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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je „Využití manažerského ú�etnictví pro pot�eby �ízení 
podniku.“ Jejím cílem je definovat využití informací získaných z manažerského 
ú�etnictví pro pot�eby �ízení firmy. Práce se d�lí na teoretickou a praktickou �ást. 
Teoretická �ást popisuje jednotlivé druhy ú�etních subsystém� a podrobn�ji se zabývá 
jednotlivými sou�ástmi manažerského ú�etnictví. Dále se práce v�nuje finan�ní analýze 
jako nástroji pro získání informací o finan�ní situaci vybraného stavebního 
podniku a v poslední �ásti diplomové práce jsou uvedeny opat�ení, týkající se 
jednotlivých �ástí manažerského ú�etnictví, pomocí níž by mohlo vedení podniku 
spole�nost lépe �ídit.  

Klí�ová slova�
�

Manažerské ú�etnictví, vnitropodnikové ú�etnictví, kalkulace, finan�ní analýza a její 
ukazatelé.�
  

�

Abstract�
  
The theme of the thesis is "the use of management accounting for the needs of the 
management." Its aim is to define the use of information obtained from the management 
accounting for the needs of the management of the company. The work is divided into 
theoretical and practical part. The theoretical part describes the various types of 
accounting subsystems and components in greater detail individual deals with 
management accounting. Furthermore, the work dedicated to the financial analysis as a 
tool for getting information on the financial situation of the selected building enterprise 
and in the last part of the thesis are listed for each part of the managerial accounting, by 
which the company could better control the management of the undertaking. 
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Management accounting, internal accounting, costing, financial analysis and its 
indicators. 
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Úvod 

Podniky existují proto, aby vyráběly výrobky a poskytovaly zákazníkům služby. To 
je jejich hlavním posláním. Je třeba si však uvědomit, že byly někým založeny a jejich 
vlastníci je vytvořili proto, aby uspokojili svoje potřeby. Primárním cílem podnikání je 
tedy dosažení zisku a zvýšení hodnoty podniku.  

Aby však vlastníci společnosti dosáhli maximalizace zisku, je nezbytné, aby podnik 
řídili. Řízení je složitý a mnohostranný proces, jehož úkolem je vzájemné propojení 
a koordinace všech podnikových činností a následné zajištění jejich efektivního 
fungování. Jednou z nejdůležitějších oblastí řízení podniku je právě manažerské 
účetnictví, protože aby řízení podniku bylo efektivní, musí mít vedení k dispozici 
potřebné informace, které poskytuje právě účetnictví.  

Cílem diplomové práce je poukázat na to, jak je možné využít informace získané 
z manažerského účetnictví pro potřeby řízení firmy, konkrétně pro efektivnější řízení 
firmy z pohledu zakázek.  

Teoretická část diplomové práce se bude zabývat pojmem účetnictví, jeho funkcemi, 
uživateli jeho informací a druhy účetních systémů. Dále se práce zaměří na vztah 
manažerského účetnictví k dalším druhům účetních systémů, podívá se na vývoj 
manažerského účetnictví a poté bude popisovat jednotlivé součásti manažerského 
účetnictví. Diplomová práce se budu podrobněji věnovat vnitropodnikovému účetnictví 
a popisu jednookruhové a dvouokruhové účetní soustavy, nákladovému účetnictví 
a kalkulacím. Důležitou součástí této práce bude finanční analýza, která je v tržním 
hospodářství nedílnou součástí efektivního řízení firmy. Práce se budu se věnovat jejím 
metodám a bude se snažit podrobněji charakterizovat horizontální a vertikální analýzu, 
rozdílové ukazatele a poměrové ukazatele, mezi které patří ukazatele zadluženosti, 
likvidity, rentability a aktivity. Konec diplomové práce bude zaměřen na popis dvou 
ukazatelů bankrotních modelů. 

Praktická část diplomové práce se bude nejprve věnovat popisu analyzované stavební 
firmy. Popíše oblasti podnikání, kterými se firma zabývá, její organizační strukturu 
a vize společnosti. Dále se práce zaměří na vývoj a skladbu jejich tržeb. V další části 
práce bude provedena finanční analýza vybrané stavební společnosti a na jejím základě 
bude zhodnoceno finanční zdraví této firmy. Finanční analýza bude vytvořena pomocí 
elementárních metod. Nejprve bude provedena vertikální analýza majetkové 
a kapitálové struktury podniku. Jelikož je vertikální analýza také vhodným nástrojem 
pro srovnávání, bude se práce snažit porovnat analyzovaný podnik s jeho největším 
konkurentem a s odvětvím. Po vertikální analýze bude následovat horizontální analýza 
rozvahy a výkazu zisku a ztrát, analýza rozdílových ukazatelů a analýza poměrových 
ukazatelů. Poslední část diplomové práce bude zaměřena na návrh vhodných opatření, 
pomocí kterých by mohla společnost zlepšit svoji finanční situaci.  
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1. Charakteristika stavebního podniku 

Stavebním podnikem je podnik, který na stavebním trhu vystupuje jako právnická 
osoba v roli zhotovitele nebo dodavatele, jehož základní činností je stavební výroba.  

Předmětem činnosti stavebního podniku může být: 

• stavební výroba 

• vedlejší výroba průmyslového charakteru 

• pomocná výroba 

• ostatní činnost 

Stavební podnik se vyznačuje určitými specifiky, která vyplývají z charakteru jeho 
výroby. Mezi tyto specifika patří: 

• znaky zakázkové výroby 

Na rozdíl od průmyslových výrobků, které jsou určeny širokému okruhu odběratelů, 
jsou dodávky stavebního podniku určeny známému odběrateli na základě konkrétní 
objednávky, vycházející z předem zpracované stavební dokumentace. 

• pohyblivé pracoviště 

Pracoviště je dočasným místem výroby, pracovníci za prací dojíždějí a častou jsou 
nuceni strávit delší dobu mimo domov.  

• fluktuace pracovníků 

Pro stavebnictví je typická vysoká fluktuace pracovníků, která má vliv na efektivitu 
jejich práce, neboť nějakou dobu trvá, než se nový pracovník zaučí a než z něho 
může firma mít nějaký užitek. 

• náročná organizace výrobního procesu 

Mezi hlavní účastníky výrobního procesu patří investor, kterým může být jeden nebo 
více sdružených subjektů, projekční organizace, dodavatel, který zajišťuje dodávky 
pomocí vlastních pracovníků a subdodavatelů a další orgány a organizace vyplývající 
z titulu prvních předpisů. 

• dlouhý výrobní cyklus 

který způsobuje větší rozpracovanost a zvyšuje tím požadavky na řízení výroby, 
provozní kapitál a organizaci podniku. 

• vliv klimatických a povětrnostních podmínek 

Provádění stavebních prací je ovlivněno povětrnostními vlivy, a proto je důležité 
plánovat jednotlivé stavební práce s ohledem na jejich sezónní charakter. 
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Stavební podnik je charakteristický jeho výrobním programem, velikostí 
a organizační strukturou.  

V rámci výrobního programu může stavební podnik vykonávat různé druhy činností. 
Rozhodujícím faktorem při jejich výběru je, aby byly pro stavební podnik rentabilní. 
Stavební podniky mohou zajišťovat například tyto druhy činností: 

• zemní práce 

• zakládání staveb 

• zednické práce 

• betonářské a armovací práce 

• úpravy povrchů 

• instalační práce 

• opravy, rekonstrukce a mnoho dalších 

Podle velikosti podniku je možné podniky rozdělit na malé, střední a velké. Pro 
stanovení optimálního počtu zaměstnanců se používají metody kapacitních propočtů, 
funkční analýzy, normativy pracnosti a početních stavů, komparační analýza apod. 
Optimální počet zaměstnanců je roven jejich minimu se stanovenou přiměřenou 
pracovní náplní odpovídající aktivitám společnosti. 

Organizační struktury podniků se třídí podle následujících charakteristik: 

1. Podle uplatňování rozhodovací pravomoci mezi jednotlivými útvary podniku na: 

• liniovou  

• štábní 

• kombinovanou, kam patří liniově-štábní, projektová nebo maticová organizační 
struktura 

2. Podle způsobu sdružování činností tvořících hlavní obsahovou náplň organizačních 
jednotek na: 

• funkcionální 

• výrobkové 

• ostatní účelové, které se dělí na divizionální, hybridní a maticové 

Dále se používají tzv. doplňkové klasifikační charakteristiky, kterými je například 
míra centralizace nebo decentralizace rozhodovací pravomoci organizačního prvku, 
počet podřízených organizačních prvků a časové trvání. [1], [2], [3] 
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2. Podnikové řízení 

S pojmem řízení je možné setkat se v nejrůznějších souvislostech, v různých 
systémech a někdy i skrytě pod jinými názvy, jako je třeba správa, vedení, velení nebo 
dirigování. Podnikové řízení je zaměřeno na podnik působící v určitém prostředí, jenž 
uspokojuje určité potřeby a jehož hlavním cílem je zisk.  

Základním předpokladem pro dobře fungující podnik je spojení teoretických znalostí 
z oblastí podnikové ekonomie, logistiky, personalistiky nebo informatiky a praktických 
poznatků z praxe.  

Podnik se vyznačuje svými činnostmi, které se mohou lišit podle charakteru podniku, 
podle odvětví, podle velikosti nebo právní formy. Mezi základní činnosti podniku ale 
patří finanční, investiční, výrobní, zásobovací, prodejní a personální činnost a správa. 
Optimální průběh všech těchto podnikových činností se realizuje pomocí podnikového 
řízení, a proto se i druhy řízení odvíjejí od toho, co musí průměrná organizace zajistit 
a splnit pro její správné fungování: 

• finanční řízení 

Pod pojmem finanční řízení je možné si představit kroky, které vedou k zajištění 
platební schopnosti podniku, k jeho dlouhodobé likviditě, dostatečně vysokému 
výsledku hospodaření a rentabilitě vlastního kapitálu. Hlavním cílem finančního řízení 
by měla být optimalizace kapitálové struktury podniku a podnikového majetku. 
Finanční řízení podniku zahrnuje finanční plánování, získávání finančním zdrojů, 
finanční analýzu a finanční operace.  

• investiční řízení 

Řízení investic je rozsáhlý proces, který zahrnuje plánovací a kontrolní činnosti, 
které probíhají v přípravné a realizační fázi investičních rozhodnutí. Nástrojem řízení 
investic je investiční plán, který se skládá z investičních projektů určených k realizaci. 

• řízení výroby 

Řízení výroby se zaměřuje na věcné, prostorové a časové sladění, případně 
koordinaci činitelů účastnících se výrobního procesu. Jeho hlavním cílem je zajistit 
optimální fungování výrobních systémů tak, aby podnik dosahoval vytyčených cílů. 
Řízení výroby je provázáno s řízením ostatních oblastí podniku, zejména však s oblastí 
technické přípravy výroby, materiálně technických zabezpečením, řízením jakosti nebo 
s řízením lidských zdrojů. Stejně jako v ostatních oblastech řízení se i u tohoto druhu 
řízení rozlišuje strategická, taktická a operativní úroveň řízení.  

• řízení krátkodobého majetku 

Řízení krátkodobého majetku zahrnuje analýzu, stanovení a udržování optimální 
výše, struktury a míry využívání krátkodobého majetku odpovídající možnostem, 
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potřebám a cílům podniku. Do řízení krátkodobého majetku spadá řízení celkové 
potřeby krátkodobého majetku, řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředků. 

• řízení pracovního kapitálu 

Řízení pracovního kapitálu se skládá ze dvou základních úloh. Prvním jeho úkolem 
je určit potřebnou výši každé položky oběžných aktiv a druhým úkolem je stanovit 
jakým způsobem bude oběžný majetek financován.   

• řízení lidských zdrojů 

Úspěšné organizace se od těch neúspěšných odlišují především v umění získat, 
udržet a využít schopné, aktivní a loajální pracovníky. Řízení lidských zdrojů je 
definováno jako proces dosahování podnikových cílů prostřednictvím získávání, 
stabilizování, rozvoje a optimálního využívání lidských možností. Toto řízení spočívá 
v analýze pracovních míst, výběru pracovníků, jejich vzdělávání, rozvoji a odměňování.  

• řízení inovací 

Řízení inovací se zabývá zaváděním něčeho nového do zaběhnutého chodu 
organizace. Inovace úzce souvisejí s řízením kvality.  

• řízení kvality 

Jedním z faktorů, který ovlivňuje konkurenceschopnost firmy je kvalita. Systém 
řízení kvality je vymezen čtyřmi základními koncepty, kterými jsou ISO řady 9000, 
podnikové standardy, správné výrobní a hygienické praxe, které jsou typické například 
pro kosmetický, farmaceutický nebo potravinářský průmysl a TQM. 

• krizové řízení 

Podnikové řízení rizik se dělí na tři fáze: 

1. identifikace rizik 

2. analýza rizik 

3. hodnocení rizik a návrh opatření 

Rizika, která podnik ohrožují, se dají rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou 
vnější podniková rizika, která zahrnují rizika trhu, rizika dodavatelsko-odběratelských 
vztahů, finanční, politická, technická a technologická rizika nebo rizika živelné 
pohromy. Druhou skupinou jsou vnitřní podniková rizika, do kterých patří výrobní, 
organizační, personální, informační, manažerská nebo právní rizika.  

• řízení informačních a komunikačních technologií 

ICT se ve firmách používají proto, že usnadňují naplňování hodnot podnikatelských 
strategických cílů. Strategické řízení ICT patří mezí povinnosti top manažerských týmu, 
protože investice do ICT představují nemalé rozpočtové částky. [4], [5], [6], [7] 
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3. Pojem účetnictví, jeho funkce, uživatelé a druhy  

Účetnictví je jednou z nejstarších metod evidence hospodářské činnosti. Je jedním 
z mála fungujících systémů, které se ve své podstatě nezměnily, pouze se přizpůsobily 
pokroku, potřebám a rozvoji společnosti. I v dnešní době se zabývá stejnými problémy 
a úkoly jako v prvních etapách svého vývoje, ovšem díky vývoji lidské společnosti jsou 
tyto otázky na kvalitativně jiné úrovni. Základ a podstata účetnictví jsou však stejné - 
navrhovat účetní formu tak, aby vedla k přesnému a průkaznému záznamu účetních 
informací a zároveň optimálně vymýšlet a tvořit účetní systém tak, aby podával kvalitní 
informace pro rozhodování. [8]  

3.1 Pojem účetnictví  

Pod pojmem účetnictví je možné si představit: 

• nauku, zkoumající jak optimalizovat nástroje účetnictví tak, aby účetnictví v praxi 
poskytovalo věrohodný obraz o finanční situaci v účetní jednotce. 

• vědní disciplínu, zabývající se výzkumem teorií účtů, účtových systémů, teorií 
oceňování, analýzou účetních norem nebo analýzou vývoje účetnictví. 

• činnost, při které se podle určitých pravidel zaznamenává hospodaření podniku. [9] 

3.2 Funkce účetnictví  

Prvořadou funkcí účetnictví je poskytovat všem svým uživatelům důvěryhodné 
informace o tom, jak je podnik ekonomicky zdatný. Kromě informační funkce plní 
i řadu dalších funkcí, mezi které patří: 

• funkce evidenční – vedení záznamů o ekonomických jevech ve firmě 

• je důkazním prostředkem při soudních sporech nebo při uznávaní pohledávek 
a závazků mezi věřitelem a dlužníkem 

• podklad pro rozhodování – data z účetnictví tvoří podklad pro finanční analýzu 
a slouží jako zdroj informací pro finanční řízení firmy 

• funkce kontrolní – data v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření. 
[10] 

3.3 Uživatelé účetních informací  

• Vlastníci a investoři potřebují informace pro rozhodování o tom, zda si mají svoje 
podíly nechat, prodat nebo nově nakoupit. 
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• Poskytovatelé úvěrů požadují informace o schopnosti dané organizace splácet 
dluhy. 

• Dodavatelé potřebují informace o tom, jestli je podnik schopný dostát svým 
závazkům. 

• Zákazníci chtějí vědět, zda je podnik stabilní a bude schopen jim dodávat produkt 
v horizontu několika let. 

• Zaměstnanci a jejich reprezentativní orgány posuzují schopnost podniku dostát 
svým smluvním závazkům. 

• Stát a jeho orgány požadují informace pro různá makroekonomická šetření. [11] 

3.4 Druhy účetních systémů 

Účetnictví lze rozdělit na regulované a neregulované. Regulované účetnictví je 
usměrňováno legislativou dané země nebo vychází z obecně platných zásad a postupů, 
které jsou všeobecně uznávány. U neregulovaného účetnictví neexistují žádna pravidla 
a vytváření zákonitostí je zcela v kompetenci podnikatelského subjektu. 

V současnosti je možné účetnictví rozdělit na čtyři základní druhy a to na účetnictví 
finanční, daňové, manažerské a nové trendy. Finanční a daňové účetnictví spadá do 
kategorie regulovaného účetnictví, protože je usměrňuje národní právní systém. Do 
neregulovaného účetnictví patří manažerské účetnictví a tzv. nové trendy, do kterých lze 
zařadit kreativní a environmentální účetnictví nebo účetnictví udržitelného rozvoje. [12]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1 - Druhy účetnictví [zdroj: 12, s. 10] 

ÚČETNICTVÍ 

Regulované účetnictví Neregulované účetnictví 

Finanční účetnictví Daňové účetnictví Manažerské účetnictví Nové 
trendy 

Národní úprava 
(zákon, vyhláška) 

Vnitropodnikové 
účetnictví 

Nákladové 
účetnictví 

Kalkulace 

Nadnárodní úprava 
(direktivy, IFRS) 
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3.4.1 Finanční účetnictví  

Finanční účetnictví sleduje informace za podnik jako celek a zachycuje vztahy 
podniku s jeho okolím. Je určeno pro externí uživatele, kterými jsou například banky, 
investoři, věřitelé, dodavatelé, odběratelé nebo konkurence, což snižuje jeho objektivitu, 
neboť manažeři se snaží mít na jedné straně co nejmenší daňovou povinnost a na straně 
druhé chtějí mít co nejlepší hospodářský výsledek, aby se zavděčili investorům 
a akcionářům. Často se také předkladatelé výkazů snaží skrýt před konkurencí 
informace, které by mohly snížit jejich konkurenceschopnost. Mezi tyto informace patří 
zejména faktory ovlivňující výsledky prodeje. Stát, jako zástupce externích uživatelů 
účetních informací, se snaží, aby informace poskytované finančním účetnictvím byly 
pravdivé, srovnatelné a ověřitelné. V České republice patří mezí základní právní normy 
regulující finanční účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška 
č. 500/2002 sb., zákon č. 568/1192 Sb., o dani z příjmu a další. [9], [11], [13], [14], [15] 

3.4.2 Daňové účetnictví  

Hlavním úkolem daňového účetnictví neboli daňové evidence je zjištění základu 
daně z příjmu a evidence majetku a závazků, které základ daně z příjmu ovlivňují. 
Daňovou evidenci podle zákona o dani z příjmu vedou fyzické osoby, které jsou 
podnikateli nebo vykonávají jinou samostatně výdělečnou činnost, jejich obrat 
za minulý kalendářní rok nepřesáhl 25 000 000 Kč, nejsou účastníky řízení a nejsou 
zapsáni v Obchodním rejstříku. [16] 

3.4.3 Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví se zabývá evidencí, tříděním, zpracováním a analýzou 
informací o podnikové činnosti, které slouží jako podklad pro řízení a rozhodování. 
Toto účetnictví zachycuje ekonomický obraz firmy v naturálních i peněžních 
jednotkách. Není regulováno právními normami, o jeho struktuře a využití rozhoduje 
podnikový management sám podle svých potřeb a zvyklostí. Informace poskytované 
manažerským účetnictvím jsou interní a je kladen důraz na jejich maximální pravdivost.  

Mezi základní úkoly manažerského účetnictví patří: 

• podávat informace o výkonech, o struktuře nákladů a o útvarech 

• zabezpečovat tvorbu systému kalkulací 

• zajišťovat sestavení dílčích a celkových podnikových plánů a rozpočtů 

• provádět běžnou kontrolu nákladů 

• poskytovat údaje pro řešení různých typů rozhodovacích úloh [13], [14], [17], [18] 
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4. Vztah manažerského účetnictví k účetnictví 
finančnímu a daňovému  

Každý z výše uvedených subsystému slouží různým uživatelům pro řešení méně či 
více odlišných rozhodovacích úloh, a proto se i jejich požadavky na způsob zobrazení 
nákladů, výnosů, aktiv a pasiv obsahově liší.  

4.1 Vztah finančního a daňového účetnictví  

Prvním rozdílem mezi daňovou evidencí a finančním účetnictvím je zákon, podle 
kterého se účetní subsystémy řídí. Daňovou evidenci upravuje zákon o dani z příjmu, 
finanční účetnictví je regulováno zákonem o účetnictví. 

Druhým rozdíl spočívá v tom, že daňová evidence zachycuje pouze peněžní toky, 
které souvisejí s podnikáním a základ daně z příjmu se vypočítá jako rozdíl mezi příjmy 
a výdaji. V účetnictví se účtuje o nákladech a výnosech a předmětem zdanění jsou 
zdanitelné výnosy a zdanitelné náklady. [19] 

Rozdíly mezi daňovou evidencí a finančním účetnictvím znázorňuje následující 
tabulka. 

