výsledek hospodaření za běžnou činnost -86 -8 71 -2 -15 
(ř. 35 - 36 - 37) 

35 Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
36 Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
37 Daň z příjmů z mimořádní činnosti 0 0 0 0 0 
38 Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36-  37) 0 0 0 0 0 
39 Převod podílu na výsl. hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 
40 Výsledek hosp. za účetní období (ř. 34+38-39) -86 -8 71 -2 -15 
41 Výsledek hosp. před zdaněním (ř. 40+33+37+39) -86 -8 71 -2 -15 

 



 

Obrázek 1 - Ukázka kola značky KENZEL Grade LX 

 

 
 
Obrázek 2 - Ukázka kola značky  KENZEL Race 
 
 

Zdroj obrázků 1, 2: [online]. Dostupný z:  <http://www.jizdnikola.oblibene.com/> 