 

Rozdíl Finanční účetnictví Daňová evidence 

Zákonná úprava zákon o účetnictví zákon o dani z příjmu 

Hospodářský výsledek výnosy – náklady příjmy  - výdaje 

Uplatnění časového 
rozlišení 

ano ne 

Použití pro účetní jednotky fyzické osoby 

Základ daně je ovlivněn 
výnosy a náklady se účtují 
v okamžiku zaslání faktury 

příjmy a výdaje se účtují 
v okamžiku skutečného 

zaplacení 

Tabulka 1 - Rozdíly mezi finančním účetnictvím a daňovou evidencí [zdroj: 19, 
vlastní zpracování] 

4.2 Vztah manažerského a daňového účetnictví 

Na daňové účetnictví stejně jako na finanční účetnictví, uživatelé vyvíjejí tlak 
a požadují srovnatelnost předkládaných informací a jednotný výklad. Informace určené 
vedení podniku jsou typické tím, že jejich obsah není předmětem mimopodnikové 
regulace. Údaje v daňovém účetnictví jsou zkresleny vzhledem k daňovému zatížení 
podniku, a pokud chce manažerské účetnictví tyto hodnoty vyžít, je potřeba je 
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zanalyzovat, aby nedošlo k použití informací, které nemají pro podnik přesnou 
vypovídající schopnost. [19], [20], [21] 

4.3 Vztah finančního a manažerského účetnictví 

Jedním z rozdílů finančního a manažerského účetnictví je jejich rozdílné pojetí 
nákladů. Finanční účetnictví vychází z finančního pojetí nákladů, kde náklady vyjadřují 
úbytek ekonomického prospěchu ve formě poklesu hodnoty aktiv nebo zvýšení 
závazků, který vede ke snížení vlastního kapitálu jiným způsobem než jeho rozdělením 
vlastníkům. Náklady jsou v tomto pojetí oceňovány historickými pořizovacími cenami. 
Manažerské účetnictví vychází z hodnotového pojetí nákladů, ve kterém se za náklad 
považují nejenom peněžně zajištěné ekonomické zdroje, ale také veličiny, které sice 
nemají odpovídající ekvivalent výdaje peněz, ale které svými důsledky ovlivňují 
ekonomickou racionalitu dané činnosti. Náklady v manažerském účetnictví se oceňují 
na úrovni reprodukčních cen, předem stanovených veličin a oportunitních nákladů, které 
vyjadřují ušlý výnos. 

Dalším rozdílem mezi těmito dvěma účetními subsystémy je časové hledisko. 
Finanční účetnictví je zaměřeno na minulost, zatímco manažerské účetnictví by mělo, 
poskytnou informace umožňující srovnání skutečnosti se žádoucím stavem. 

Finanční účetnictví se od manažerského odlišuje také časovou orientací. Finanční 
účetnictví vykazuje kompletní informace v zásadě jednou ročně, manažerské účetnictví 
poskytuje informace nepravidelně, podle potřeb vedení. 

K dalším odlišnostem patří odlišné obsahové pojetí nákladů a výnosů a poskytování 
podrobnějších informací o jejich vnitřní struktuře a členění, které přináší manažerské 
účetnictví. [14], [15], [21], [22] 

 

Rozdíl Finanční účetnictví Manažerské účetnictví 

Zákonná úprava 
právní předpisy, účetní 

zásady 
žádná (pouze ve vztahu 
k finančnímu účetnictví) 

Určení informací externí uživatelé interní uživatelé 

Rozsah informací za celý podnik za útvary a procesy 

Charakter informací 
důraz na jednotnost, 

přesnost a průkaznost 
důraz na význam pro řízení 

a pravdivost 

Časová orientace do minulosti do budoucnosti 

Tabulka 2 - Vztah mezi manažerským a finančním účetnictví [zdroj: 12, vlastní 
zpracování]  
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5. Historie manažerského účetnictví  

5.1 Vývoj manažerského účetnictví ve světě 

I přesto, že dějiny účetnictví začínají již v pravěku, do počátku 19. století plnilo 
účetnictví pouze pasivní úkol zaznamenávání transakcí mezi podnikatelem, 
tj. řemeslníkem nebo obchodníkem a jeho dodavateli surovin, pracovníky a zákazníky  

Do 19. století se výroba skládala ze samostatných činností, jejichž výsledky se 
vyměňovaly na trhu. Až v první polovině 19. století se v Anglii a Americe někteří 
obchodníci pokusili spojit čištění, spřádání a tkaní látky z bavlny do integrovaného 
textilního závodu. Textilní závody se tak v tomto období staly nejrozsáhlejšími 
průmyslovými zařízeními, kterým už ale nestačilo do té doby používané účetnictví. 
Požadovaly, aby účetnictví poskytovalo údaje o jednotlivých nákladech dílčích 
polotovarů a aby umožnilo účetní kontrolu často prostorově izolovaných provozů. Mezi 
nejrozšířenější účetní systémy té doby patřil tzv. „Valthamský‘‘ systém vedení 
nákladového účetnictví, který se skládal ze dvou základních okruhů účtů. První typ účtů 
sledoval přímé a nepřímé výrobní náklady. Druhý typ účtů sloužil k evidenci nákladů 
spotřebovaných na pořízení výrobních zařízení, zásob nebo financování.  

Další pokrok v nákladovém účetnictví přišel ve druhé polovině 19. století a je spojen 
s rozvojem železniční dopravy, který umožnil rozvoj, do té doby nerealizovatelných 
podnikatelských aktivit. Pasivní vedení účetních záznamů v této době vystřídalo 
skutečné účetnictví, které data nejen shromažďovalo, ale také přetvářelo na informace 
různého charakteru. Nastal vývoj, který účetnictví klasifikoval do tří poměrně 
samostatných oblastí. 

První oblastí bylo finanční účetnictví, které se zaměřilo na zaznamenávání, třídění 
a ověřování údajů z dokladů o peněžních transakcích.  

Jelikož železniční společnosti začaly ve velkém stavět nové tratě a investovat do 
dlouhodobého majetku v podobě lokomotiv a dalších drážních zařízení, významnou 
oblastí účetnictví se stalo kapitálové účetnictví, jehož význam spočíval v evidenci všech 
nově budovaných kapacit. 

Nejzásadněji se účetní revoluce projevila ve třetí oblasti účetnictví, kterou bylo 
nákladové účetnictví. Tato oblast se zaměřila na řízení vnitřní dimenze železničních 
podniků.  

Na přelomu 19. a 20. století vzniklo vědecké řízení, které se vyznačovalo 
inženýrským přístupem k racionalizaci přípravy a provádění obslužných a výrobních 
procesů. Jako první rozpracoval metody efektivního řízení podniku a zefektivnění lidské 
práce Frederick Winslow Taylor. K dalším průkopníkům vědeckého řízení patří Henry 
Laurence Grantt, který je známý svými grafy plánování a kontroly výroby nebo Henry 
Ford, proslulý zavedením první pásové výroby automobilů. 



 

22 

 

Ve druhé polovině 20. století se stav tehdejšího nákladového účetnictví začal 
kritizovat. Do středu zájmů se dostala budoucnost podniků a informační potřeba 
manažerů. Nákladové účetnictví začalo přerůstat v manažerské, které přineslo nové 
přístupy a nástroje, jejichž rozvoj tvá dodnes.  

5.2 Vývoj manažerského účetnictví v České republice 

Manažerské účetnictví má v českých zemích téměř stoletou tradici. Stejně jako všude 
jinde ve světě vznikalo postupně podle nároků, které kladl technický rozvoj 
a organizace výroby.  

Po první světové válce, s rozmachem průmyslu došlo k rozvoji tzv. provozního 
účetnictví. Velké podniky si vytvořily své vlastní metody provozního účetnictví, mezi 
které patřilo v první řadě tzv. manipulační účetnictví v obuvnickém sdružení Baťa, které 
už tehdy považovalo za velmi účinný nástroj řízení operativní plánování výroby, 
rozpočty, nákladové účetnictví a kalkulace. Svoji metodu vyvinula také Zbrojovka 
Brno, Škodovy závody v Plzni nebo pražská firma Waldes Koh-i-noor.  

Během druhé světové války se v některých firmách začal uplatňovat princip 
tzv. výkazu provozního odpočtu, který se ale v naší praxi neujal. 

Po skončení druhé světové války vznikly další metody, jako například metoda 
úplného střediskového účetnictví založená na rozúčtování všech zápisů finančního 
účetnictví na střediska, kde se pak dále zjišťovaly náklady a výnosy za výkony. 

Významným krokem bylo v roce 1946 uzákonění dvouokruhového účetnictví 
zákonem o podnikovém početnictví, který obsahoval pravidla pro vedení finančního 
a provozního účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví a statistiky. 

Po roce 1948 se začala zavádět metoda s názvem SPH neboli socialistické podnikové 
hospodářství, vycházející z Baťova systému. Tato metoda byla vytvořena pro pásovou 
výrobu, výrobu obsahující málo součástí, podrobné a přesné normy a krátký výrobní 
cyklus. 

V letech 1952 až 1971 mělo účetnictví formu tzv. národohospodářské evidence. To 
mělo za následek zánik všech doposud fungujících systémů provozního účetnictví. 
Z účtáren se staly podnikové pobočky celostátní statistiky. 

Další změny v účetnictví nastaly až po roce 1989, kdy došlo ke změně politických 
poměrů. Byl vydán zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanovil hlavní zásady 
účetnictví. Nákladové účetnictví se vymanilo z okovů státní regulace a stalo se 
výhradně podnikovou záležitostí. Mělo možnost reagovat na vývoj účetnictví v zemích 
s vyspělou tržní ekonomikou, kde bylo nákladové účetnictví od počátku spojováno 
s rozpočetnictvím a výslednou a předběžnou kalkulací.  

Nákladové účetnictví pak postupem času přerostlo v manažerské, které v sobě 
zahrnuje vnitropodnikové účetnictví, nákladové účetnictví a kalkulace. [18] 
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6. Součásti manažerského účetnictví 

Účetní informace určené manažerům jsou charakteristické tím, že jejich obsah je 
předmětem podnikové regulace, to vede k tomu, že účetní subsystém, který tyto 
informace poskytuje, není jednotně vymezen, pokud jde o cíl, obsah a strukturu, ale 
dokonce se pro něj ve světě nepoužívá ani jednotný název. [21] 

Magdaléna Hunčová ve své knize Manažerské účetnictví – základy [17] uvádí, že 
součástí manažerského účetnictví je oblast vnitropodnikového účetnictví, nákladového 
účetnictví a soubor kalkulací.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obrázek 2 - Finanční a manažerské účetnictví [zdroj: 17, s. 9] 

6.1. Vnitropodnikové účetnictví 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 - Formy a funkce VPÚ [zdroj: 23, s. 2] 

Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Vnitropodnikové 
účetnictví 

Nákladové účetnictví 

Kalkulace 

Formy VPÚ 

Útvarově 
orientované 

Výkonově 
orientované 

Jednookruhové účetnictví Dvouokruhové účetnictví 

Funkce VPÚ 

Zjištění stavu a změny stavu zásob vytvořených vlastní 
činností, aktivace vlastních výkonů a ocenění těchto činností 

Nástroj vnitropodnikového ekonomického řízení 
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Úkolem vnitropodnikového účetnictví je sledovat hospodaření uvnitř podniku. 
Vnitropodnikové účetnictví se zaměřuje na kontrolu hospodaření jednotlivých 
hospodářských středisek a na kontrolu nákladů vynaložených na podnikové výkony. 
Sleduje nejen všechny náklady a výnosy přebírané z finančního účetnictví, ale i ty, které 
si mezi sebou předávají jednotlivá střediska. Dále sleduje stav zásob vyprodukovaných 
vlastní činností a časové rozlišení nákladů a výnosů, pokud se ve finančním účetnictví 
běžně neeviduje. [23] 

6.1.1 Ekonomická dekompozice podniku 

Aby bylo možné sledovat a řídit jednotlivé činnosti podniku, je nutné podnik rozdělit 
na jednotlivé útvary ekonomického charakteru. Tyto útvary se obvykle nazývají 
hospodářská střediska.  

Hospodářské středisko je samostatný vnitropodnikový útvar, který: 

• má jediného odpovědného vedoucího 

• má pěvně daný úkol, vyjádřený jak v naturálních, tak i v peněžních jednotkách 

• samostatně sleduje svoje výkony, kontroluje ocenění, sortiment a jakost 

• sestavuje si vlastní rozpočet nákladů a výnosů minimálně na jeden měsíc dopředu 

• zjišťuje hospodářský výsledek 

• určuje vnitropodnikové ceny za výkony poskytované jiným střediskům 

V rámci činnosti jednotlivých výrobních podniků se obvykle zřizují tyto typy 
hospodářských středisek: 

• výrobní středisko  

V tomto středisku probíhá samostatný technologicky uzavřený cyklus, který se 
skládá z řady výrobních i nevýrobních operací. Výstupem střediska je výkon, který 
se po dokončení prodává na trhu a je tedy určen externímu zákazníku.  

• pomocné středisko  

Zabezpečuje činnosti, které přímo nesouvisí s hlavní činností firmy, ale jsou důležité 
pro zajištění jejiho bezproblémového chodu. Hlavním cílem těchto útvarů je poskytovat 
interní služby ostatním útvarům podniku a snižovat tak náklady na tyto služby, které by 
byly v případě externího zajištění vyšší. Příkladem tohoto střediska může být dopravní 
středisko, středisko údržby a oprav nebo útvar informačních technologií. 

• zásobovací středisko  

Zachycuje náklady na opatřování, příjem, skladování a výdej materiálu. Patří sem 
také náklady spojené s vlastnictvím provozoven zásobovacích středisek.  
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• správní středisko  

Zaznamenává náklady, které souvisejí s řízením a správou podniku jako celku. Tyto 
náklady jsou často společné pro celou organizační jednotku a jejich vztah ke konkrétním 
výkonům je anonymní a neadresný. Řízení těchto nákladů je zpravidla v kompetenci 
vlastníků podniku. 

• odbytové středisko 

Odbytovou režií se rozumí náklady na převzetí, skladování, balení a expedici 
hotových výrobků podniku včetně nákladů na průzkum trhu. 

• neutrální středisko 

Pro záznamy mimořádných nákladů a výnosů, za které není zodpovědný žádný útvar, 
se obyčejně zřizuje fiktivní útvar tzv. neutrální středisko.  

• realizační středisko 

Dalším typem střediska je středisko realizační, které nemá hmotnou podstatu. Slouží 
k zaúčtování nákladů a výnosů souvisejících s prodanou produkcí. [15], [23]  

Dalším hlediskem pro rozdělení středisek může být ekonomická odpovědnost. Král 
ve své knize Manažerské účetnictví [24] rozlišuje na základě odpovědnosti a míry 
pravomocí těchto šest základních typů hospodářských středisek: nákladové, ziskové, 
rentabilní, investiční, výnosové a výdajové.  

6.1.2 Jednookruhové účetnictví a dvouokruhové účetnictví 

Informace poskytované manažerským účetnictvím pro externí uživatele finančního 
účetnictví a pro management firmy se zajišťují dvěma metodickými cestami. První 
metodou je tzv. jednookruhová účetní soustava, která obstarává informace pro obě 
uživatelské skupiny formou různě členěné analytické evidence nákladů, výnosů, aktiv 
a závazků. Druhou metodou je dvouokruhová účetní soustava, která se skládá ze dvou 
relativně oddělených účetních okruhů. 

Při rozhodování mezi zavedením jednookruhové nebo dvouokruhové účetní soustavy 
je hlavním kritériem skutečnost, zda podnik chce nebo nechce ve vnitropodnikovém 
účetnictví přistoupit ke změně ocenění majetku na jiné hodnoty, než jsou přípustné ve 
finančním účetnictví. Při rozhodování o volbě organizace vnitropodnikového účetnictví 
by měla společnost také zvážit, zda vybraná účetní soustava poskytuje dostatečně 
obsáhlé informace potřebné pro rozhodování. 

V praxi se poměrně často můžeme setkat s kombinací jednookruhového 
a dvouokruhové účetnictví. Tento způsob využívá jednookruhový účetní systém, účtové 
třídy 8 a 9 se považují za jeho součást a slouží ke sledování nákladů a výnosů 
jednotlivých podnikových útvarů. [12], [15], [23], [24.] 
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6.1.2.1 Jednookruhové účetnictví 

Malé živnosti, zejména ty, u nichž je malá spolupráce mezi jednotlivými 
organizačními jednotkami podniku, používají jednookruhovou účetní soustavu, kde jsou 
všechny účty uspořádány v jednom účetním okruhu. Tato forma účetní organizace se 
hodí především tehdy, jestliže se informační potřeby uživatelů příliš neodlišují 
v obsahovém pojetí a ve způsobu ocenění zkoumaných veličin, ale liší se pouze 
stupněm podrobnosti při jejich zobrazení. Náklady a výnosy jednotlivých 
hospodářských středisek se v této účetní soustavě sledují na analytických účtech účtové 
třídy 5 a 6.  

Číslování analytických účtů může vypadat následovně: 

AAA.BCCC.D 

AAA = syntetický účet z účtové osnovy. Mezi hlavní syntetické účty v účtovém rozvrhu 

podniku patří například účty: 

1xx = různé účty z účtové třídy 1 (nedokončená výroba, polotovary, výrobky) 

2xx = různé účty z účtové třídy 2 (pokladna, ceniny, bankovní účty) 

3xx = různé účty z účtové třídy 3 (odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci) 

5xx = nákladové účty z účtových tříd 50 až 58 

6xx = výnosové účty z účtových tříd 60 až 68 

B = počáteční písmeno útvaru 

CCC = číslo výrobního příkazu nebo režijního střediska 

D = pracoviště 

Pro zachycení druhotných nákladů a výnosů, tedy k zachycení vzájemných vtahů 
mezi vnitropodnikovými organizačními jednotkami, se používají účty 599 a 699.  

Jednookruhová účetní soustava se vede pouze ve finančních jednotkách a řídí se 
obecnými předpisy, což patří k jejím nevýhodám. Naopak výhodou je její jednoduchost. 
[12], [17], [18], [23], [25]  

 
 

 
 

 

 

                                                                                                     

Obrázek 3 - Schéma jednookruhové účetní soustavy [zdroj: 17, s. 27] 

Finanční účetnictví Vnitropodnikové 
účetnictví 
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6.1.2.2 Dvouokruhové účetnictví 

Dvouokruhové účetnictví se používá ve středních a velkých podnicích s velkým 
sortimentem výroby, jako je třeba Chemopetrol a.s. nebo Česká pošta a.s. Tvoří se, 
pokud se významně odlišují požadavky externích a interních uživatelů účetních 
informací.  

Účty jsou ve dvouokruhové účetní soustavě utříděny do dvou samostatných okruhů. 
Pro první okruh, kterým je finanční účetnictví, se používají účtové třídy 5 a 6, pro druhý 
okruh jsou vymezeny účtové třídy 8 a 9. Číslování účtů vnitřního okruhu není dáno 
povinně a obsahovou náplň těchto účtů si účetní jednotka upravuje sama. 

Každý okruh vykazuje vlastní hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek 
finančního účetnictví slouží pouze pro účely zveřejňování, zatímco hospodářský 
výsledek vykázaný vnitropodnikovým účetnictvím se používá pro interní účely. 

K propojení obou okruhů se využívají spojovací účty. Tyto účty předávají data 
z finančního účetnictví podnikovému účetnictví a naopak. [17], [23], [26] 

 
 
1. okruh 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. okruh 

Obrázek 4 - Schéma dvouookruhové účetní soustavy [zdroj: 12, s. 109] 

V případě využití dvouokruhové účetní soustavy se navíc rozlišuje centralizovaná 
a decentralizovaná forma jejího vedení. Centralizované vedení vnitropodnikového 
účetnictví spočívá v tom, že pro všechna hospodářská střediska pracuje jedna centrální 
účtárna. Decentralizovaná forma vedení účetnictví je vhodná u podniků, které jsou 
členěny na samostatné a mnohdy i místně vzdálené závody, divize nebo jiné organizační 
celky. Tato forma je naopak charakteristická tím, že každé hospodářské středisko si 
vede účetnictví ve své vlastní účtárně a převody mezi středisky se zajišťují pomocí účtu 
s názvem Střediskové převody, jehož zůstatek musí být za účetní období roven nule. 
Účtování se uskutečňuje podle vnitřních dokladů tzv. převodek. [23], [27], [28] 

Finanční účetnictví 

Vnitropodnikové účetnictví 

9…8… 
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Centralizovaná forma Decentralizovaná forma 

1. Účetnictví všech HS je soustředěno do 
jednoho místa a tvoří jeden uzavřený 
okruh 

1. Každé HS tvoří samostatný, uzavřený, 
účetní okruh 

2. Účetní případy přebírané z FÚ se 
zaznamenávají pomocí spojovacích účtů, 
které jsou společné všem HS 

2. Účetní případy přebírané z FÚ se 
zaznamenávají pomocí spojovacích účtů, 
které se zřizují v každém HS 

3. Výkony předávané mezi HS se evidují 
bez použití účtu Převody střediskové 
(999) 

3. Výkony předávané mezi HS se evidují 
pomocí účtu Převody střediskové (999) 

Tabulka 4 - Centralizovaná a decentralizovaná forma dvouokruhového účetnictví 
[zdroj: 27, s. 46] 
 

Úkolem následujícího příkladu je ukázat rozdílnost účtování v jednookruhové 
a dvouokruhové účetní soustavě.  

 
1. – 4. Zachycení prvotních nákladů: 

1.  odpisy dlouhodobého majetku 

2. faktury od dodavatelů za poskytnuté služby (spotřeba energie) 

3. spotřeba materiálu ve výrobě 

4. mzdové náklady a s nimi související zákonné sociální a zdravotní pojištění 

5. zachycení druhotného nákladu: útvar pomocné výroby zúčtoval své výkony ve 
vnitropodnikové ceně do útvaru hlavní výroby 

6. zúčtování přírůstku nedokončené výroby vyrobené v útvaru hlavní výroby 
a oceněné na úrovni předem stanovených nákladů 

7. zúčtování přírůstku hotové výroby vyrobené v útvaru hlavní výroby a oceněné 
na úrovní předem stanovených nákladů 

8.  zúčtování oceňovacího rozdílu připadající na nedokončenou a hotovou výrobu. 
Oceňovací rozdíl se zjistí porovnáním účtů střediskových výkonů 
a střediskových nákladů, jejichž výkony tvoří součást ocenění nedokončené 
a hotové výroby. V tomto konkrétním příkladu se celkový oceňovací rozdíl 
vypočítá jako rozdíl výkonů a nákladů hospodářského střediska hlavní výroby. 
Dále je potřeba dopočítat oceňovací rozdíl na jednici produkce a na základě 
tohoto rozdílu oceňovací rozdíl k nedokončené výrobě a oceňovací rozdíl 
k hotové výrobě. 

9.  na základě protokolu o vyskladnění výrobků jsou zaúčtovány předem stanovené 
náklady prodaných výrobků 
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10. úprava oceňovacího rozdílu k výrobkům o část připadající na prodané výrobky 

11. zaúčtování odběratelské faktury 

12.  zúčtování předem stanovených nákladů útvaru správa a prodej 

13. na základě údajů z vnitropodnikového účetnictví byly ve finančním účetnictví 
zaúčtovány údaje o změně stavu nedokončené výroby 

14. na základě údajů z vnitropodnikového účetnictví byly ve finančním účetnictví 
zaúčtovány údaje o změně stavu hotové výroby 

15. odběratel zaplatil dlužnou částku 

16. firma uhradila závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům 

17. firma uhradila závazky vůči institucím SP a ZP 

Hospodářský výsledek v prvním okruhu dvouokruhové účetní soustavy se zjišťuje 

porovnáním nákladů a výnosů na účtech účtové třídy 5 a 6 a zisk nebo ztráta se 

zaznamenává na účty 710 – účet zisku a ztráty a 702 – konečný účet rozvažný. 

Ve druhém okruhu dvouokruhové účetní soustavy se nejprve zjišťují výsledky 

jednotlivých hospodářských středisek a následně se vypočítá celkový výsledek 

hospodaření jako součet jednotlivých hospodářských výsledků. Celkový hospodářský 

výsledek se účtuje na účet 999.  

 
Seznam použitých zkratek: 

AE analytická evidence 

PZ počáteční zůstatek 

NV nedokončená výroba 

HV hotová výroba 

HS hospodářské středisko 

sk skutečné náklady 

ps předem stanovené náklady [24], [29] 
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Schéma účtování některých účetních operací ve dvouokruhové účetní soustavě 
A. První okruh – finanční účetnictví 
 

 
                                                  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

17. 
 

16. 
 

PZ   xx 
1.     sk 

0 – Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému nehmotnému majetku 

1.    sk 
 

5 – Odpisy dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 

2.    sk 
 

5 – Spotřeba energie 

3.    sk 
 

5 – Spotřeba materiálu 

4a    sk    
 

5 – Mzdové náklady 

4b    sk    
 

 
 

5 – Zákonné SP a ZP 

16.   sk 
17.   sk 

PZ   xx 
15. 

2 – Bankovní účty. AE 

 
 

13.   sk 
 

1 – Nedokončená výroba. AE 

 
 

14.   sk 
 

1 – Výrobky. AE 

11.    
 

6 – Tržby za vlastní výrobky 

13.   sk 
 

6 – Změna stavu NV 

14.   sk 
 

6 – Změna stavu HV 

3.     sk 
 

PZ   xx 
 

1 – Materiál na skladě. AE 

15.    
 

PZ   xx 
11.    

3 – Odběratelé. AE 

4b    sk 
 

3 – Instituce SP a ZP 

16. 
 

PZ   xx 
2.     sk 

3 - Dodavatelé 

PZ   xx 
4a    sk 

3 - Zaměstnanci 

16. 
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Schéma účtování některých operací ve dvouokruhové účetní soustavě 
B. Druhý okruh – vnitropodnikové účetnictví 
 

 
                                                  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 9.        ps 
12a      ps 
12b      ps 

 
 

 
 

12a   ps 
 

900. AE – Výnosy HS správa 

11. 
 

900. AE – Fiktivní středisko 
(výnosy z realizace) 

11. 
13.   sk 
14.   sk 

892 Spojovací účet k výnosům 

6. 
6.   ps 
7.   ps 

900. AE – Výnosy HS hlavní 
výroby 

5.   ps 
 

900. AE – výnosy HS pomocné 
výroby 

1. – 4.   sk 
 

891 Spojovací účet k nákladům 

13.   sk 
14.   sk 
 

893 Spojovací účet k zásobám 

1. – 4.   sk 
5.   ps 

800. AE – Náklady HS hlavní 
výroby 

1. – 4.   sk 
 

800. AE – Náklady HS pomocné 
výroby 

1. – 4.   sk 
 

800. AE – Náklady HS správa 

 1. – 4.   sk 
 

800. AE – Náklady HS prodej 

12b   ps   
 

900. AE – Výnosy HS prodej 

6.   ps 
 

881.1 Vznik NV 

10. 
 

8a 
8b 

983 Oceňovací rozdíl celkem  
za HV a NV 

 

8a 
 

881.2 Oceňovací rozdíl k NV 

8b 
 

10. 
 

882.2 Oceňovací rozdíl k HV 

9.   ps 
 

7.   ps 
 

882.1 Vznik HV 

800. AE – Fiktivní středisko 
(náklady z realizace) 
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Schéma účtování některých účetních operací v jednookruhové účetní soustavě 
 
 
 
                                                  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vlastní zpracování na základě [24] a [29] 

17. 
 

16. 
 

PZ   xx 
1.     sk 

0 – Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému nehmotnému majetku 

2.    sk 
 

5xx. AE – Spotřeba energie 

3.    sk 
 

5xx. AE – Spotřeba materiálu 

4a    sk    
 

5xx. AE – Mzdové náklady 
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6.2 Nákladové účetnictví 

Nákladové účetnictví představuje významnou část manažerského účetnictví. 
Obsahem této části manažerského účetnictví je podrobné sledování nákladů podle 
požadavků řídících pracovníků. Jeho informace se využívají pro tvorbu předběžných 
a výsledných kalkulací.  

Nákladové účetnictví je podle obsahového zaměření navrženo buď jako výkonově 
orientované, odpovědnostní nebo procesně orientované. [17], [24] 

6.2.1 Výkonově orientované účetnictví 

Úkolem výkonově orientovaného účetnictví je odpovědět na otázku, jaké jsou 
náklady, marže, zisk a další hodnotové charakteristiky dílčích nebo konečných výrobků, 
prací a služeb.  

Hlavním cílem výkonově orientovaného účetnictví je zjišťovat a kontrolovat náklady 
ve vztahu k výkonům. 

Základem výkonově orientované účetnictví jsou dvě skupiny účtů. Kalkulační účty, 
které sledují náklady přímo přiřaditelné ke konkrétnímu druhu výkonu a uspořádací 
účty, pomocí nichž se evidují společné režijní náklady vyvolané zabezpečením dílčích 
fází produkčního procesu.  

Konkrétní řešení výkonově orientovaného účetnictví závisí na podmínkách, za 
kterých probíhá podnikatelský proces. Tyto podmínky jsou určeny především: 

a) charakterem podnikatelského procesu, podle kterého se výroba dělí na organickou 
a heterogenní. Při organické výrově se prvotní suroviny a materiály přeměňují na 
nové výrobky s novými kvalitativními vlastnostmi. Heterogenní výroba je typická 
tím, že výrobky vznikají mechanickým pospojováním předem zhotovených dílů.  

b) členitostí výrobního procesu. Výrobní proces může buď tvořit technologicky 
uzavřený celek nebo může probíhat ve fázích a stupních.  

c) organizací dávkování výkonů, která rozlišuje výrobu na hromadnou, sériovou 
a kusovou.  

d) existencí nedokončené výroby. Ve výrobě mohou nastat tři situace. Nejjednodušší 
situace nastává, když ve výrobě nedokončená výroba vzniknout nemůže. 
Složitější situací je existence tzv. stabilní nedokončené výroby a poslední situace 
je charakteristická pro stavebnictví, kdy se jedná o výrobu s kolísající 
nedokončenou výrobou.  

e) tzv. sdružeností vzniku výkonů, které jsou předmětem prodeje. O sdruženou 
činnost se jedná, pokud z určité kombinace zdrojů vzniknou nejméně dva 
výrobky, které jsou v určitém vzájemném poměru. Všechny ostatní druhy výrob 
jsou nesdružené. V nesdružených výrobách se uplatňují čtyři modely evidence 
nákladů: 
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• základní 

• fázová 

• stupňová 

• zakázková  

Protože bude praktická část diplomové práce zaměřena na stavební firmu, bude se 
práce dále zabývat jen definováním zakázkové metody, která je typická pro 
stavebnictví, kde se výkony přizpůsobují požadavkům jednotlivých zákazníků.  

Náklady na hlavní činnost se sledují a vyhodnocují podle jednotlivých zakázek. 
Přímé náklady se přiřazují ke konkrétním zakázkám v okamžiku jejich vzniku. Nepřímé 
náklady se kumulují na účtech režijních nákladů a poté se rozdělují mezi jednotlivé 
zakázky. [15], [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Zakázková metoda [zdroj: 15, s. 222] 

6.2.2 Odpovědnostně orientované účetnictví 

Úkolem odpovědnostně orientovaného účetnictví je odpovědět na otázku, jak 
jednotlivé útvary přispívají k celopodnikovým výsledkům.  

Mezi jeho hlavní cíle patří vymezení oblastí, které mohou jednotliví pracovníci, 
resp. útvary ovlivnit. Stanovit dílčí úkoly, kterých je třeba dosáhnout a na základě jejich 
plnění vyjádřit přínos pracovníků k celopodnikovým výsledkům.  
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Zajištění těchto cílů se realizuje ve třech etapách. V prvním stádiu neboli v období 
předběžného stanovení úkolu je potřeba přeměnit vrcholové cíle podniku na systém 
vzájemně spjatých dílčích cílů, které se budou shodovat s celopodnikovými cíly 
a zároveň budou motivačně přitažlivé pro útvary a pracovníky, kteří je budou 
uskutečňovat. Poté následuje fáze kontroly těchto cílů. V této etapě je nutné, aby byl 
informační systém schopen určit množství kladných a záporných vlivů na celkové 
výsledky. V poslední fázi se zjištěné informace analyzují a vyhodnocují. Je nezbytné, 
aby byl celý proces završen vazbou dosažených výsledků na odměnu nebo jinou formu 
zainteresovanosti. [24] 

Základním předpokladem pro fungování tohoto systému je: 

• organizační a ekonomická struktura podniku 

• stanovení míry centralizace a decentralizace pro řízení 

• vyjasnění základního způsobu řízení vnitropodnikových útvarů [12] 

6.2.3 Procesně orientované účetnictví 

Jinak také označované jako účetnictví orientované na procesy a aktivity pomáhá 
koordinovat jednotlivé podnikové činnosti a jeho cílem je poskytovat podklady pro 
řízení všech procesů ve firmě. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Podnikatelský proces výrobního podniku z hlediska zobrazení 
v procesně orientovaném účetnictví [zdroj: 24, s. 23]  
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6.3 Kalkulace  

Kalkulace se v manažerském účetnictví používají k vypočítání cen a nákladů. Díky 
kalkulacím může podnik vypočítat náklady na své výkony a podnikový management tak 
může lépe rozhodovat o cenové politice prodeje, kvalitě a kvantitě vyráběného 
sortimentu nebo o plánování a kontrole v operativním řízení. [30] 

Kalkulaci je možné definovat jako výpočetní postup, pomocí kterého se přiřazují 
náklady na kalkulační jednici. Kalkulační jednice je konkrétní výkon vymezený měrnou 
jednotkou, například 1 ks, 1 kg nebo 1 hodina. Nejvhodnější kalkulační jednicí pro 
stavební výrobu je konstrukce nebo jednotlivé stavební práce. 

Kalkulace se podle časového hlediska dělí na předběžnou a výslednou. Předběžná 
kalkulace se sestavuje na začátku výrobního procesu, před započetím prací. Jejím 
úkolem je stanovit očekávanou výši nákladů a hlavně zjistit, zda se vůbec vyplatí danou 
práci provádět. Při jejím sestavování se vychází z technickohospodářských norem, ze 
zkušeností z minulých období nebo z odhadů. Výsledná kalkulace se sestavuje až po 
dokončení určitého procesu a vypovídá o skutečné výši nákladů, které byly na daný 
výkon vynaloženy. Podmínkou pro její sestavení je zjištění skutečných nákladů 
a k tomu slouží vnitropodnikové účetnictví.  

Postup, jakým se kalkulují náklady na jednotlivé položky produkce, je stanoven 
kalkulačním vzorcem. Každý podnik si vytváří individuální kalkulační vzorec, který 
nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Ve stavebnictví se nejčastěji požívá kalkulační vzorec 
této struktury: 

Přímé náklady 

Přímý materiál (H) 

Přímé mzdy (M) 

Ostatní přímé náklady (OPN) 

Náklady na provoz stavebních strojů (S) 

Sociální a zdravotní pojištění (SZP) 

Ostatní náklady (O) 

Nepřímé náklady 

Režie výrobní (RV) 

Režie správní (RS) 

Náklady celkem 

Zisk (Z) 

Cena vypočtená (4-1) 
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RV = M * s1 + OPN * s1 = PZN * s1                                                                   (4-2) 

RS = M * s2 + OPN * s2 = PZN * s2                                                                    (4-3) 

Z = M * s3 + OPN * s3 + RV * s3 + RS * s3 = ZN * s3                                       (4-4)                                

Přímý materiál představuje materiálové vstupy, které je možné přímo vztáhnout 
k příslušné kalkulační jednici. Materiál se oceňuje pořizovací cenou, která zahrnuje 
cenu pořízení a náklady spojené s pořízením materiálu.  

Přímé mzdy tvoří hrubé mzdy výrobních dělníků přímo souvisejících 
s kalkulovanými výkony. Součástí hrubé mzdy je základní mzda, odměny, prémie nebo 
příplatky a doplatky ke mzdě.  

Ostatní přímé náklady zahrnují náklady na provoz stavebních strojů, sociální 
a zdravotní zabezpečení a ostatní náklady, kterými jsou například náklady na licence 
a patenty, tlakové a zatěžovací zkoušky nebo různé poplatky.  

Do položky výrobní režie se zpravidla zahrnují nákladové položky, které nelze přímo 
přiřadit ke kalkulační jednici, ale které souvisejí s řízením a obsluhou výroby. Patří sem 
mzdy mistrů a stavbyvedoucích nebo náklady na nakupované služby, které přímo 
souvisejí s výrobou.  

Režie výrobní se počítá podle následujícího vzorce: 
 

 

 

Základna = PZN = M + OPN = M + S + SZP + O 

Sazba s1 – sazba režie výrobní (účetní výkazy minulého období) 

Správní režie představuje náklady na řízení podniku jako celku, například telefonní 
poplatky, nájemné, náklady na pojištění a odpisy budov a dalšího dlouhodobého 
majetku. 

Režie správní se počítá pomocí tohoto vzorce: 

 

 
 
Základna = PZN = M + OPN = M + S + SZP + O 

Sazba s2 – sazba režie správní (účetní výkazy minulého období) 

Zisk se počítá podle tohoto následujícího vzorce: 

 
 

 
Základna = ZN = M + OPN + RV + RS 

Sazba s3 – sazba zisku (plán na základě minulých období a budoucí odhadované 
situace) [31], [32]. 
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7. Manažerské účetnictví jako účinný nástroj řízení 
podniku  

Manažerské účetnictví je základem efektivního finančního řízení. Aby mohlo vedení 
podniku svoji firmu efektivně řídit, musí vědět, jak pracují jednotlivé úseky. Zda je 
jejich činnost efektivní, zda nevznikají v některém úseku vysoké náklady nebo zda jsou 
dobře nastaveny ceny za výrobky nebo poskytované služby. A právě k tomu slouží 
jednotlivé subsystémy manažerského účetnictví, především vnitropodnikové účetnictví 
a kalkulace. [26] 

Manažerské účetnictví slouží jako zdroj informací, na základě kterých může vedení 
společnosti rozhodovat o dalším směřování firmy. Před přijmutím důležitých 
a dlouhodobých rozhodnutí finančního i nefinančního charakteru by měl podnik provést 
inventuru své činnosti a zhodnotit své finanční zdraví. K tomuto účelu slouží finanční 
analýza, a proto se jí bude další část diplomové práce věnovat podrobněji. [33] 

7.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je stejně stará jako samotné peníze. Její metody a techniky byly ale 
samozřejmě přizpůsobeny době, ve které se používaly. Postupem času došlo ke změně 
struktur a úrovně prováděných analýz a nyní finanční analýza patří k nejdůležitějším 
nástrojům finančního řízení.  

Finanční analýza slouží k souhrnnému zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 
odhalit, jestli je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu nebo 
jestli je schopen včas splácet svoje závazky. Cílem finanční analýzy je získané 
informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů 
sloužící k řízení firmy. Její úlohou je informovat vedení podniku o tom, kam podnik 
v jednotlivých letech došel, v kterých oblastech se mu podařilo uspět a kde naopak 
došlo k situaci, které chtěl předejít nebo kterou nečekal.  

Při provádění finanční analýzy se postupuje tímto způsobem: 

1. „zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku 

2. určení příčin jejich zlepšení nebo zhoršení 

3. volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňování finančního 
hospodaření a finanční situace podniku“ [15, str. 10] 

Základním zdrojem informací je účetnictví. Mezi účetnictvím a rozhodováním 
o podniku existuje velmi úzká spojitost. Účetnictví poskytuje izolované údaje 
o penězích a úkolem finanční analýzy je tyto údaje zpracovat tak, aby poskytla 
informace potřebné pro kvalitní rozhodování. [15], [34], [35] 
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7.1.1 Metody finanční analýzy 

Obecně se rozlišují dva přístupy k finanční analýze a to: 

1) Fundamentální analýza, která je založena na odborných zkušenostech expertů, na 
jejich subjektivních odhadech a na jejich citu pro situaci. 

2) Technická analýza, jenž zpracovává ekonomická data pomocí matematických, 
matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných metod. Metody technické 
analýzy je možné rozdělit podle složitosti používaných matematických postupů na 
elementární a vyšší metody finanční analýzy. Elementární metody využívají 
k výpočtům hodnot jednotlivých ukazatelů základní aritmetické operace. Použití 
vyšších metod vyžaduje hlubší znalosti matematické statistiky a kvalitní softwarové 
vybavení. [22] 

7.1.1.1 Elementární metody 

Vyššími metodami se tato práci nebude zabývat, a proto jsou dále popsány jen 
základní neboli elementární metody finanční analýzy. Elementární metody se člení na 
několik skupin, které jsou pro přehlednost znázorněny v obrázku 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Metody finanční analýzy [zdroj: 35, vlastní zpracování] 
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Analýza stavových ukazatelů 

Stavové neboli absolutní veličiny zachycují stav majetku a zdrojů jeho krytí vždy ke 
zvolenému časovému okamžiku Užitečným nástrojem analýzy absolutních ukazatelů je 
analýza trendů (horizontální analýza) a procentní rozbor (vertikální rozvaha).  

Analýza tokových ukazatelů 

Tokové veličiny jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztrát a výkazu cash flow. Tyto 
veličiny podávají informace o vývoji ekonomické skutečnosti za určitý časový interval. 
I pro tuto analýzu je vhodné použít horizontální a vertikální analýzu. 

Horizontální analýza srovnává vývoj jednotlivých položek účetních výkazů v čase. 
Změny se vyjadřují pomocí absolutní hodnoty nebo prostřednictvím procentní změny. 
Porovnávání jednotlivých položek účetních výkazů se provádí po řádcích, a proto se 
hovoří o horizontální analýze. 

Aby měla tato metoda dostatečnou vypovídající schopnost je potřeba mít k dispozici 
dostatečně dlouho časovou řadu údajů, zajistit srovnatelnost dat v časové řadě a vyloučit 
z údajů všechny náhodné jevy, kterými mohou být například přírodní katastrofy.  

Vertikální analýza se zaměřuje na vnitřní strukturu účetních výkazů. Porovnává 
jednotlivé položky účetních výkazů k jedné zvolené základně položené jako 100%. Při 
analýze rozvahy jsou jednotlivé položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových 
aktiv nebo pasiv. Ve výkazu zisku a ztrát se jako základ pro procentní vyjádření položek 
používá suma celkových výnosů. Výhodou vertikální analýzy je její nezávislost na 
meziroční inflaci a díky tomu umožňuje srovnávat výsledky podniku s výsledky jeho 
konkurentů nebo s oborem. 

Analýza rozdílových ukazatelů 

K analýze a řízení finanční situace firmy s orientací na jeho likviditu slouží rozdílové 
ukazatele, někdy označované jako finanční fondy. Mezi nejvýznamnější rozdílové 
ukazatele patří čistý pracovní kapitál, který je definován jako rozdíl mezi oběžným 
majetkem a krátkodobými cizími zdroji. Pomocí čistého pracovního kapitálu se 
vyjadřuje ta část aktiv, která není zatížena nutností časného splacení a vytváří 
tzv. ochranný polštář. Ukazatelé konstruované na jeho bázi (rentabilita obratu z hlediska 
ČPK, podíl ČPK z majetku, rentabilita ČPK, doba obratu ČPK) vyjadřují schopnost 
firmy vytvořit z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky, použitelné k úhradě 
závazků, výplatě dividend nebo k financování investic.  

Ideálně by měl čistý pracovní kapitál dosahovat nízkých kladných hodnot. Kladný 
čistý pracovní kapitál značí, že i kdyby byla firma nucena splatit veškeré své krátkodobé 
závazky, tak ještě pořád bude mít dostatek prostředků na provoz podniku. Nulová nebo 
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záporná hodnota pracovního kapitálu vypovídá o tom, že firma není schopna platit za 
odebírané služby nebo zboží a zároveň od svých zákazníku nedostává žádné peníze, 
protože přijaté peníze se projeví nárůstem ukazatele do kladných hodnot. 

Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele dávají do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát 
nebo cash flow. Jsou oblíbenou metodou, protože umožňují získat rychlou představu 
o finanční situaci podniku a je možné jich sestavit velké množství. Další jejich předností 
je možnost mezipodnikového srovnání nebo srovnání s odvětvovým průměrem. 

V praxi se osvědčilo několik základních ukazatelů, které jsou roztříděny podle 
jednotlivých oblastí hospodaření do těchto skupin: 

1) Ukazatele zadluženosti 

2) Ukazatele likvidity 

3) Ukazatele rentability  

4) Ukazatele aktivity 

Analýza zadluženosti 

Podnikový majetek je financován kombinací vlastního kapitálu a cizích zdrojů. 
Vlastní kapitál je dražší než cizí, protože úroky z úvěru snižují zisk a zmenšují tak 
daňové zatížení podniku. Z hlediska riskantnosti pro uživatele ale platí, že vlastní 
kapitál je bezpečnějším zdrojem financování, protože nevyžaduje splácení. Podnik, 
který je zadlužen musí být schopen své závazky splácet bez ohledu na dosažený zisk. 

Každá firma by se proto měla snažit o optimální finanční strukturu, tzn. o co 
nejvýhodnější poměr vlastního a cizího kapitálu. Odborníci považují za optimální 
poměr vlastního a cizího kapitálu hodnotu 40% k 60%. 

Ukazatele zadluženosti, označované také někdy jako ukazatele dlouhodobé finanční 
stability, podávají informace o riziku, které podnik nese, při daném poměru a struktuře 
vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Mezi tyto ukazatele například patří: 

Ukazatel věřitelského rizika, který se vypočítá jako podíl cizího kapitálu 
k celkovým aktivům. Věřitelé upřednostňují nízkou hodnotu ukazatele zadluženosti, 
protože indikuje vetší bezpečnostní polštář proti jejich ztrátám v případě likvidace 
firmy. V případě, že hodnota ukazatele dosahuje vyšších hodnot než oborový průměr, je 
pro firmu obtížné získat dodatečné zdroje, protože se věřitelé obávají a svoje peníze 
a firmě půjčí jen s vyšší úrokovou sazbou. 
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kde 

cizí kapitál = rezervy + krátkodobé závazky + dlouhodobé závazky + bankovní úvěry 
a výpomoci + časové rozlišení na straně pasiv.  

Koeficient samofinancování je doplňujícím ukazatelem k ukazateli věřitelského 
rizika. Podává informace o vybavenosti firmy vlastním kapitálem. Součet tohoto 
a předchozího ukazatele by měl být roven 1.  
 

 
Koeficient zadluženosti poměřuje cizí a vlastní kapitál. Je velmi důležitý pro banku 

v případě, kdy podnik žádá o úvěr, protože signalizuje, do jaké míry by mohly být 
ohroženy nároky věřitelů.  
 

 
Úrokové krytí  informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 
Pokud se ukazatel rovná 1, znamená to, že na zaplacení úroků je potřeba celého zisku 
a na stát v podobě daní a na vlastníka v podobě čistého zisku už nic nezbude. Odborná 
literatura uvádí jako doporučenou hodnotu pro tento ukazatel číslo vyšší než 5. 

 

 
Se zadlužeností společnosti souvisí analýza finanční páky, konkrétně ukazatel zvaný 

ziskový účinek finanční páky, který charakterizuje dopad zadluženosti na rentabilitu 
vlastního kapitálu. 

                                                Cizí kapitál 

Ukazatel věřitelského rizika =                                        x 100 
                                              Celková aktiva                                               (5-1) 

                                              Vlastní kapitál 
Koeficient samofinancování =                                        x 100 
                                             Celková aktiva                                                (5-2) 

                                     EBIT 
Úrokové krytí =   
                           Nákladové úroky                                                                  (5-4) 

                                         Cizí kapitál 
Koeficient zadluženosti =                                         
                                      Vlastní kapitál                                                       (5-3) 
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kde: 

EBT = zisk před zdaněním 

EBIT = zisk před úroky a daněmi 

A = aktiva celkem 

VK = vlastní kapitál 

Je-li ZÚPF > 1, je zadlužování pro firmu výhodné, protože použití cizích zdrojů 
zvyšuje rentabilitu kapitálu vloženého do firmy vlastníky podniku. Pokud je ale ZÚPF 
< 1 vysoká zadluženost firmy působí negativně.  

Analýza likvidity 

Znázorňuje schopnost podniku splácet krátkodobé závazky. Ukazatele likvidity 
poměřují to, čím je možné platit s tím, co je nutné zaplatit.  

Likvidita je definována jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které 
má podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Ukazatele likvidity se 
rozdělují podle likvidnosti položek dosazovaných do čitatele na běžnou, pohotovou 
a peněžní likviditu.  

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 
závazky podniku. Ukazatel je citlivý na strukturu zásob a pohledávek. Neprodejné 
zásoby a pohledávky po lhůtě splatnosti by měly být pro výpočet ukazatele odečteny, 
protože nepřispívají k likviditě firmy. Pro jeho vyhodnocení obecně platí, že čím 
vyšších hodnot ukazatel dosahuje, tím je větší pravděpodobnost zachování platební 
schopnosti podniku. Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 1,5-2,5.  

 

 
Do čitatele zlomku patří finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby 

+ pohledávky za upsaný vlastní kapitál + časové rozlišení na straně aktiv. 

                                                                EBT                  A 
Ziskový účinek finanční páky (ZÚFP) =                      x    
                                                              EBIT                 VK                            (5-5) 

                                 Oběžná aktiva 
Běžná likvidita =   
                                 Krátkodobé závazky                                                           (5-6) 
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Do krátkodobých zdrojů financování se započítávají krátkodobé závazky, krátkodobé 
bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci a časové rozlišení na straně pasiv.  

Ukazatel pohotové likvidity vylučuje ze struktury oběžných aktiv zásoby a v čitateli 
zůstávají peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Do 
jmenovatele se dosazuje součet krátkodobých závazků, krátkodobých bankovních úvěrů 
a výpomocí a časového rozlišení na straně pasiv. Ukazatel by měl nabývat hodnot 1-1,5.  

 

 
Ukazatel peněžní likvidity  měří schopnost podniku platit právě splatné dluhy. Do 

čitatele se dosazují peníze v hotovosti a na běžných účtech, volně obchodovatelné cenné 
papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky. Krátkodobé cizí zdroje jsou tvořeny 
stejnými položkami jako v předchozích ukazatelích. Likvidita firmy je zajištěna pokud 
ukazatel dosahuje hodnot 0,2-0,5. Vysoké hodnoty ukazatele vypovídají o neefektivním 
využívání finančních prostředků.  
 

 
Ukazatel bývá někdy označován jako okamžitá likvidita, ale podle Ing. Josefa 

Mrkvičky a Ing. Pavla Koláře je toto označení nepřesné, protože poměřuje krátkodobý 
finanční majetek se závazky splatnými do jednoho roku. Proto by bylo přesnější 
ukazatel konstruovat jako: 

 

 

Analýza rentability 

Pod pojmem rentabilita si lze představit schopnost podniku dosahovat zisku použitím 
investovaného kapitálu. Rentabilita charakterizuje výdělek z podnikatelské činnosti 
pomocí základního vztahu: 

 

                            Krátkodobý finanční majetek 
Peněžní likvidita =   
                                 Krátkodobé cizí zdroje                                                   (5-8) 

                               Krátkodobý finanční majetek 
Okamžitá likvidita =   
                                 Okamžitě splatné závazky                                              (5-9) 

                                 Krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek 
Pohotová likvidita =   
                                                         Krátkodobé cizí zdroje                           (5-7) 
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Zisk v čitateli může být vyjádřen: 

• Ziskem před úroky a daněmi (EBIT) 

• Ziskem před zdaněním (EBT) 

• Ziskem po zdanění (EAT) 

Mezi nejdůležitější ukazatele patří ukazatel rentability tržeb (ROS), který udává 
kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb.  
 

 
Zisk v čitateli má v praxi podobu EBIT nebo EAT. Varianta s EBITem se používá 

pro porovnávání podobných podniků, při využití EAT se vypočítá tzv. zisková marže. 

Dalším ukazatelem je ukazatel rentability celkového kapitálu (ROA), který 
poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, zda jsou financována z vlastních 
nebo cizích zdrojů.  

 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu 

vloženého do podniku vlastníky. Jeho hodnota zajímá především akcionáře, společníky 
a další investory, protože pomocí něho zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný 
výnos. Výsledek ukazatele by měl být vyšší než úroky, které by investor obdržel při jiné 
formě investování.  

 

                               Zisk 
Rentabilita tržeb =                    x 100 
                             Tržby                                                                                (5-11) 

                                                  Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 
Rentabilita celkového kapitálu =                                                                  x 100 
                                                                    Aktiva celkem                            (5-12) 

                                                     Zisk po zdanění (EAT) 
Rentabilita vlastního kapitálu =                                                       x 100 
                                                            Vlastní kapitál                                   (5-13) 

                       Zisk 
 
            Investovaný kapitál                                                                            (5-10) 
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Analýza řízení aktiv 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku efektivně hospodařit se svými aktivy. 
Pomáhají zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v přiměřeném poměru 
k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku. Pokud má podnik více 
aktiv než je vhodné, vznikají zbytečné náklady, které snižují zisk. Jestliže má naopak 
aktiv málo, přichází o potenciální výnosy, které by mohl získat. 

Ukazatele mají buď podobu rychlosti obratu za období, nebo doby obratu. Rychlost 
obratu udává, kolikrát se majetek firmy obrátí za rok. Doba obratu vyjadřuje počet dní, 
po které je majetek vázán v určité formě. 

Obrat celkových aktiv informuje o tom, kolikrát se aktiva firmy obrátí za jeden rok. 
  

 
Minimální doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1, důležitější je ale porovnání 

s odvětvím. Pokud intenzita využívání aktiv firmy je nižší než počet obrátek celkových 
aktiv oboru, měl by podnik zvýšit tržby nebo prodat některá aktiva.  

Dalším ukazatelem je obrat dlouhodobého majetku, který se zaměřuje na 
posouzení využití investičního majetku.  
 

 
Výsledek tohoto ukazatele se využívá při rozhodování o dalším pořízení investičního 

majetku. Nižší hodnota ukazatele než oborový průměr je signálem pro omezení investic 
a zvýšení výroby.  

Ukazatel obratu zásob, nazývaný též ukazatel intenzity využívání zásob, udává, 
kolikrát je každá položka zásob během roku prodána a znovu naskladněna.  

 

 
 

                                           Tržby 
Obrat celkových aktiv = 
                                     Aktiva celkem                                                           (5-14) 

                                                                                    Tržby 
Obrat dlouhodobého hmotného majetku = 
                                                                  Dlouhodobý hmotný majetek      (5-15) 

                            Tržby 
Obrat zásob = 
                           Zásoby                                                                                (5-16) 



 

47 

 

Slabou stránkou toho ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se 
uvádějí v pořizovacích cenách, proto je vhodnější použít v čitateli náklady na prodané 
zboží zachycené na účtu 504. 

  

 
Jestliže ukazatel vychází vyšší než oborový průměr, znamená to, že firma nemá 

zbytečné nelikvidní zásoby, ve kterých by byly umrtveny finanční prostředky. Pokud 
ukazatel obratu zásob dosahuje nízkých hodnot a ukazatel likvidity vysokých hodnot dá 
se předpokládat, že firma má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší než cena 
oficiálně uvedená v účetních výkazech. 

 Doba obratu zásob podává informace o tom, jak dlouho zásoby leží na skladě 
a vážou na sebe finanční prostředky. Tento ukazatel vypovídá o jejich likviditě, protože 
udává počet dnů, za něž se zásoby přemění v hotovost nebo pohledávku. 

Lze říci, že si podnik vede dobře, pokud se obrat zásob zvyšuje a doba obratu zásob 
snižuje, protože tím méně zdrojů firma k financování zásob potřebuje.  

 

 
Doba obratu pohledávek vypovídá o tom, jak dlouho firma čeká na zaplacení za 

své provedené výkony a tím poskytuje bezúročný dodavatelský úvěr svým odběratelům. 
Čím je tento ukazatel nižší, tím méně zdrojů firma k financování pohledávek potřebuje 
a tím má také silnější vyjednávací pozici, protože ji zákazníci potřebují.  

 

 
Doba obratu krátkodobých závazků udává, kolik dní firma čerpá dodavatelský 

úvěr od svých dodavatelů a zaměstnanců. Vyjadřuje tedy dobu od vzniku závazku do 
doby jeho zaplacení. Hodnota ukazatele by se měla rovnat alespoň hodnotě doby obratu 
pohledávek. Čím vyšší hodnotu výpočet ukáže, tím silnější má firma vyjednávací pozici 
u svých dodavatelů.  

                                             Pohledávky 
Doba obratu pohledávek =                                      x 360 
                                                  Tržby                                                           (5-19) 

                     Roční náklady 
Obrat zásob = 
                          Zásoby                                                                                 (5-17) 

                                    Zásoby                                   Zásoby 
Doba obratu zásob =                             x 360 nebo                            x 360 
                               Roční náklady                              Tržby                         (5-18) 



 

48 

 

Z = 0,717*x1 + 0,847*x2 + 3,107*x3 + 0,420*x4 + 0,998*x5 + 1,0*x6               (5-22) 

 

 

Souhrnné indexy hodnocení podniku 

Klasická finanční analýza sleduje dílčí aspekty finančního zdraví podniku a velké 
množství použitých ukazatelů většinou celkové hodnocení spíše komplikuje. Proto byly 
vyvinuty modely, které se snaží pomocí jednoho čísla představit celkovou finanční 
charakteristiku podniku. Vznikly tzv. systémy včasného varování, které se dělí na: 

• bankrotní modely 

• bonitní modely 

Diplomová práce se bude věnovat pouze bankrotním modelům, které odpovídají na 
otázku, zda je podnik v dohledné době ohrožen bankrotem. Typickým příkladem 
bankrotního modelu je Altmanova analýza, jejímž výsledkem je jediné číslo tzv. Z-
skóre. Altmanův index se uvádí ve třech verzích a s relativně velkou spolehlivostí 
předpovídá blížící se bankrot přibližně dva roky dopředu. 

První verzí Altmanova modelu je rovnice důvěryhodnosti pro podniky 
neobchodované kapitálovém na trhu. 
 

 
Druhá rovnice je určena pro podniky, které patří do skupiny firem veřejně 

obchodovatelných na burze, jelikož je ale firma, která bude dále podrobně rozebírána, 
společnost s ručením omezeným, není zde další rovnici ani uvedena. 

Pro podniky českého průmyslu byl Altmanův model upraven, protože významnou 
roli v hospodaření těchto podniků hraje platební neschopnost. Vzorec byl doplněn 
ukazatelem x6 a má následující tvar: 

 
kde:  x1 = čistý pracovní kapitál/aktiva celkem 

x2 = zádržné výdělky/aktiva celkem 

x3 = EBIT/aktiva celkem 

                                      Krátkodobé závazky 
Doba obratu závazků =                                                x 360 
                                                 Tržby                                                            (5-20) 

Z = 0,717*x1 + 0,847*x2 + 3,107*x3 + 0,420*x4 + 0,998*x5                              (5-21) 
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x4 = vlastní kapitál/cizí zdroje 

x5 = tržby/aktiva celkem 

x6 = závazky po lhůtě splatnosti/výnosy 

Pokud je vypočítané Z-skóre: 

a) Z > 2,90 firmě v dohledné době nehrozí bankrot 

b) 1,20 < Z < 2,90 pásmo šedé zóny  

c) Z < 1,20 firma není finančně zdravá a hrozí ji bankrot 

Čistě pro podniky českého průmyslu byl odvozen index důvěryhodnosti IN, který 
obsahuje 6 ukazatelů s různými váhami pro jednotlivá odvětví. Model IN je stejně jako 
Altmanův model vyjádřen rovnicí, v níž jsou zahrnuty poměrové ukazatele 
zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému z těchto ukazatelů jsou přiřazeny 
koeficienty, které jsou rozdílné pro jednotlivá odvětví ekonomiky.  
 

 
A = aktiva / cizí kapitál 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / celková aktiva 

D = tržby / celková aktiva 

E = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

F = závazky po lhůtě splatnosti / tržby 

Symboly V1, V3, V4 a V6 se do rovnice dosazují z tabulky obsahující koeficienty 
pro index důvěryhodnosti IN96. Tato tabulka je součástí přílohy č. 8. Symboly V2 a V5 
jsou pro všechna odvětví stejné. Váha V2 se rovná 0,11 a váha V5 má hodnotu 0,10. 

Kritéria hodnocení indexu IN95: 

a) je-li index větší než 2, pak se jedná o podnik s dobrým finančním zdravím 

b) hodnota indexu se nachází v intervalu 1-2, pak se jedná o firmu s potencionálními 
problémy 

c) jsou-li hodnoty indexu menší než 1, firma se velmi pravděpodobně ocitne ve 
finančních problémech [22], [34], [35], [36] 

IN95 = V1*A + V2*B + V3*C + V4*D + V5*E + V6*F                                    (5-23) 
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8. Případová studie 

Cílem diplomové práce je zajistit efektivnější řízení firmy z pohledu zakázek 
s využitím manažerského účetnictví. 

Pro praktickou část práce byly využity informace poskytnuté stavební společností, 
která je na trhu již 8 let, ale její finanční situace je nestabilní, a proto by bylo vhodné 
aplikovat na ni opatření, která by jí mohla pomoci k jejímu lepšímu řízení.  

Pro splnění vytyčeného cíle diplomové práce, bylo nutné nahlédnout do jednotlivých 
oblastí manažerského účetnictví firmy, kterými jsou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Jednotlivé oblasti manažerského účetnictví [zdroj: vlastní zpracování] 

Případová studie se nejprve zaměřila na popis struktury jednotlivých zakázek, 
následně byla provedena finanční analýza, která je jakousi inventurou toho, jak se 
dosavadní činnosti podniku promítají do jeho finanční výkonnosti a na základě jejich 
výsledků byla navržena opatření, která by mohla manažerům společnosti pomoci firmu 
lépe řídit a to by mohlo mít pozitivní vliv na její finanční zdraví. 

8.1 Charakteristika firmy  

Vedení společnosti si nepřeje, aby byl název firmy zveřejňován, a proto je v celé 
diplomové práci společnost označována fiktivním názvem ABC s.r.o. 

Jedná se o společnost s ručením omezeným, která vznikla zápisem do obchodního 
rejstříku v roce 2007. Společnost založil jeden vlastník, který stojí v čele společnosti až 
do dnešní doby. Sídlo firmy se nachází nedaleko Brna.  

Manažerské účetnictví 

Kalkulace 
Vnitropodnikové účetnictví 

Tržby 
Finanční analýza 
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Předmět podnikání firmy je možné rozdělit na čtyři části a to na silniční dopravu, 
vodohospodářské stavby, dopravní stavby a zemní práce. V oboru silniční dopravy 
společnost zajišťuje silniční nákladní dopravu, kontejnerovou dopravu nebo přepravu 
zemních strojů a nadměrných nákladů. Mezi vodohospodářské stavby, které firma 
realizuje, patří výstavba rybníků, poldrů, úpravy koryt, zřizování nových těles skládek 
nebo rekultivace stávajících těles. Firma se dále zabývá výstavbou pozemních 
komunikací, cyklostezek nebo lesních a polních cest. Kromě toho firma zajišťuje 
realizaci veškerých zemních a výkopových prací.  

8.2 Organizační struktura firmy 

Společnost ABC s.r.o. má liniovou organizační strukturu. Postavení a vztahy 
podřízenosti a nadřízenosti jsou uspořádány vertikálně. V čele firmy stojí jednatel 
(vrcholový liniový vedoucí) a tomu jsou podřízeni jednotliví vedoucí úseků (linioví 
vedoucí). Liniovým vedoucím jsou podřízeni další vedoucí pracovníci, pod kterými 
pracují jednotliví výkonní zaměstnanci. Každý zaměstnanec je podřízen jednomu 
vedoucímu, od kterého přijímá rozkazy a kterému se zodpovídá za jejich plnění.  

 

 

Obrázek 9 - Organizační struktura společnosti ABC s.r.o. [zdroj: vlastní tvorba] 

V organizační struktuře firmy se uplatňuje třístupňové řízení. Na prvním stupni 
řízení je jednatel společnosti, který je oprávněný jednat jménem společnosti a který je 
zodpovědný za hospodaření firmy. Na druhém stupni řízení jsou ekonomický ředitel, 
provozní ředitel a výrobní ředitel. Tyto funkce jsou přímo podřízeny jednateli 
společnosti. Ekonomický ředitel zodpovídá za zabezpečení ekonomické a finanční 
stability společnosti. Provozní ředitel má na starosti zajištění bezproblémového chodu 
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společnosti během běžného provozu, řeší operativní problémy a hodnotí výkonnost 
společnosti. Náplní práce výrobního ředitele je efektivní a ekonomické řízení 
a koordinace staveb. Pracovníci třetího stupně řízení jsou podřízení a zodpovídají se 
funkcím na druhém stupni řízení. Jedná se o účetní, vedoucího dílen, dispečera, 
3 stavbyvedoucí a přípraváře. Vedoucí dílen má pod sebou 3 mechaniky, kteří 
zabezpečují údržbu a servis strojů. Dispečer řídí, kontroluje a organizuje dopravu, je mu 
podřízeno 10 řidičů a 18 strojníků. Každý stavbyvedoucí úkoluje a dohlíží na 
12 dělníků.   

8.3 Vize a strategie podniku 

Mezi základní cíle společnosti patří: 

• každoroční zvyšování objemu výkonů o 10% a zvyšování kvality prováděných prací 

• zlepšování finanční situace firmy  

• udržování konkurenceschopnosti podniku poskytováním maximálních služeb v rámci 
dané zakázky 

• zlepšování uspokojování požadavků a přání zákazníků a poskytování kvalitních 
služeb 

8.4 Analýza tržeb  

Jelikož se jedná o stavební firmu, rozhodující složkou tržeb podniku jsou tržby za 
prodej vlastních výrobků a služeb. Tržby za prodej zboží podnik utržil pouze v roce 
2012 a pouze v hodnotě 72 000 Kč.  

Tržby se podle Tomáše Meluzína a Václava Meluzína dělí na: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 – Tržby společnosti ABC s.r.o. [zdroj: 37, s. 35, vlastní zpracování] 

Tržby 

z prodeje cenných papírů a vkladů 

za prodej zboží 

za prodej vlastních výrobků a služeb 

z prodeje DHM a materiálu 
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Analýza tržeb podle jednotlivých činností firmy byla provedena na základě seznamu 
zakázek a účetních deníků za období 2008 až 2012. Díky seznamu zakázek byla známá 
čísla jednotlivých zakázek v příslušných letech a podle těchto čísel bylo možné přiřadit 
konkrétní tržby k jednotlivým oborům podnikání. Rozdělení zakázek podle oboru 
podnikání a tržby za jednotlivé zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Firma v roce 2008 přecházela na nový účetní systém a vlivem toho nebylo možné 
přiřadit všechny tržby k jednotlivým oborům podnikáni. Práce tedy počítá jen s tržbami, 
u kterých bylo možné dohledat čísla zakázek. V důsledku toho se tržby, uvedené ve 
výkazu zisku a ztrát, jejichž hodnota je 74 522 157 Kč, neshodují s tržbami uvedenými 
v příloze č. 1 a rozdělenými v následujícím grafu.  

Podle dostupných informací se na tržbách firmy v roce 2008 podílely pouze 
vodohospodářské a dopravní stavby. Firma neměla žádné zakázky z oboru silniční 
dopravy ani zemních prací. Společnost realizovala devět zakázek spadajících do oboru 
dopravních staveb a čtyři vodohospodářské stavby. Zakázky patřící do dopravních 
staveb firmě přinesly tržby v hodnotě 14 542 191 Kč a podílely se na celkových tržbách 
40%. Na vodohospodářských stavbách a to konkrétně na jedné ČOV a třech skládkách 
firma vydělala 21 755 442 Kč. 

Obrázek 11 – Skladba tržeb v roce 2008 [zdroj: seznam zakázek a účetní deník za 
rok 2008, vlastní zpracování] 

V roce 2009 a dalších letech už bylo možné dohledat většinu tržeb, kromě tržeb 
připadajících k zakázkám, které jsou označeny číslem 0, 09/00, 10/00, 11/00, 12/00 
a 12/95.  

Podle seznamu zakázek firma v tomto roce realizovala opět zakázky pouze v oboru 
vodohospodářských a dopravních staveb. Tržby z vodohospodářských staveb vzrostly 
oproti předchozímu roku o 25 382 937 Kč a zvedl se i jejich počet. Tento rok firma 
postavila devět vodohospodářských staveb. Mezi tyto stavby patřily rybníky, skládky 
a čistírny odpadních vod. 

0%

60%

40%

0%

Silniční doprava

Vodohospodářské staby

Dopravní stavby

Zemní práce



 

54 

 

0%

68%

32%

0%

Silniční doprava

Vodohospodářské staby

Dopravní stavby

Zemní práce

0%

40%

51%

9%

Silniční doprava

Vodoospodářské stavby

Dopravní stavby

Zemní práce

Vzrostl i počet zakázek v oboru dopravních staveb a to mělo vliv za výši tržeb, která 
se v porovnání s rokem 2008 zvýšila o 7 824 978 Kč. 

Obrázek 12 – Skladba tržeb v roce 2009 [zdroj: seznam zakázek a účetní deník za 
rok 2009, vlastní zpracování] 

V roce 2010 se už na tržbách podílely všechny čtyři obory podnikání. Celkové tržby 
firmy činily po odečtení tržeb ze zakázek, které nebylo možné přiřadit ke konkrétnímu 
oboru podnikání 78 283 365 Kč. Silniční doprava se na celkové částce podílela 
pouhými 212 073 Kč, což představuje pouze 0,3% ze souhrnných tržeb. Výnosy, které 
plynuly ze zakázek v oblasti vodohospodářských staveb, dosáhly hodnoty 
30 921 670 Kč. Nejvíce zakázek firma realizovala opět v odvětví dopravních staveb 
a tyto zakázky firmě také přinesly nejvíce tržeb. Veškeré zemní práce přinesly firmě 
tržby v hodnotě 7 153 519 Kč. 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 – Skladba tržeb v roce 2010 [zdroj: seznam zakázek a účetní deník za 
rok 2010, vlastní zpracování] 

Celkové tržby firmy v roce 2011, po odečtení tržeb ze zakázek 10/00, 0 a 11/00, které 
nebylo možné nikam přiřadit, činily 74 741 117 Kč. Tržby z oblasti silniční dopravy se 
zvýšily na hodnotu 952 115 Kč, ale pořád se podílely na souhrnných tržbách nejmenším 
dílem.   
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Tržby z vodohospodářských staveb se stejně jako v roce 2008 a 2009 podílely na 
celkových tržbách největším podílem a v porovnání s předchozím rokem se zvýšily 
o 6 095 143 Kč. Nejvíce zakázek firma opět realizovala v odvětví dopravních staveb, 
ale celková hodnota tržeb v porovnání s rokem 2010 klesla o 9 134 425 Kč. Tržby 
z oblasti zemních prací se oproti předešlému roku snížily o 1 243 000 Kč. 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 – Skladba tržeb v roce 2011 [zdroj: seznam zakázek a účetní deník za 
rok 2011, vlastní zpracování] 

V roce 2012 se tržby z prodeje vlastních služeb oproti předchozímu roku opět 
snížily. Tržby v tomto roce dosáhly hodnoty 69 705 538 Kč. Firma získala v porovnání 
s rokem 2011 více zakázek v oblasti silniční dopravy a tržby díky tomu vystoupaly na 
částku 2 017 491 Kč. Stejně jako v roce 2008, 2009 a 2011 tak i v roce 2012 se peněžní 
příjmy z vodohospodářských staveb podílely na celkových tržbách největší mírou. 
V roce 2012 už tyto příjmy dosahovaly hodnoty 42 348 783 Kč. Naopak odvětví 
dopravních staveb, které v roce 2011 firmě přineslo tržby v hodnotě 30 861 679 Kč, 
v roce 2012 prodělalo útlum a společnost v této oblasti podnikání vydělala 
o 12 388 240 Kč. Pokles příjmů byl způsobem získáním menších a levnějších zakázek. 
Tržby, které firmě přinesly zemní a výkopové práce, se v porovnání s předchozím 
rokem nepatrně zvýšily.  

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 – Skladba tržeb v roce 2012 [zdroj: seznam zakázek a účetní deník za 
rok 2012, vlastní zpracování] 
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9. Hodnocení finanční situace firmy 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části diplomové práce, úkolem finanční analýzy je 
poskytovat informace o finančním zdraví podniku a umožňovat tak podnikovým 
manažerům řídit majetkovou a finanční strukturu podniku. Aby tedy mohli řídící 
pracovníci činit nějaká rozhodnutí, je nezbytné zjistit hodnotu dané firmy.  

Následující část diplomové práce s názvem hodnocení finanční situace firmy se 
věnuje elementárním metodám technické analýzy. Prvním bodem této kapitoly je 
vertikální analýza rozvahy, která se skládá z analýzy majetkové a finanční struktury. 
Další část této kapitoly nese název horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát 
a vyjadřuje změny jednotlivých položek výkazů, jak v absolutním tak i procentním 
vyjádření. Po ní následuje analýza rozdílových ukazatelů, která věnovala pozornost 
pouze nejčastěji užívanému ukazateli, kterým je čistý pracovní kapitál, analýza 
poměrových ukazatelů a výpočet dvou bankrotních modelů.  

9.1 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza se používá k posuzování jednotlivých komponentů majetku 
a kapitálu firmy. Diplomová práce se nejprve zabývá analýzou majetkové struktury, 
poté analýzou kapitálové struktury a nakonec srovnáním struktury aktiv a pasiv firmy 
ABC s.r.o. a jejího největšího konkurenta, kterým je firma Elitbau s.r.o. Vertikální 
analýza je také velmi vhodným nástrojem pro určení finanční pozice firmy v rámci 
odvětví, a proto je v praktické části práce uvedeno ještě toto srovnání. 

9.1.1 Majetková struktura podniku  

Každé podnikání vyžaduje hmotné prostředky, které se souhrnně označují jako 
majetek. Majetek podniku lze definovat jako souhrn všech věcí, peněz, pohledávek 
a jiných majetkových hodnot, které náleží podnikateli a které využívá ke své 
podnikatelské činnosti. [33] 

Tvorba vertikální analýzy se v této diplomové práci skládala z těchto kroků: 

1. volba základny, kterou byla aktiva celkem 

2. výpočet, kolika procenty se na celkových aktivech podílí dlouhodobý majetek, 
oběžný majetek a časové rozlišení 

3. zjištění jak velký podíl z dlouhodobého majetku zaujímá dlouhodobý nehmotný 
majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Jakou částí se 
na oběžném majetku podílejí zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé 
pohledávky a finanční majetek a z jakých položek se skládá časové rozlišení. 
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V tomto případě se dlouhodobý majetek, oběžný majetek a časové rozlišení rovnaly 
100% 

4. Všechny tyto položky jsou tvořeny dalšími položkami, a proto se postup opakoval, 
jen s tím rozdílem, že tentokrát se 100% rovnal dlouhodobý nehmotný majetek, 
dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, zásoby, dlouhodobé 
pohledávky a tak dále. 

 

Vertikální analýza (%) 
31. 12. roku 2010 2011 2012 
AKTIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 
Dlouhodobý majetek 18,1 11,8 4,8 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,2 0,0 0,0 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 100,0 0,0 0,0 
Dlouhodobý hmotný majetek 99,8 100,0 100,0 
Samostatné movité věci  100,0 100,0 100,0 
Dlouhodobý finanční majetek 0,0 0,0 0,0 
Oběžná aktiva 78,5 83,9 90,9 
Zásoby 2,7 10,5 22,0 
Nedokončená výroba a polotovary 100,0 100,0 100,0 
Dlouhodobé pohledávky 0,0 14,0 12,9 
Pohledávky z obchodních vztahů 0,0 100,0 100,0 
Krátkodobé pohledávky 94,3 61,5 61,6 
Pohledávky z obchodních vztahů 97,8 99,2 89,1 
Pohledávky za společníky 0,0 0,0 5,6 
Stát - daňové pohledávky 1,3 0,0 4,4 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,8 0,7 0,5 
Dohadné účty aktivní 0,1 0,1 0,4 
Finanční majetek 3,0 14,0 3,4 
Peníze 9,4 0,7 21,5 
Účty v bankách 90,6 99,3 78,5 
Časové rozlišení 3,4 4,3 4,3 
Náklady příštích období 100,0 100,0 100,0 

Tabulka 5 - Vertikální analýza aktiv společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní výkazy 
společnosti, vlastní zpracování] 
 

Majetek podniku se dělí na dvě základní skupiny a to na dlouhodobý a oběžný. 
Dlouhodobý majetek slouží podniku více jak jeden rok a dělí se na nehmotný, hmotný 
a finanční. 

Dlouhodobý majetek firmy ABC s.r.o. se v roce 2010 skládal z nehmotného majetku, 
který se ale na celkových aktivech nepodílel ani 1% a hmotného majetku firmy. 
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V letech 2011 a 2012 už dlouhodobý majetek firmy tvořil pouze hmotný majetek. 
Dlouhodobý hmotný majetek firmy byl reprezentován pouze samostatnými movitými 
věcmi, to znamená stroji, zařízeními a dopravními prostředky. Ani v jednom ze tří 
sledovaných let firma neměla podíly v jiných podnicích ani nenakupovala cenné papíry, 
a proto se ve struktuře majetku nevyskytoval žádný dlouhodobý finanční majetek. 

Oběžný majetek je majetek, jehož jedna forma přechází rychle v jinou a je 
charakteristický poměrně vysokou likviditou. V podniku se vyskytuje ve dvou 
základních podobách: ve formě věcné a peněžní. 

Aktiva společnosti ABC s.r.o. byla v celém sledovaném období z více než ¾ tvořena 
právě oběžným majetkem. Dominantní postavení ve struktuře oběžných aktiv měly ve 
všech třech letech krátkodobé pohledávky. Pouze malou část aktiv tvořily zásoby, 
jejichž hodnota se ale zvyšovala, dlouhodobé pohledávky a finanční majetek. Jelikož se 
jedná o stavební firmu, byly zásoby tvořeny pouze nedokončenou výrobou. Dlouhodobé 
pohledávky se týkaly hlavně pozastávek vyplývajících z uzavřených Smluv o dílo. To 
znamená, že investor zaplatí firmě část peněz až po uplynutí záruční doby díla. Finanční 
majetek firmy se skládal z peněz v pokladně a peněz na běžných účtech.  

Na celkové struktuře aktiv se také malou mírou podílelo časové rozlišení a to 
konkrétně náklady příštích období. Tyto náklady představovaly leasingovou akontaci. 

9.1.2 Kapitálová struktura podniku 

Kapitálová struktura firmy podává informace o tom, z jakých zdrojů majetek 
podniku vznikl. Kapitál podniku ABC s.r.o. se skládal z vlastních a cizích zdrojů. 
Vlastní kapitál patří majitelům podniku a je ukazatelem finanční nezávislosti podniku. 
V této firmě ho tvořil základní kapitál, zákonný rezervní fond a výsledky hospodaření. 
Firma vznikla v roce 2007, a proto se jí ještě týkala povinnost složit před zápisem do 
obchodního rejstříku základní kapitál v hodnotě 200 000 Kč. Další povinností 
společnosti s ručením omezeným je tvorba rezervního fondu, který se tvoří z čistého 
zisku a to do výše minimálně 10% základního kapitálu. Cizí zdroje představují dluhy, 
které podnik musí splatit a skládají se z dlouhodobých závazků, krátkodobých závazků 
a bankovních úvěrů a výpomocí.   
 

Vertikální analýza 
31. 12. roku 2010 2011 2012 
PASIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 
Vlastní kapitál 12,0 20,4 -6,3 
Základní kapitál 2,8 1,8 -5,9 
Základní kapitál 100,0 100,0 100,0 
Rezervní fondy 0,3 0,2 -0,6 
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 100,0 100,0 100,0 
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Výsledek hospodaření minulých let 94,7 58,4 -328,8 
Nerozdělený zisk minulých let 115,6 100,0 100,0 
Neuhrazená ztráta minulých let 15,6 0,0 0,0 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 2,2 39,6 435,3 
Cizí zdroje 88,0 73,3 90,1 
Dlouhodobé závazky 33,3 36,8 29,5 
Závazky ke společníkům a členům družstva 100,0 97,2 100,0 
Odložený daňový závazek 0,0 2,8 0,0 
Krátkodobé závazky 61,8 56,4 66,3 
Závazky z obchodních vztahů 93,0 87,4 95,5 
Závazky k zaměstnancům 2,2 3,0 2,0 
Závazky ze SZP 1,1 1,4 1,1 
Stát - daňové závazky a dotace 2,4 5,0 0,2 
Dohadné účty pasivní 1,3 3,1 1,2 
Bankovní úvěry a výpomoci 4,8 6,8 4,1 
Bankovní úvěry dlouhodobé 60,8 27,8 0,0 
Bankovní úvěry krátkodobé 39,2 72,2 50,0 
Krátkodobé finanční výpomoci 0,0 0,0 50,0 
Časové rozlišení 0,0 6,3 16,1 
Výnosy příštích období - 100,0 100,0 

Tabulka 6 - Vertikální analýza pasiv společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní výkazy 
společnosti, vlastní zpracování] 
 

Celková pasiva podniku se skládala převážně z cizích zdrojů. Vlastní kapitál 
společnosti měl proměnlivou tendenci. Ve všech třech sledovaných letech se skládal ze 
základního kapitálu v hodnotě 200 000 Kč a zákonného rezervního fondu ve výši 
20 000 Kč. Vlastní kapitál firmy se v roce 2010 podílel na celkových pasivech 12%. 
V dalším roce se jeho hodnota zvýšila na 20,4% z celkových pasiv, ale v roce 2012 byla 
hodnota vlastního kapitálu záporná a to díky negativní hodnotě výsledku hospodaření 
běžného účetního období.  

Cizí zdroje podniku, stejně jako vlastní kapitál, měly kolísavou tendenci. V roce 
2010 se podílely na struktuře pasiv 88%. Následující rok se jejich hodnota snížila na 
73,3% a v roce 2012 opět stoupla a to až na 90,1%. Ve všech třech sledovaných letech 
měly cizí zdroje podniku prakticky stejnou strukturu. Největší podíl zaujímaly 
krátkodobé závazky, pak dlouhodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci dosahovaly 
nejnižších hodnot. Krátkodobé závazky byly ve všech třech letech tvořeny hlavně 
závazky z obchodních vztahů. Dlouhodobé závazky představovaly půjčku majitele do 
podniku. Bankovní úvěry firmy se v roce 2010 skládaly z krátkodobého revolvingového 
úvěru ve výši 1 000 000 Kč a dlouhodobého bankovního úvěru v hodnotě 1 550 000 Kč, 
který sloužil k nákupu dopravního prostředku. Jak je vidět z analýzy, firma dlouhodobý 
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bankovní úvěr umořovala a v roce 2012 byl zcela splacen. V roce 2011 si firma vzala 
další revolvingový úvěr v hodnotě 1 000 000 Kč. V dalším roce už měla opět jen jeden 
revolvingový úvěr v hodnotě 1 000 000 Kč, ale k tomu si navíc vzala půjčku od 
nebankovní instituce také v hodnotě 1 000 000 Kč. 

Stejně jako na struktuře celkových aktiv se i na struktuře celkových pasiv podílelo 
časové rozlišení, které bylo tvořeno výnosy příštích období. 

9.1.3 Srovnání majetkové a finanční struktury firmy ABC s.r.o. 
s konkurenční firmou a odvětvím 

Vertikální analýza umožňuje srovnávání analyzovaného podniku s jinými firmami 
v tomtéž oboru podnikání nebo se strukturou aktiv a pasiv samotného odvětví.  

Nejprve bylo provedeno srovnání struktury aktiv a pasiv firmy ABC s.r.o. s jeho 
největším konkurentem, kterým je firma Elitbau s.r.o.  

Společnost Elitbau s.r.o. byla založena v roce 1999. Sídlo firmy se nachází v Brně na 
ulici Dřevařská. Firma provádí komplexní práce v oborech nákladní autodopravy, 
dopravního stavitelství, vodohospodářských staveb a zemních prací.  

V následující tabulce je zachycena struktura aktiv této firmy s následným 
porovnáním rozdílných položek vůči firmě ABC s.r.o. 
 

Vertikální analýza (%) 
31. 12. roku 2010 2011 2012 
AKTIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 
Dlouhodobý majetek 26,9 23,9 21,5 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0 0,0 0,0 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,0 0,0 0,0 
Dlouhodobý hmotný majetek 100,0 100,0 100,0 
Pozemky 0,3 0,4 0,5 
Stavby 28,1 33,6 36,3 
Samostatné movité věci  71,6 66,0 63,1 
Dlouhodobý finanční majetek 0,0 0,0 0,0 
Oběžná aktiva 70,1 72,9 72,4 
Zásoby 15,7 6,6 7,7 
Materiál 0,0 8,4 2,0 
Nedokončená výroba a polotovary 100,0 90,1 96,6 
Zboží 0,0 1,4 1,4 
Dlouhodobé pohledávky 0,0 0,0 0,0 
Pohledávky z obchodních vztahů 0,0 0,0 0,0 
Odložená daňová pohledávka 0,0 0,0 0,0 
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Krátkodobé pohledávky 50,6 76,0 80,2 
Pohledávky z obchodních vztahů 87,7 98,2 92,9 
Pohledávky za společníky 1,5 0,0 2,0 
Stát - daňové pohledávky 8,5 0,0 1,1 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 2,3 0,8 1,1 
Dohadné účty aktivní 0,0 0,0 0,0 
Jiné pohledávky 0,0 0,9 2,9 
Finanční majetek 33,6 17,4 12,1 
Peníze 0,1 16,2 12,4 
Účty v bankách 99,9 83,8 87,6 
Časové rozlišení 3,0 3,1 6,1 
Náklady příštích období 100,0 100,0 100,0 

Tabulka 7 - Vertikální analýza aktiv společnosti Elitbau s.r.o. [zdroj: účetní 
výkazy společnosti, vlastní zpracování] 
 

Majetková struktura firmy ABC s.r.o. a firmy Elitbau s.r.o. byla skoro stejná. V obou 
společnostech převažovala hodnota oběžného majetku nad hodnotou dlouhodobého 
majetku. Pokles hodnoty dlouhodobého majetku byl v obou firmách způsoben 
opotřebováním majetku a také jeho prodejem.  

Dlouhodobý hmotný majetek společnosti ABC s.r.o. byl ve všech třech sledovaných 
letech tvořen pouze samostatnými movitými věcmi. Dlouhodobý hmotný majetek 
společnosti Elitbau s.r.o. se skládal také převážně ze samostatných movitých věcí, ale 
společnost navíc vlastnila stavby a pozemky.  

Ani jedna z firem v žádném sledovaném roce nevlastnila dlouhodobý finanční 
majetek a firma Elitbau s.r.o. neměla ani žádný dlouhodobý nehmotný majetek. 

Rozdíl ve struktuře oběžných aktiv firem byl v dlouhodobých pohledávkách, protože 
objednatelé, na rozdíl od firmy Elitbau s.r.o., požadovaly po firmě ABC s.r.o. 
tzv. zádržné. Hodnota krátkodobých pohledávek ve firmě Elitbau s.r.o. rostla a v roce 
2012 se podílela na struktuře oběžných aktiv 80,2 %. U firmy ABC s.r.o. se krátkodobé 
pohledávky podílely na struktuře oběžných aktiv nejvyšší mírou v roce 2010. V roce 
2011 klesly a skoro stejným procentem se podílely na struktuře aktiv i v roce 2012. 

Finanční majetek firmy Elitbau s.r.o. měl sice klesající tendenci, ale pořád jeho 
hodnoty dosahovaly větších hodnot než ve společnosti ABC s.r.o. 

Obě dvě firmy pořizovaly majetek pomocí leasingu, a proto se na struktuře aktiv 
podílely náklady příštích období, které přestavovaly akontaci. 

Grafické znázornění struktury oběžného majetku obou firem je uvedeno 
v následujícím obrázku. 
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Obrázek 16 – Struktura oběžného majetku společnosti ABC s.r.o. a Elitbau s.r.o. 
[zdroj: vertikální analýzy obou společností, vlastní zpracování] 

 
Další tabulka názorně vypovídá o finanční struktuře majetku firmy Elitbau s.r.o. Po 

výpočtu procentního zastoupení jednotlivých položek následuje zhodnocení rozdílných 
údajů oproti firmě ABC s.r.o. 

 

Vertikální analýza 
31. 12. roku 2010 2011 2012 
PASIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 
Vlastní kapitál 49,2 57,4 67,2 
Základní kapitál 44,0 42,8 40,6 
Základní kapitál 100,0 100,0 100,0 
Rezervní fondy 0,03 4,3 4,1 
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 100,0 100,0 100,0 
Výsledek hospodaření minulých let 52,7 50,2 50,3 
Nerozdělený zisk minulých let 106,5 100,0 100,0 
Neuhrazená ztráta minulých let -6,5 0,0 0,0 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 3,3 2,8 5,0 
Cizí zdroje 50,8 42,6 32,8 
Dlouhodobé závazky 26,3 24,8 4,1 
Závazky z obchodních vztahů 91,9 66,1 0,0 
Závazky ke společníkům a členům družstva 0,0 0,0 0,0 
Dohadné účty pasivní 0,0 0,0 0,0 
Odložený daňový závazek 0,0 0,0 0,0 
Jiné závazky 8,1 33,9 100,0 
Krátkodobé závazky 73,7 74,1 92,4 
Závazky z obchodních vztahů 85,7 62,7 62,0 
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Závazky k zaměstnancům 4,5 4,8 4,7 
Závazky ze SZP 2,7 2,4 2,6 
Stát - daňové závazky a dotace 5,1 5,4 3,1 
Krátkodobé přijaté zálohy 2,0 24,7 27,2 
Dohadné účty pasivní 0,0 0,02 0,5 
Bankovní úvěry a výpomoci 0,0 1,1 3,5 
Bankovní úvěry dlouhodobé 0,0 0,0 0,0 
Bankovní úvěry krátkodobé 0,0 100,0 0,0 
Krátkodobé finanční výpomoci 0,0 0,0 100,0 
Časové rozlišení 0,0 0,0 0,04 
Výnosy příštích období 0,0 0,0 0,0 
Výdaje příštích období 0,0 0,0 100,0 

Tabulka 8 - Vertikální analýza pasiv společnosti Elitbau s.r.o. [zdroj: účetní 
výkazy společnosti, vlastní zpracování] 

Vlastní kapitál firmy Elitbau s.r.o. v letech 2010 až 2012 rostl a cizí kapitál klesal. 
V roce 2012 byl poměr vlastního a cizího kapitálu v poměru 67% k 33%. Znamená to, 
že firma se snažila být co nejméně závislá na cizích zdrojích a snižovala tím riziko 
platební neschopnosti. Ve firmě ABC s.r.o. to bylo přesně naopak.  

Jak je vidět z následujícího grafu, vlastní kapitál firmy Elitbau s.r.o. byl tvořen 
především základním kapitálem a výsledkem hospodaření minulých let. Firma Elitbau 
s.r.o. ve všech třech sledovaných letech dosáhla na rozdíl od firmy ABC s.r.o. zisku. 
Firma ABC s.r.o. vykazovala v roce 2012 ztrátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 – Struktura vlastního kapitálu společnosti ABC s.r.o. a Elitbau s.r.o. 
[zdroj: vertikální analýzy obou společností, vlastní zpracování] 
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Cizí kapitál byl v obou společnostech tvořen především krátkodobými závazky. 
Krátkodobé závazky firmy ABC s.r.o. měly proměnlivý charakter a byly tvořeny 
především závazky z obchodních vztahů. Ve firmě Elitbau s.r.o. se na struktuře 
krátkodobých závazků podílely kromě závazků z obchodních vztahů také krátkodobé 
přijaté zálohy. Firma Elitbau s.r.o. rovněž vykazovala dlouhodobé závazky, kterými 
byly nebankovní úvěry u svých dodavatelů. Tato skutečnost vypovídá o dobré 
vyjednávací pozici firmy. Hodnota dlouhodobých závazků ve firmě ABC s.r.o. měla 
proměnlivý charakter a byla tvořena půjčkou majitele do společnosti.  

Od roku 2011 se na struktuře aktiv firmy Elitbau s.r.o. podílely i bankovní úvěry 
a výpomoci mající zvyšující se charakter. Hodnota bankovních úvěrů a finančních 
výpomocí ve firmě ABC s.r.o. měla sice proměnlivý charakter, ale ve všech třech 
sledovaných letech firma dlužila více peněz než společnost Elitbau s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 18 – Struktura cizího kapitálu společnosti ABC s.r.o. a Elitbau s.r.o. 
[zdroj: vertikální analýzy obou společností, vlastní zpracování] 
 

Po srovnání rozdílů ve struktuře aktiv a pasiv hodnocené firmy a jejího konkurenta, 
následuje srovnání majetkové a finanční struktury firmy ABC s.r.o. a odvětví. 
Podkladem pro vytvoření vertikální analýzy odvětví byly informace získané na 
stránkách ministerstva průmyslu a obchodu, které každý rok zpracovává finanční 
analýzu podnikové sféry.  

     2010 2011 2012 
AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 30% 32% 30% 

DHM + DNM 71% 70% 62% 

DFM 29% 30% 38% 

Oběžná aktiva 69% 67% 69% 
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Zásoby 12% 11% 12% 

Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 65% 64% 67% 

KFM 23% 25% 21% 

Ostatní aktiva 1% 1% 1% 

Tabulka 9 - Vertikální analýza odvětví – majetková struktura [zdroj: 38, 39 a 40, 
vlastní zpracování] 

 
Poměr dlouhodobého a oběžného majetku odvětví byl ve sledovaném období 

poměrně stabilní. Hodnocená firma měla ve srovnání s odvětvím mnohem méně 
dlouhodobého a více oběžného majetku. Na struktuře aktiv odvětví se podílel 
i dlouhodobý finanční majetek a měl rostoucí tendenci. Firma ABC s.r.o. v žádném ze 
sledovaných let dlouhodobým finančním majetkem nedisponovala. Zásoby se podílely 
na struktuře aktiv odvětví 11 až 12%, ve firmě ABC s.r.o. měly zásoby rostoucí 
tendenci a v roce 2012 se podílely na struktuře aktiv 22%. Převládající postavení ve 
struktuře aktiv měly jak v odvětví, tak ve sledované firmě krátkodobé pohledávky. Také 
krátkodobý finanční majetek se podílel na struktuře aktiv odvětví mnohem větší měrou 
než ve sledované firmě.  

     2010 2011 2012 
PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 37% 39% 41% 
Základní kapitál 42% 43% 42% 
Nerozdělený VH + fondy 46% 48% 51% 
VH běžného období 12% 9% 7% 

Cizí zdroje 61% 59% 57% 
Rezervy 9% 11% 12% 
Dlouhodobé závazky 13% 15% 17% 
Krátkodobé závazky 63% 58% 60% 
Bankovní úvěry a výpomoci 15% 16% 11% 
   Bankovní úvěry dlouhodobé 67% 67% 54% 
   Bankovní úvěry krátkodobé 33% 33% 46% 

Ostatní pasiva 2% 2% 2% 

Tabulka 10 - Vertikální analýza odvětví – finanční struktura [zdroj: 38, 39 a 40, 
vlastní zpracování] 
 

V průběhu tří sledovaných let se hodnota cizích zdrojů v odvětví snižovala a naopak 
rostla hodnota vlastního kapitálu. Rostoucí hodnota vlastního kapitálu byla dána 
zvyšující se hodnotou nerozdělného zisku a fondů. Výsledek hospodaření běžného 
období měl ve stavebnictví klesající tendenci. Cizí zdroje klesaly vlivem proměnlivé 
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hodnoty bankovních úvěrů a výpomocí a krátkodobých závazků. Jak je vidět z tabulky, 
firmy v odvětví dávaly přednost dlouhodobým bankovním úvěrům. 

Z předchozích dvou srovnání je vidět, že vývoj firmy ABC s.r.o. šel jiným směrem 
než vývoj jejího největšího konkurenta a odvětví. Hodnocená firma měla v porovnání 
s firmou Elitbau s.r.o. a odvětvím v roce 2012 mnohem více oběžného majetku a pouze 
zanedbatelné procento aktiv tvořil dlouhodobý majetek.  

Trendem v odvětví bylo zvyšování vlastního kapitálu a snižování cizích zdrojů, 
i když hospodářský výsledek běžného období klesal. Ve firmě ABC s.r.o. měl poměr 
mezi vlastním a cizím kapitálem proměnlivou tendenci. Ve všech třech sledovaných 
letech se ale cizí zdroje podílely na struktuře pasiv mnohem větším podílem než 
v odvětví. V roce 2012 se cizí kapitál podílel na struktuře pasiv dokonce 90%.  

9.2 Horizontální analýza rozvahy a zisku a ztrát 

Cílem horizontální analýzy je změřit intenzitu změn jednotlivých položek. Rozbor 
položek byl zpracován v meziročním srovnání jako řetězový index.  

Při výpočtu absolutní výše změn byl aplikován tento vzorec: 
 

 
Pro vyjádření procentuální změny jednotlivých veličin byl použit následující vzorec: 
 

 

 

 

Horizontální analýza rozvahy – analýza aktiv 

Horizontální analýza Absolutně v % 
Období 2011-2010 2012-2011 2010/2011 2011/2012 
AKTIVA CELKEM -4 629 -1 596 -7,7 -2,9 
Dlouhodobý majetek -4 332 -3 933 -39,9 -60,2 

Dlouhodobý nehmotný majetek -24 0 -100,0 - 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -24 0 -100,0 - 

Dlouhodobý hmotný majetek -4 308 -3 933 -39,8 -60,2 
Samostatné movité věci  -4 308 -3 933 -39,8 -60,2 

Absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období 

                                                                                                                                (7-1) 

                                    běžné období – předchozí období 
Procentní změna =                                                                  x  100 
                                               předchozí období                                                     (7-2) 
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Dlouhodobý finanční majetek 0 0 - - 

Oběžná aktiva -667 2 440 -1,4 5,3 
Zásoby 3 611 5 887 282,8 120,4 
Nedokončená výroba a polotovary 3 611 5 887 282,8 120,4 
Dlouhodobé pohledávky 6 500 -192 - -3,0 
Pohledávky z obchodních vztahů 6 500 -192 - -3,0 
Krátkodobé pohledávky -15 872 1 583 -35,7 5,5 
Pohledávky z obchodních vztahů -15 107 -1 470 -34,8 -5,2 
Pohledávky za společníky 0 1 697 - - 
Stát - daňové pohledávky -575 1 317 -100,0 - 
Krátkodobé poskytnuté zálohy -176 -41 -47,6 -21,1 
Dohadné účty aktivní -14 80 -31,8 266,7 
Finanční majetek 5 094 -4 838 358,5 -74,3 
Peníze -88 315 -65,7 684,8 
Účty v bankách 5 182 -5 153 402,6 -79,7 

Časové rozlišení 370 -103 18,3 -4,3 
Náklady příštích období 370 -103 18,3 -4,3 

Tabulka 11 - Horizontální analýza aktiv společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní 
výkazy společnosti, vlastní zpracování] 
 

Aktiva firmy měla ve všech třech sledovaných letech klesající tendenci. Při srovnání 
roku 2010 a 2011 aktiva klesla o 7,7%, v roce 2012 se jejich výše snížila o dalších 
2,9%.  

Výše dlouhodobého nehmotného majetku, který tvořila certifikace systému ISO, se 
snižovala vlivem odpisů. V roce 2011 měla firma celý dlouhodobý nehmotný majetek 
odepsaný, a proto už v dalších letech disponovala jen dlouhodobým hmotným 
majetkem. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku se také snižovala vlivem odpisů 
a navíc firma v roce 2011 i v roce 2012 část samostatných movitých věcí prodala.  

Oběžná aktiva firmy měla proměnlivý charakter. V roce 2011 se jejich hodnota 
snížila, protože se snížily krátkodobé pohledávky. V roce 2012 se zvýšila hodnota zásob 
a krátkodobých pohledávek a tudíž se hodnota oběžných aktiv znovu o 2 440 000 Kč 
zvýšila. Krátkodobé pohledávky se v roce 2012 zvýšily vlivem rostoucí hodnoty 
pohledávek za společníky, daňových pohledávek a dohadných aktivních účtů. 
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů měly ve sledovaném období klesající 
tendenci.  

Finanční majetek firmy měl také proměnlivý charakter. V roce 2011 se hodnota 
peněz na běžných účtech v bankách zvýšila o 5 094 000 Kč. V následujícím roce se 
finanční majetek firmy opět snížil na hodnotu 1 677 000 Kč. 
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V průběhu roku 2010 firma pořídila stroj na leasing a složila akontaci, kterou časově 
rozlišila po jednotlivých měsících, a tudíž vznikly náklady příštích období. Hodnota 
nákladů příštích období tak byla v roce 2011 o 370 000 Kč vyšší než v roce 2010. 
V roce 2011 ani v roce 2012 už firma žádný další stroj na leasing nepořizovala 
a náklady příštích období se opět snížily.  
 
Horizontální analýza rozvahy – analýza pasiv 

Horizontální analýza Absolutně v % 
Období 2011-2010 2012-2011 2010/2011 2011/2012 
PASIVA CELKEM -4 629 -1 596 -7,7 -2,9 
Vlastní kapitál 4 125 -14 675 57,5 -129,8 
Základní kapitál 0 0 0,0 0,0 
Základní kapitál 0 0 0,0 0,0 
Rezervní fondy 0 0 0,0 0,0 
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 
fond 

0 0 0,0 0,0 

VH minulých let -194 4 479 -2,9 67,8 
Nerozdělený zisk minulých let -1 255 4 479 -16,0 67,8 
Neuhrazená ztráta minulých let -1 061 0 -100,0 - 
VH běžného účetního období 4 319 -19 154 2699,4 -427,6 
Cizí zdroje -12 229 7 884 -23,2 19,4 
Dlouhodobé závazky -2 668 -621 -15,2 -4,2 
Závazky ke společníkům a členům 
družstva 

-3 089 -200 -17,5 -1,4 

Odložený daňový závazek 421 -421 - -100,0 
Krátkodobé závazky -9 781 9 275 -29,9 40,5 
Závazky z obchodních vztahů -10 382 10 698 -34,2 53,5 
Závazky k zaměstnancům -48 -22 -6,6 -3,2 
Závazky ze SZP -29 13 -8,1 3,9 
Stát - daňové závazky a dotace 385 -1 085 50,1 -94,0 
Dohadné účty pasivní 294 -329 70,0 -46,1 
Bankovní úvěry a výpomoci 220 -770 8,6 -27,8 
Bankovní úvěry dlouhodobé -780 -770 -50,3 - 
Bankovní úvěry krátkodobé 1 000 -1 000 100,0 -50,0 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 1 000 - - 
Časové rozlišení 3 475 5 195 - 149,5 
Výnosy příštích období 3 475 5 195 - 149,5 

Tabulka 12 - Horizontální analýza pasiv společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní 
výkazy společnosti, vlastní zpracování] 
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V roce 2011 byla firma v zisku a díky tomu se zvýšila hodnota vlastního kapitálu 
o 57,5%. Naopak v roce 2012 se firma dostala do ztráty, protože se hospodářský 
výsledek běžného účetního období snížil o 427,6%. Vlastní kapitál firmy se vlivem toho 
snížil o 129,8% tedy o 14 675 000 Kč. 

Cizí zdroje firmy měly také proměnlivý charakter. V roce 2011 jejich hodnota 
o 12 229 000 Kč poklesla a to díky snížení dlouhodobých i krátkodobých závazků. 
V roce 2012 se cizí zdroje o 19,4% zvýšily a to ve prospěch krátkodobých závazků, 
jejichž hodnota vzrostla o 40,5%. Z předešlé tabulky je dobře vidět, že firma své 
dlouhodobé závazky postupně splácela. V roce 2011 klesly o 50,3% a v roce 2012 byl 
již dluh splacen zcela.  
 
Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Horizontální analýza  Absolutně v % 
Období 2011-2010 2012-2011 2010/2011 2011/2012 
Tržby za prodej zboží 0 72 - - 

Výkony -6 741 -10 255 -7,1 -11,6 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

-9 075 -12 531 -9,7 -14,8 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 334 2 276 182,8 63,0 

Výkonová spotřeba -12 868 7 377 -16,2 11,1 

Spotřeba materiálu a energie -5 759 -4 311 -16,9 -15,3 

Služby -7 109 11 688 -15,7 30,7 

Přidaná hodnota 6 127 -17 632 39,0 -80,8 

Osobní náklady -1 359 1 646 -10,6 14,4 

Mzdové náklady -997 1 246 -10,4 14,5 

Náklady na SZP  -361 422 -11,2 14,7 

Sociální náklady 0 -22 0,0 -59,5 

Daně a doplatky 15 -3 2,3 -0,4 

Odpisy DNM a DHM 498 -457 13,8 -11,1 

Tržby z prodeje DM a materiálu 2 948 -3 802 124,2 -71,5 

Tržby z prodeje DM  2 748 -2 635 0,0 -95,9 

Tržby z prodeje materiálu 200 -1 167 8,4 -45,4 

ZC prodaného DM a materiálu 1 161 -8 - -0,7 

ZC z prodeje DM 1 161 -1 090 - -93,9 

Prodaný materiál 0 1 082 - - 

Změna stavu rezerv 3 427 -3 283 - -95,8 

Ostatní provozní výnosy 537 -443 229,5 -57,5 

Ostatní provozní náklady 94 1 240 10,7 127,8 

Provozní výsledek hospodaření 5 774 -21 011 1708,3 -343,8 
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Výnosové úroky 1 -1 - -100,0 

Nákladové úroky 144 -70 232,3 -34,0 

Ostatní finanční náklady -15 -40 -12,9 -39,6 

Finanční výsledek hospodaření -128 109 -71,9 35,6 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1 327 -1 748 0,0 -131,7 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 

4 319 -19 154 2699,4 -427,6 

Tabulka 13 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát společnosti ABC s.r.o. 
[zdroj: ú četní výkazy společnosti, vlastní zpracování] 
 

Z hlediska dosahovaných tržeb je patrné, že má společnost ABC s.r.o. výhradně 
výrobní charakter a že všechny výnosy představují tržby z prodeje vlastních výrobků 
a služeb. Tržby z prodeje zboží vznikly jen v roce 2012 a jsou minimální.  

Jak je vidět z výkazu zisku a ztrát, tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb se 
neustále snižovaly. V roce 2011 se snížily o 9,7% a v roce 2012 o dalších 14,8%.  

Jelikož se v roce 2011 snížily tržby, podnik se snažil snižovat náklady, což se mu 
povedlo a přidaná hodnota vyšla kladná. V roce 2012 hodnota tržeb za prodej vlastních 
výrobku a služeb dále klesala, ale výkonová spotřeba se o 11,1% zvýšila, v důsledku 
toho vyšla přidaná hodnota sice kladná, ale ne dost velká, aby po odečtení osobních 
nákladů, které se oproti minulému roku zvýšily o 14,4%, daní, poplatků, odpisů 
a ostatních provozních nákladů, které se zvýšily dokonce o 127,8% vyšel provozní 
výsledek hospodaření kladný. 

Firma ve všech třech sledovaných letech prodávala materiál, což znamená, že ho 
pravděpodobně nakoupila více, než nakonec potřebovala. V roce 2011 ale začala 
prodávat i dlouhodobý majetek. 

V roce 2011 došlo k výraznému nárostu provozního hospodářského výsledku, který 
souvisel s růstem přidané hodnoty. Následující rok se však provozní hospodářský 
výsledek snížil o 21 011 000 Kč, protože tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 
nadále klesaly a navíc se o 11,1% zvýšila výkonová spotřeba.  

Finanční výsledek hospodaření byl ve všech sledovaných letech záporný. Tento 
výsledek byl způsoben tím, že firma nedisponovala kromě roku 2011 žádnými 
výnosovými úroky a finanční výsledek hospodaření byl tedy tvořen pouze nákladovými 
úroky a ostatními finančními náklady. 

Hospodářský výsledek za běžnou činnost se rovnal hospodářskému výsledku za 
účetní období, protože mimořádný výsledek hospodaření byl ve všech třech letech 
roven nule. Hospodářský výsledek za účetní období měl proměnlivou tendenci. V roce 
2011 se jeho hodnota zvýšila o 2 699,4% díky vysoké hodnotě provozního výsledku 
hospodaření. V následujícím roce ale hospodářský výsledek za běžné účetní období 
klesl o 427,6% a společnost se dostala do ztráty. 
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9.3 Analýza rozdílových ukazatelů  

Nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál, který se 
vypočítá podle následující rovnice: 

 

 
Při výpočtu čistého pracovního kapitálu byl za oběžná aktiva dosazen součet zásob, 

krátkodobých pohledávek a finančního majetku. Suma krátkodobých závazků se 
skládala z krátkodobých závazků a z krátkodobých úvěrů a výpomocí.  

Jelikož by se do výpočtu ČPK neměly zahrnovat pohledávky a závazky po lhůtě 
splatnosti, byly v celém sledovaném období tyto hodnoty od hodnot krátkodobých 
pohledávek a závazků odečteny. 

V roce 2010 se oběžná aktiva firmy ABC s.r.o. skládala z těchto hodnot: zásoby 
= 1 277 000 Kč, krátkodobé pohledávky = 34 360 000 Kč, finanční majetek 
= 1 421 000 Kč. Krátkodobé závazky firmy dosahovaly hodnoty 12 996 000 Kč 
a hodnota krátkodobého úvěru byla v tomto roce 1 000 000 Kč.  

V roce 2011 se zvýšila hodnota nedokončené výroby a cena zásob se rovnala částce 
4 888 000 Kč, hodnota krátkodobých pohledávek se rovnala hodnotě 8 379 000 Kč, 
finanční majetek vzrostl o 5 094 000 Kč a rovnal se 6 515 000 Kč. Hodnota 
krátkodobých závazků se snížila na 8 841 000 Kč.  

Hodnota zásob i v roce 2012 nadále rostla a rovnala se hodnotě 10 775 000 Kč, 
hodnota krátkodobých pohledávek se také zvýšila na hodnotu 17 319 000 Kč. Hodnota 
peněz v pokladně a na běžných účtech se snížila o 4 838 000 Kč a finanční majetek se 
rovnal částce 1 677 000 Kč. Krátkodobé závazky firmy vzrostly o 2 485 000 Kč.  

Pro přehlednost je v následující tabulce znázorněn vývoj čistého pracovního kapitálu. 
 

 
2010 2011 2012 

Oběžná aktiva 37 058 19 782 29 771 
Zásoby 1 277 4 888 10 775 
Krátkodobé pohledávky 34 360 8 379 17 319 
Finanční majetek 1 421 6 515 1 677 

Krátkodobé závazky 13 996 10 841 13 326 
Krátkodobé závazky 12 996 8 841 11 326 
Krátkodobé úvěry a výpomoci 1 000 2 000 2 000 

ČPK (v tis. Kč) 23 062 8 941 16 445 

Tabulka 14 - Čistý pracovní kapitál společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní výkazy 
společnosti, vlastní zpracování] 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky                                                       (7-3) 
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V roce 2011 se hodnota čistého pracovního kapitálu snížila oproti roku 2010 
o 14 121 000 Kč. Bylo to způsobeno hlavně snížením hodnoty oběžného majetku a to 
konkrétně krátkodobých pohledávek. 

V 2012 se hodnota čistého pracovního kapitálu opět zvýšila. Hodnota ukazatele 
vzrostla díky navýšení oběžného majetku.  

Čistý pracovní kapitál nabýval ve všech sledovaných letech kladných hodnot, což 
znamená, že krátkodobé závazky byly nižší než krátkodobý majetek. Čistý pracovní 
kapitál znázorňuje finanční polštář, který by firmě umožnil pokračovat ve svých 
aktivitách i v případě, že by ji potkala nějaká nepříznivá událost, která by vyžadovala 
vysoký výdej finančních prostředků.  

9.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující část diplomové práce se bude zabývat poměrovými ukazateli finanční 
analýzy. Práce se nejprve zaměří na ukazatele zadluženosti, konkrétně na ukazatel 
věřitelského rizika, koeficient samofinancování, míru zadluženosti a ukazatel úrokového 
krytí. Se zadlužeností společnosti souvisí ukazatel s názvem ziskový účinek finanční 
páky, a proto je jeho výpočet také součástí této práce. Dále jsou v práci vypočítány 
ukazatele likvidity a rentability. Byl proveden výpočet jen nejznámějších ukazatelů, 
kterými jsou ROA, ROE a ROS. Jako poslední byly vykalkulovány ukazatele aktivity. 
Některé vypočítané ukazatele jsou porovnány s výsledky odvětví.  

9.4.1 Ukazatele zadluženosti 

  2010 2011 2012 
Vstupní veličiny (tis. Kč.)       
Cizí zdroje 52 822 40 593 48 477 
Celková aktiva 60 001 55 372 53 776 
Vlastní kapitál 7 179 11 304 -3 371 
EBIT (HV před zdaněním a úroky) 222 6 012 -14 960 
Nákladové úroky 62 206 136 

Ukazatelé zadluženosti       
Ukazatel věřitelského rizika (=CZ/A*100) 88,04% 73,31% 90,15% 
Koeficient samofinancování (=VK/A*100) 11,96% 20,41% -6,27% 
Míra zadluženosti (=CZ/VK) 7,36 3,59 -14,38 
Ukazatel úrokového krytí 3,58 29,18 -110,00 

Tabulka 15 - Ukazatele zadluženosti společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní výkazy 
společnosti, vlastní zpracování] 
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Firma ve všech třech sledovaných letech využívala cizí zdroje financování, které 
výrazně převyšovaly vlastní zdroje financování. Celková zadluženost firmy se 
pohybovala v rozmezí 73 až 90 %. Růst celkové zadluženosti byl dán snižující se 
hodnotou celkových aktiv.  

 
Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkem k celkové zadluženosti a dohromady by 
tyto dva ukazatele měly dát 100%. V roce 2010 tomu tak je. V dalších letech se na 
finanční struktuře společnosti podílelo časové rozlišení, jak je vidět z vertikální analýzy 
pasiv, a proto se součet těchto dvou ukazatelů nerovná 100%.  

 
Míra zadluženosti 

Míra zadluženosti firmy měla proměnlivou tendenci. V roce 2011 se hodnota 
ukazatele snížila díky rostoucímu vlastnímu kapitálu. V roce 2012 měl vlastní kapitál 
zápornou hodnotu, a proto měl ukazatel záporné znamínko, ale míra zadluženosti se 
v roce 2012 zvýšila. 
 
Ukazatel úrokového krytí 

Protože je firma financovaná hlavně cizími zdroji, je velmi významným ukazatelem 
úrokové krytí. Podle odborné literatury je doporučovaná hodnota ukazatele vyšší než 5. 
Tuto hranici společnost překročila pouze v roce 2011. V roce 2010 má sice ukazatel 
hodnotu nižší než je doporučovaná, ale je vyšší než 1 a to znamená, že podnik vytvořil 
dostatečný zisk pro splácení úroků věřitelům. V roce 2012 je ale hodnota úrokového 
krytí vlivem ztráty záporná a signalizuje potenciální velmi vážné problémy podniku.  

Pro úplnost je do diplomové práce zařazen také ukazatel zvaný ziskový účinek 
finanční páky, který charakterizuje dopad zadluženosti na rentabilitu vlastního kapitálu.  
 

  2010 2011 2012 
EBT (HV před zdaněním) 160 5 806 -15 096 
EBIT (HV před zdaněním a úroky) 222 6 012 -14 960 
Celková aktiva 60 001 55 372 53 776 
Vlastní kapitál 7 179 11 304 -3 371 

ZÚFP 6,0 4,7 -16,1 

Tabulka 16 - Ziskový účinek finanční páky [zdroj: ú četní výkazy společnosti 
ABC s.r.o., vlastní zpracování] 

 
V letech 2010 a 2011 má zisková účinnost finanční páky hodnotu větší než 1, a proto 

má zadluženost společnosti pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. V roce 2012 
působí finanční páka opačným směrem a rentabilitu vlastního kapitálu snižuje.  
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Z výsledků ZÚFP tedy vyplývá, že vysoká hodnota ukazatele věřitelského rizika je 
v letech 2010 a 2011 pro společnost příznivá, protože je podnik schopen dosáhnout 
z celkového vloženého kapitálu vyšší výnosnost než je výše úroků placených za použití 
cizího kapitálu. V roce 2012 už je ale výnosnost celkového kapitálu nižší než cena 
cizích zdrojů a vysoká úroveň ukazatele je pro firmu nepříznivá.  

Protože obecně platí, že je dobré vypočítané ukazatele srovnat s odvětvím, je 
v následující tabulce provedeno srovnání celkové zadluženosti podniku a firem ve 
stavebnictví. 
 
Ukazatele zadluženosti firmy ABC s.r.o. Ukazatele zadluženosti odvětví 
 
(v %)  2010 2011 2012 (v %)  2010 2011 2012 
Celková zadluženost 88,04 73,31 90,15 Celková zadluženost 60,66 59,65 57,34 

Tabulka 17 - Porovnání ukazatelů zadluženosti společnosti ABC s.r.o. a odvětví 
[zdroj: 38, 39 a 40, vlastní zpracování] 
 

Celková zadluženost odvětví se pohybovala v rozmezí doporučovaných hodnot 
autorů odborné literatury a dosahovala hodnoty maximálně 60%, v roce 2010 po 
zaokrouhlení 61%. Zadluženost společnosti ABC s.r.o. byla ve srovnání s odvětvím 
mnohem větší.  

9.4.2 Ukazatele likvidity 
 

 
2010 2011 2012 

Vstupní veličiny (tis. Kč.)       

Oběžná aktiva 39 085 22 179 32 065 

   Zásoby 1 277 4 888 10 775 

   Krátkodobé pohledávky 34 360 8 379 17 319 

   Finanční majetek 1 421 6 515 1 677 

   Časové rozlišení na straně aktiv 2 027 2 397 2 294 

Krátkodobé závazky 12 996 8 841 11 326 

Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 1 000 2 000 2 000 

Časové rozlišení na straně pasiv 0 3 475 8 670 

Ukazatelé likvidity       

Běžná likvidita (=OA/KZ) 2,70 1,55 1,46 

Pohotová likvidita (=OA - zásoby/KZ) 2,56 1,04 0,86 

Peněžní likvidita (=fin. majetek/KZ) 0,10 0,46 0,08 

Tabulka 18 - Ukazatele likvidity společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní výkazy 
společnosti, vlastní zpracování] 
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Při výpočtu ukazatelů všech likvidit byly od krátkodobých pohledávek odečteny 
hodnoty pohledávek po lhůtě splatnosti, neboť je vysoká pravděpodobnost, že firma 
nedostane své peníze, a proto by tyto pohledávky ukazatele likvidit zkreslovaly. 
I v případě krátkodobých závazků bylo počítáno pouze se závazky ve lhůtě splatnosti.  

Pří výpočtu běžné likvidity byly do čitatele dosazeny hodnoty zásob, krátkodobých 
pohledávek, finančního majetku a časového rozlišení na straně aktiv. Jmenovatel byl 
tvořen součtem krátkodobých závazků, krátkodobých bankovních úvěrů a výpomocí 
a časového rozlišení na straně pasiv.  

Čitatel pohotové likvidity se skládal z krátkodobých pohledávek a finančního 
majetku. Jmenovatel byl tvořen stejným součtem jako při výpočtu běžné likvidity.  

Do čitatele zlomku při výpočtu peněžní likvidity byly zahrnuty peníze v hotovosti 
a na účtech v bankách. Jmenovatel se skládal opět ze stejných hodnot jako v předešlých 
případech. 

V následujícím grafu jsou přehledně znázorněny hodnoty všech tří likvidit. Zelená 
úsečka znázorňuje horní hranici doporučovaných hodnot a červenou úsečkou je 
vyznačena spodní hranice doporučovaného rozmezí. 
 

Obrázek 19 – Hodnoty ukazatelů likvidit společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní 
výkazy společnosti, vlastní zpracování] 
 
Běžná likvidita 

V prvním sledovaném roce byla hodnota ukazatele mírně nad horní hranicí 
doporučovaných hodnot. Bylo to dáno velkou hodnotou oběžného majetku firmy, 

Běžná likvidita Pohotová likvidita Peněnží likvidita

2010 2,70 2,56 0,10

2011 1,55 1,04 0,46

2012 1,46 0,86 0,08
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především krátkodobých pohledávek. I když ukazatel dosahoval dobrých hodnot, byly 
v něm zahnuty zásoby v podobě nedokončené výroby, které jsou málo likvidní, protože 
si je nikdo nekoupí a to by se mělo při hodnocení brát v úvahu. V roce 2011 dosahoval 
ukazatel běžné likvidity hodnoty 1,55 a v roce 2012 měl hodnotu 1,46 a byl těsně pod 
spodní hranicí doporučovaných hodnot. V roce 2011 byl pokles způsoben snížením 
hodnoty oběžného majetku. V roce 2012 naopak oběžný majetek vzrostl, ale zvýšila se 
také hodnota pasiv ve jmenovateli.  
 
Pohotová likvidita 

Hodnoty pohotové likvidity stejně jako hodnoty běžné likvidity během sledovaných 
let klesaly. V roce 2010 se hodnota ukazatele pohybovala vysoko nad doporučenou 
hodnotou a to díky vysoké hodnotě oběžných aktiv. V roce 2011 se jeho hodnota snížila 
a pohybovala se mírně nad hranicí, v roce 2012 už byl ukazatel opět pod spodní hranicí 
doporučovaných hodnot.  
 
Peněžní likvidita 

Ukazatel peněžní likvidity měl v roce 2010 hodnotu 0,10 a to kvůli nízké hodnotě 
finanční majetku a vysoké hodnotě krátkodobých závazků. V tomto roce byl ukazatel 
pod doporučenou dolní hranicí. V roce 2011 vzrostl finanční majetek firmy a díky tomu 
se zvýšila i hodnota ukazatele na 0,46. V roce 2012 se jeho hodnota opět snížila, 
protože hodnota finanční majetku znovu klesla o 4 838 000 Kč. 

Při hodnocení likvidity v souvislosti s vykazovanými hodnotami likvidity ve 
stavebnictví je možné konstatovat, že hodnoty běžné likvidity v odvětví se rok od roku 
zvyšovaly. Hodnoty ukazatele podniku měly klesající charakter. V roce 2010 dosáhl 
podnik mnohem větší hodnoty než obor, v ostatních dvou letech byly hodnoty běžné 
likvidity v porovnání s oborem nižší. Stejné je to i u hodnot pohotové likvidity. 
Hodnoty peněžní likvidity měly jak v podniku, tak v oboru proměnlivý charakter.  

 
Ukazatelé likvidity společnosti ABC s.r.o.  Ukazatele likvidity odvětví 
 

  2010 2011 2012 
 

  2010 2011 2012 

Běžná likvidita 2,70 1,55 1,46 
 

Běžná likvidita 1,67 1,77 1,85 

Pohotová likvidita 2,56 1,04 0,86 
 

Pohotová likvidita 1,47 1,57 1,62 

Peněžní likvidita 0,10 0,46 0,08 
 

Peněžní likvidita 0,39 0,44 0,39 

Tabulka 19 - Porovnání ukazatelů likvidity společnosti ABC s.r.o. a odvětví [zdroj: 
38, 39 a 40, vlastní zpracování] 
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9.4.1 Ukazatele rentability 
 

  2010 2011 2012 
Vstupní veličiny (tis. Kč.)       

EAT (HV za účetní období) 160 4 479 -14 675 

EBIT (VH před zdaněním a úroky) 222 6 012 -14 960 

Aktiva 60 001 55 372 53 776 

Vlastní kapitál 7 179 11 304 -3 371 

Tržby 93 660 84 585 78 013 

Ukazatelé rentability       

ROA (= EBIT/A*100) 0,37% 10,86% -27,82% 

ROE (= EAT/VK*100) 2,23% 39,62% 435,33% 

ROS (= EAT/T*100) 0,17% 5,30% -18,81% 

Tabulka 20 - Ukazatele rentability společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní výkazy 
společnosti, vlastní zpracování] 
 

Při výpočtu rentability celkového kapitálu byla do čitatele dosazena hodnota EBIT. 
EBIT vyjadřuje zisk před úroky a daněmi a vypočítá se následovně: 

EBIT  = EBT + nákladové úroky 

EBT  = EAT + daň z příjmu za běžnou činnost 

EAT = čistý zisk    (7-4) 

Při výpočtu rentability vlastního kapitálu a tržeb byla použita hodnotu zisku po 
zdanění (EAT), v českých podmínkách se zisk po zdanění rovná výsledku hospodaření 
za účetní období. Tato hodnota byla v rámci výpočtu rentability vlastního kapitálu 
použita proto, že ukazatel rentability vlastního kapitálu hodnotí úspěšnost investic 
vlastníků podniku a daň ze zisku, která se odvádí před rozdělením zisku, nelze 
považovat za součást výdělku vlastníků. V případě rentability tržeb byla pomocí čistého 
zisku vypočítána zisková marže. 

 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Ukazatel rentability celkového kapitálu měl proměnlivou tendenci. V roce 2011 dosáhla 
firma uspokojivého výsledku, protože došlo k meziročnímu nárůstu o 10,49 %. Zvýšení 
hodnoty toho ukazatele bylo způsobeno hlavně vyšším ziskem, který byl 
o 4 319 000 Kč větší než v roce 2010. V roce 2012 naopak hodnota ukazatele meziročně 
klesla o 38,7 %. Pokles hodnoty ukazatele byl způsoben ztrátou ve výši 14 675 000 Kč. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu měla rostoucí tendenci. V roce 2010 tento ukazatel 
dosahoval hodnoty 2,23% a to znamená, že z každé 1 koruny vlastního kapitálu 
společnost získala 2 haléře čistého zisku. V roce 2011 se jeho hodnota zvýšila na 
39,62 % a v roce 2012 jeho hodnota v porovnání s rokem 2011 vzrostla o 395,71 %. 
Tento až nesmyslný výsledek byl dán vysokou zápornou hodnotou čistého zisku, který 
se promítal i do vlastního kapitálu a způsoboval jeho negativní hodnotu.  

 
Rentabilita tržeb (ROS) 

Hodnota ukazatele rentability tržeb je nejdůležitějším ukazatelem, protože udává 
ziskovost jednotlivých zakázek. V roce 2011 se jeho hodnota zvýšila z hodnoty 0,24 % 
na hodnotu 7,11% a to opět díky vyššímu zisku. V roce 2012 se hodnota ukazatele 
znovu výrazně snížila. Podíl na tom měl propad tržeb o více jak 8 % oproti roku 2011 
a také to, že firma v tomto roce vykazovala ztrátu. 

 Pro větší názornost jsou hodnoty všech tří ukazatelů rentability zobrazeny 
v následujícím grafu. 

Obrázek 20 - Hodnoty ukazatelů rentabilit společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní 
výkazy společnosti, vlastní zpracování] 
 
V následujícím grafu jsou porovnány hodnoty ukazatelů ROA a ROE podniku 
s hodnotami ROA a ROE oboru. 
 

ROA ROE ROS

2010 0,37% 2,23% 0,17%

2011 10,86% 39,62% 5,30%

2012 -27,82% 435,33% -18,81%
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ROA podniku ROA oboru ROE podniku ROE oboru

2010 0,37% 5,93% 2,23% 12,46%

2011 10,86% 4,55% 39,62% 9,20%

2012 -27,82% 3,32% 435,33% 6,76%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 – Porovnání vybraných ukazatelů rentabilit společnosti ABC s.r.o. 
a odvětví [zdroj: 38, 39 a 40, vlastní zpracování] 
 

Rentabilita celkového kapitálu měla ve stavebnictví klesající tendenci. V roce 2010 
dosáhla společnost ve srovnání s oborem velmi malé hodnoty toho ukazatele. Naopak 
v roce 2011 byla rentabilita celkového kapitálu nadprůměrná a v roce 2012 ukazatel 
dosahoval hodnoty hluboce pod průměrem odvětví. U ukazatele rentability vlastního 
kapitálu v odvětví se stejně jako u rentability celkového kapitálu v oboru objevoval 
klesající trend. Rentabilita vlastního kapitálu firmy měla opačnou tendenci. V roce 2012 
byla ovšem zapříčiněná ztrátou a zápornou hodnotou vlastního kapitálu. 

9.4.4 Ukazatele aktivity 

Při výpočtu ukazatelů aktivit byly opět od krátkodobých pohledávek a závazků 
odečteny hodnoty, které jsou po splatnosti a bylo počítáno pouze s krátkodobými 
pohledávkami a závazky ve splatnosti.  

Z tohoto důvodu vycházely doby obratu pohledávek a závazků mnohem menší než 
kdyby bylo počítáno s hodnotami, které jsou uvedeny v rozvaze. Pro zajímavost jsou 
proto níže v textu uvedeny doby obratu vypočítané z hodnot, které nezohledňují 
splatnost pohledávek a závazků a tyto hodnoty jsou následně porovnány s odvětvím. 
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  2010 2011 2012 
Vstupní veličiny (tis. Kč.)       
Tržby 93 660 84 585 77 321 
Aktiva 60 001 55 372 53 776 
Zásoby 1 277 4 888 10 775 
Pohledávky 34 360 8 379 17 319 
Krátkodobé závazky 12 996 8 841 11 326 

Ukazatele aktivity       
Obrat celkových aktiv (=T/A) 1,56 1,53 1,44 
Obratovost zásob (=T/zásoby) 73,34 17,30 7,18 

Doba obratu zásob (=1/obratovost zásob 
x 365) 

4,91 20,80 50,17 

Obratovost pohledávek (=T/pohledávky) 2,73 10,09 4,46 

Doba obratu pohledávek (=1/obratovost 
pohledávek x 365) 

132,07 35,66 80,64 

Obratovost závazků (=T/závazky) 7,21 9,57 6,83 

Doba obratu závazků (=1/obratovost 
závazků x 365) 

49,95 37,63 52,73 

Tabulka 21 - Ukazatele aktivity společnosti ABC s.r.o. [zdroj: účetní výkazy 
společnosti, vlastní zpracování] 
 
Doba obratu zásob 

Obecným trendem je zkracování doby obratu zásob, což zpravidla vede ke zvyšování 
zisku. V případě této společnosti docházelo ale rok od roku k prodlužování doby obratu 
zásob. Není možné ale říci, zda se doba obratu zásob prodlužovala proto, že byla firma 
dříve podkapitalizována nebo zda firma umrtvovala finanční zdroje v podniku. 

 
Doba obratu pohledávek 

Firma měla nejhorší postavení vůči odběratelům v roce 2010, kdy musela čekat 132 
dnů, než dostala za provedené služby zaplaceno. V roce 2011 se doba obratu 
pohledávek snížila na 36 dnů a v roce 2012 se hodnota ukazatele opět zvýšila a podnik 
poskytoval svým odběratelům obchodní úvěr po dobu 81 dní. Za optimální lze 
považovat dobu splatnosti v rozmezí 30 až 90 dnů. 

 
Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nebyla 
narušena rovnováha ve firmě. Hodnota ukazatele doby obratu závazků byla ale v letech 
2010 a 2012 menší než doba obratu pohledávek což znamená, že firma nevyužívá 
dodavatelských úvěrů. Dodavatelského úvěru firma využívala pouze v roce 2011, kdy 
byla doba obratu závazků o dva dny delší než doba obratu pohledávek. 
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Výsledky hodnot ukazatelů aktivity jsou zachyceny v následujícím grafu. 

 
Obrázek 22 – Doby obratu zásob, pohledávek a závazků společnosti ABC s.r.o. 
[zdroj: ú četní výkazy společnosti, vlastní zpracování] 
 

Při výpočtu doby obratu v odvětví nejsou rozlišovány krátkodobé pohledávky 
a závazky ve splatnosti a po splatnosti. Když tedy nebude brána v úvahu splatnost 
pohledávek a závazků firmy lze srovnat doby obratu podniku ABC s.r.o. s odvětvím.  

Ukazatele doby obratu podniku ABC s.r.o. a odvětví bez zohlednění splatnosti 
pohledávek a závazků 
 

(ve dnech)  2010 2011 2012 
 

 (ve dnech) 2010 2011 2012 

Doba obratu zásob 4,91 20,8 50,2 

 

Doba obratu zásob 30,4 30,8 34,3 

Doba obratu pohledávek 171 121 140 

 

Doba obratu pohledávek 166 173 189 

Doba obratu závazků 126 97 150 

 

Doba obratu závazků 142 141 141 

Tabulka 22 - Porovnání ukazatelů aktivity společnosti ABC s.r.o. a odvětví [zdroj: 
účetní výkazy společnosti a 38, 39 a 40, vlastní zpracování] 
 

Doba obratu zásob v odvětví se zvyšovala. U firmy ABC s.r.o. se hodnota ukazatele 
také zvyšovala, ale mnohem větším tempem. 

 Doba obratu pohledávek měla v odvětví rostoucí tendenci a dosahovala hodnot 166 
až 189 dnů. Ve firmě ABC s.r.o. měla doba obratu proměnlivou tendenci. V roce 
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2012 50,17 80,64 52,73
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2011 byla doba obratu pohledávek 121 dnů a v roce 2012 140 dnů. Dosahovala tedy 
nižších hodnot než odvětví, což je pozitivní jev.  

Doba obratu závazků se v odvětví pohybovala kolem 140 dnů. Ve firmě ABC s.r.o. 
měla stejně jako doba obratu pohledávek kolísavý charakter. V roce 2010 čekali 
dodavatelé na zaplacení faktur 126 dní, v roce 2011 se platební morálka firmy zlepšila 
na 97 dní a v roce 2012 se časový interval prodloužil na 150 dní. 

9.5 Bankrotní modely 

V diplomové práci jsou dále počítány dva predikční modely neboli tzv. systémy 
včasného varování, které předpovídají riziko možného bankrotu a upozorňují vedení 
firmy na to, že je potřeba učinit nápravné kroky. Do diplomové práce byly zahrnuty na 
základě velké ztráty společnosti v roce 2012 a mají potvrdit špatnou situaci společnosti. 

9.5.1 Altmanův model upravený pro české podmínky 

Jako první byl vypočítán Altmanův model upravený pro české podmínky. Pro 
výpočet byla použita kombinace rovnice Altmanova modelu rozšířeného o proměnou x6 
a rovnice pro výpočet Altmanova modelu pro společnosti s ručením omezeným.  

Vzorce pro výpočet jednotlivých ukazatelů byly uvedeny v teoretické části, a proto 
jsou v této části diplomové práce vloženy pouze tabulky, obsahující jednotlivé výsledky 
ukazatelů a konečné hodnoty indexů. Podrobné výpočty obou modelů a tabulka 
obsahující indexy potřebné pro výpočet indexu důvěryhodnosti IN95 jsou uvedeny 
v příloze č. 8. 

 

Ukazatel Váha 
Ukazatel Ukazatel x váha 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

x1 0,717 0,3844 0,1615 0,3058 0,2756 0,1158 0,2193 

x2 0,847 0,1163 0,2005 -0,0664 0,0985 0,1699 -0,0562 

x3 3,107 0,0037 0,1095 -0,2782 0,0115 0,3404 -0,8643 

x4 0,420 0,0038 0,0049 0,0041 0,0016 0,0021 0,0017 

x5 0,998 1,6257 1,7028 1,4850 1,6225 1,6994 1,4821 

x6 1,00 0,2016 0,1489 0,2611 0,2016 0,1489 0,2611 

ZMOD   2,2113 2,4764 1,0436 

Tabulka 23 - Altmanův model upravený pro podmínky ČR [zdroj: ú četní výkazy 
společnosti ABC s.r.o., vlastní zpracování] 
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Po porovnání výsledných indexů s kritérii hodnocení, vyšlo, že se společnost ABC 
s.r.o. v roce 2010 a 2011 pohybovala v tzv. šedé zóně, kdy nelze určit, zda podnik 
zbankrotuje nebo ne. V roce 2012 se hodnota Altmanova indexu prudce snížila a podnik 
se nacházel v intervalu, podle kterého podniku hrozí vážné finanční problémy, 
a s velkou pravděpodobností zbankrotuje.  

9.5.2 Index důvěryhodnosti IN95 

Pro potvrzení nepříznivé situace podniku v roce 2012, byl proveden ještě výpočet 
Indexu důvěryhodnosti IN95, který vznikl v České republice a jeho výhodou je tedy 
sladěnost s českými účetními standardy.  

 

Ukazatel Váha 
Ukazatel Ukazatel x váha 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

A 0,34 1,1359 1,3641 1,1093 0,3862 0,4638 0,3772 

B 0,11 3,5806 29,1845 -110,00 0,3939 3,2103 -12,1000 

C 5,74 0,0037 0,1086 -0,2782 0,0212 0,6232 -1,5968 

D 0,35 1,6257 1,7028 1,4850 0,5690 0,5960 0,5198 

E 0,10 1,3996 1,8668 1,4313 0,1400 0,1867 0,1431 

F 16,54 0,2016 0,1489 0,2608 3,3347 2,4629 4,3142 

IN95   -1,8244 2,6171 -16,971 

Tabulka 24 - Index důvěryhodnosti IN95 [zdroj: ú četní výkazy společnosti 
ABC s.r.o., vlastní zpracování] 
 

Podle toho indexu nebyla firma ohrožená vážnými finančními problémy jen v roce 
2012, ale také v roce 2010. Pouze v roce 2011 vyšla hodnota ukazatele větší než 2 
a podnik podle této metody vykazoval uspokojivou finanční situaci.  
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9.6 Konečné zhodnocení finančního zdraví firmy ABC s.r.o. 

Analyzovaná společnost vykazuje negativní trend vývoje finančních ukazatelů v čase 
a v roce 2012 byla ohrožená vážnými finančními problémy. 

Vývoj celkových aktiv společnosti ABC s.r.o. byl v letech 2010 až 2012 
charakteristický tím, že docházelo k postupnému snižování dlouhodobého hmotného 
majetku vlivem odpisů a také jeho prodejem. Oběžná aktiva firmy měla proměnlivou 
tendenci a to díky kolísavé hodnotě krátkodobých pohledávek.  

Podíl vlastního a cizího kapitálu firmy měl také proměnlivý charakter. V roce 2010 
byla struktura pasiv tvořena z 12% vlastním a z 88% cizím kapitálem. V roce 2011 se 
hodnota vlastního kapitálu díky kladnému hospodářskému výsledku zvýšila o 4 125 000 
Kč a poměr vlastní kapitálu k cizímu byl 20% k 73%. V tomto roce se na struktuře 
pasiv také 6% podílelo časové rozlišení. V roce 2012 byl ale podnik ve ztrátě a to 
negativně ovlivnilo i výši vlastního kapitálu, který se snížil o 26,7%. Za doporučovanou 
hodnotu podílu vlastního a cizího kapitálu se považuje 30% k 70%. Společnost ABC 
s.r.o. měla ve všech třech letech více cizího kapitálu, než je doporučováno. Vysoká 
hodnota cizích zdrojů však měla do roku 2011 pozitivní vliv na rentabilitu vlastního 
kapitálu. V roce 2012 byla celková pasiva firmy tvořena z 90% cizími zdroji a úroková 
míra už byla větší než výnosnost aktiv, z toho tedy vyplývá, že takto vysoká hodnota 
cizích zdrojů již měla na firmu negativní vliv. 

Tržby firmy za prodej vlastních výrobků a služeb se za celé sledované období snížily 
o téměř 30%. Jelikož se v roce 2011 oproti předešlému roku o 9 075 000 Kč snížily 
tržby, podnik se snažil snižovat i náklady a díky tomu vyšla v tomto roce přidaná 
hodnota kladná. V roce 2012 došlo k dalšímu snižování tržeb, ale výkonová spotřeba 
firmy se díky rostoucím službám o 11,1% zvýšila a to mělo za následek to, že přidaná 
hodnota vyšla sice kladná, ale ne dost velká na pokrytí všech nákladů a firma proto 
v tomto roce vykazovala ztrátu v hodnotě 14 675 000 Kč. 

Finanční zdraví společnosti je ovlivněno především likviditou a rentabilitou podniku. 
Oběžná i pohotová likvidita firmy se snižovala a v roce 2012 ani jedna z těchto likvidit 
nedosáhla doporučovaných hodnot. Ukazatel peněžní likvidity měl proměnlivý 
charakter. V roce 2010 a 2012 vyšly hodnoty ukazatele hluboko pod spodní hranicí 
doporučovaných hodnot. V roce 2011 vyšla hodnota ukazatele 0,46 a to díky navýšení 
finančního majetku. 

Dalším důležitým ukazatelem je rentabilita, která slouží k hodnocení celkové 
efektivnosti dané činnosti. Ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu 
a rentability tržeb dosahovaly v roce 2012 záporných hodnot kvůli negativnímu 
výsledku hospodaření, kterého firma v tomto roce dosáhla. V porovnání s odvětvím 
dosahovaly hodnoty rentability celkového kapitálu podniku v letech 2010 a 2012 
mnohem menších hodnot. V roce 2011 vyšel ukazatel ROA díky vysoké hodnotě 
hospodářského výsledku před zdaněním a úroky 10,86% a výrazně překonal oborový 
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průměr. Rentabilita vlastního kapitálu měla rostoucí tendenci a v roce 2012 se její 
hodnota pohybovala kolem 435%. Tento výsledek byl způsoben vysokou ztrátou, která 
se promítla i do vlastního kapitálu a způsobila jeho zápornou hodnotu. 

Doby obratu zásob ve sledovaných letech rostly. Tento růst byl způsoben zvyšující se 
hodnotou nedokončené výroby. V porovnání s oborem byla doba obratu zásob do roku 
2011 nižší. V roce 2012 byla doba obratu zásob 50 dnů, oborový průměr se v tomto 
roce pohyboval kolem 34 dnů. Doby obratu pohledávek se po odečtení pohledávek po 
lhůtě splatnosti pohybovaly ve sledovaných letech v rozmezí 36 až 132 dnů. Pokud by 
pohledávky po lhůtě splatnosti nebyly brány v úvahu, doby obratu pohledávek by se 
zvýšily na hodnoty 121 až 170 dnů a v letech 2011 a 2012 by se pohybovaly pod 
oborovým průměrem. Doby obratu závazků byly opět počítány jen se závazky, od 
kterých byly odečteny závazky po lhůtě splatnosti a v tomto případě vyšli doby obratu 
v rozmezí 38 až 58 dní. Dále je třeba zmínit výrazný rozdíl mezi dobou obratu 
pohledávek a dobou úhrady krátkodobých závazků, kdy například v roce 2010 firma 
ABC s.r.o. čekala na zaplacení pohledávek 132 dnů a faktury dodavatelů platila 
v průměru za 50 dní. 

Jelikož byl podnik v roce 2012 ve ztrátě, nedosahoval doporučených hodnot běžné, 
pohotové ani peněžní likvidity, tržby společnosti se snižovaly a rentability celkového 
kapitálu a tržeb vycházely záporně, nelze jeho finanční zdraví označit jinak než jako 
chatrné.  

Závěry finanční analýzy jsou podpořeny výsledky výpočtů dvou bankrotních 
modelů, které firmě v roce 2012 předpovídaly bankrot. 
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10. Doporučení pro zlepšení finanční situace firmy 

Z výsledků finanční analýzy a bankrotních modelů firmy je zřejmé, že byla firma 
v roce 2012 ve vážné finanční situaci a pokud neprovede náležité opatření, hrozí jí 
likvidace. Do ztráty ve výši 14 675 000 se společnost pravděpodobně dostala především 
díky těmto dvěma příčinám: 

1. realizace zakázek, které obsahovaly příliš mnoho materiálu 

2. špatné nacenění zakázek způsobené neprověřenými cenami subdodávek 
a materiálů 

Cílem diplomové práce je využít manažerské účetnictví pro potřeby řízení firmy 
a právě na základě výsledků FA byla navržena následující tři opatření, která se týkají 
manažerského účetnictví a mohla by firmě pomoci zlepšit její finanční situaci.  

10.1 Doporučení č. 1: Zaměřit se na kalkulaci zakázek 

Cílem úspěšného podnikání ve stavebnictví je stanovit cenu stavební produkce tak, 
aby pokrývala veškeré náklady na realizaci výkonů a ještě přinášela firmě určitý zisk. 
Firma se musí snažit o to, aby předložila takovou nabídku, kterou považuje za 
nejvýhodnější, jak z hlediska kalkulace svých nákladů, tak z hlediska výhodné ceny pro 
investora.  

Ve stavebních firmách představuje kalkulování kontinuální činnost trvající od získání 
zakázky až po její ukončení. Prvním navrženým doporučením je, aby firma při 
zpracovávání zakázek postupovala tímto způsobem: 

1.  Při získávání zakázky by měla zpracovat předběžnou kalkulaci, která vyjadřuje 
průměrné dopředu stanovené náklady na kalkulační jednotku a předložit ji v podobě 
soupisů prací a dodávek, tedy ve formě nabídkového rozpočtu investorovi. Aby byla 
firma schopna vyjádřit cenu zakázky, potřebuje oceňovací podklady. Bylo by vhodné, 
aby firma používala vlastní oceňovací podklady, které jsou sice pracné a musí se 
pravidelně aktualizovat, ale popisují převážně ty druhy konstrukcí a činností, které 
firma realizuje a mají rozsah, strukturu a obsah podle jejich individuálních potřeb.  

Základním vlastním oceňovacím podkladem je individuální kalkulace jednotkové 
ceny. Podklady pro individuální kalkulaci mohou být vnitropodnikové nebo mohou být 
převzaté z databází oceňovacích podkladů nebo cenových soustav. Vždy by ale měli 
zahrnovat: 

• normy spotřeby materiálu 

• výkonové normy 

• ceníky materiálů 
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• mzdové sazby 

• sazby strojohodin 

• režijní a ziskové přirážky 

Při kalkulaci se vychází z kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek. Strukturu 
a obsah položek si každá firma stanovuje sama, ale jelikož se jedná o stavební firmu, 
měl by její kalkulační vzorec mít následující strukturu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 23 - Kalkulační vzorec nákladů [zdroj: 41, str. 18] 
 

Při stanovování ceny je důležité neustále sledovat: 

• ceny srovnatelných zakázek 

• aktuální stav mezi nabídkou a poptávkou 

• konkurenci 

• zavádění nových technologií a materiálů do výroby 

• objem produkce 

V dnešním silném konkurenčním prostředí je nutné, aby firma nabízela takové ceny, 
které se přibližují konkurenci, a proto je pro získání zakázky nucena stanovovat ceny na 
úrovni nákladů, případně ještě nižší. V případě snižování cen zakázek je nezbytné, aby 
si ředitel výrobního úseku uvědomil, že nestačí snížit jen konečnou cenu, ale že musí 
hledat v kalkulačním vzorci položky, na kterých by se dalo ušetřit a tím by se dalo 
předejít špatnému nacenění zakázek. 
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2. V případě získání zakázky by bylo vhodné, aby firma začala vypracovávat operativní 
kalkulaci, která vyjadřuje vlastní náklady na kalkulační jednotku podle konkrétních 
technických, ekonomických a organizačních podmínek. Operativní kalkulace se 
zpracovává před zahájením realizace dané zakázky prostřednictvím výrobní kalkulace. 

V rámci výrobní kalkulace se zpracovávají podrobné kalkulační rozbory, které se 
rozepisují na limity a díky nim by byla firma schopna řídit a kontrolovat stavební 
výrobu.  

3. Po skončení zakázky by měla firma vypracovat na základě vnitropodnikového 
účetnictví výslednou kalkulaci, pomocí níž by kontrolovala hospodárnost. [41], [42] 

10.2 Doporučení č. 2: Zvýšit tržby zaměřením se na zakázky, 
které jsou nejméně materiálově náročné       

Jak bylo vidět z grafů znázorňujících tržby v jednotlivých letech podnikání, které 
jsou uvedeny v kapitole 8.4 Analýza tržeb, ve všech pěti letech, kromě roku 2010, se 
peněžní příjmy z vodohospodářských staveb podílely na celkových tržbách více než 
50%. Vysoké tržby jsou způsobeny malou materiálovou náročností zakázek a podle 
vývoje tržeb, který je součástí této kapitoly, se dá předpokládat, že i v dalších letech 
bude tato oblast podnikání pro firmu významných zdrojem tržeb. 

První metodou, aplikovanou pro předpověď budoucího vývoje tržeb, byly časové 
řady, u kterých se nehledá vysvětlující proměnná, protože jí je čas. Předpovídané tržby 
se odvíjejí pouze od tržeb, kterých firma dosáhla v minulosti a předpokládá se, že 
minulý trend bude pokračovat i v budoucnu. [43] 

 

Skutečnost 
Teoretické hodnoty 

Metody časových řad 

Rok 
Tržby podniku Lineární Mocninná Exponenciální 

Absolutně Index Absolutně Absolutně Absolutně 

2008 21 755 442 - 
   

2009 47 138 379 25 372 937 
   

2010 30 921 670 -16 206 709 - - - 

2011 37 016 813 6 095 143 - - - 

2012 42 348 783 5 331 970 - - - 

R2 - - 0,245253 0,431891 0,322287 

2013   45 156 752 44 986 071 48 013 152 

2014   
48 264 264 47 217 549 53 544 795 

2015   
53 371 775 49 239 818 59 713 744 

Tabulka 25 - Teoretické hodnoty tržeb společnosti ABC s.r.o. vypočítané pomocí 
časových řad [zdroj: seznam zakázek a účetních deníků, vlastní zpracování] 
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Přímková regrese má tvar y = b1*x + b0. Po dosazení do této přímky vyšlo, že firma 
by v roce 2013 utržila příjmy ze zakázek v oblasti vodohospodářských staveb ve výši 
45 156 752 Kč. V následujícím roce by se tržby i nadále zvyšovaly a dosáhly hodnoty 
48 264 264 Kč. V posledním předpovídaném roce, tedy v roce 2015 by peněžní příjmy 
z vodohospodářských staveb činily 53 371 755 Kč. 

Mocninná regrese má tvar přímky y = α*x^ β. Hodnoty tržeb odvozené na základě 
tohoto trendu vyšli nejmenší. V roce 2013 by firma v oblasti vodohospodářských staveb 
vydělala 44 986 071 Kč. V dalším roce by tržby dosahovaly výše 47 217 549 Kč 
a v roce 2015 by společnost v této oblasti podnikání vydělala 49 239 818 Kč. 

Exponenciální regrese je určena rovnicí y= b0*b 1
x. Tržby odvozené na základě 

tohoto trendu nabývají nejvyšších hodnot. V roce 2013 by společnost nabyla tržeb 
v hodnotě 48 013 152 Kč. V roce 2014 by peněžní příjmy z vodohospodářských staveb 
dosahovaly výše 53 544 795 Kč a v roce 2015 by tržby z této oblasti podnikání činily 
59 713 744 Kč. 

Druhým způsobem použitým pro odhad tržeb byla regresní analýza založená na 
hrubém domácím produktu České republiky v běžných cenách. Podkladem, pro 
zkoumání závislosti mezi tržbami a HDP, byly opět data z účetních deníků a také údaje 
Ministerstva financí, které na svých stránkách zveřejňuje predikce hlavních 
makroekonomických indikátorů. 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 20131 2014 2015 

HDP v mld. Kč 3689 3628 3954 4023 4042 4077 4261 4469 

Tabulka 26 - Vývoj HDP ČR v letech 2008 – 2013 a predikce DHP ČR na roky 
2014 – 2015 [zdroj: 44] 
 

Rovnice použité pro výpočty jsou stejné jako u metody časových řad, pouze jsou 
místo roků dosazených za x, dosazeny za x předpovědi hodnot hrubého domácího 
produktu, které jsou uvedeny v předchozí tabulce.  

 

Skutečnost 
Teoretické hodnoty 

Metody regresní analýzy 

Rok 
Tržby podniku Lineární Mocninná Exponenciální 

Absolutně Index Absolutně Absolutně Absolutně 

2008 21 755 442 -       
2009 47 138 379 25 372 937       

                                                           

1
 Rok 2013 nebyl na stránkách ministerstva financí České republiky uveden v predikci, 
ale pro účely výpočtu počítám s touto zjištěnou hodnotou jako s odhadem. 



 

90 

 

2010 30 921 670 -16 206 709 - - - 
2011 37 016 813 6 095 143 - - - 
2012 42 348 783 5 331 970 - - - 
R2 - - 0,008253 0,033309 0,035950 

2013     36 808 683 36 714 000 36 835 225 

2014     37 661 561 38 527 232 38 897 394 

2015     38 625 683 40 585 660 41 367 895 

Tabulka 27 -  Teoretické hodnoty tržeb společnosti ABC s.r.o. vypočítané pomocí 
regresní analýzy [zdroj: seznam zakázek a účetních deníků, vlastní zpracování] 

Na základě lineární metody regresní analýzy by firma mohla v dalších letech utržit 
tyto příjmy: v roce 2013 by se tržby ve srovnání s rokem 2012 snížily na hodnotu 
36 808 683 Kč, v roce 2014 by vzrostly na hodnotu 37 661 561 Kč a v roce 2015 by 
jejich růstu pokračoval a firma by vydělala 38 625 683 Kč. 

Hodnoty odhadu tržeb firmy ABC s.r.o. vypočítané mocninou metodou vyšli v roce 
2013 o 94 683 Kč nižší než metodou lineární. V roce 2014 by tržby dosahovaly výše 
38 527 232 Kč a v roce 2015 by tržby z vodohospodářských staveb činily 
40 585 660 Kč. 

Poslední metodou regresní analýzy byla exponenciální regrese. Hodnoty tržeb, 
odvozené na základě tohoto trendu, vyšly v letech 2014 a 2015 nejvyšší. V roce 2013 by 
společnost vydělala 36 835 225 Kč. V roce 2014 by se hodnota tržeb zvýšila na 
38 897 394 Kč a v posledním předpovídaném roce vy firma utržila 41 367 895 Kč.  

Na základě provedených výpočtů se jako nejvhodnější metoda v případě metody 
časových řad jeví mocninný trend, protože koeficient determinace označený jako R2 se 
rovná 0,431891 a to znamená, že nejlépe vystihuje trend časové řady. V případě 
regresní analýzy se křivce vývoje nejvíce přibližuje exponenciální trend. 

Podle obou vypočítaných metod se dá předpokládat, že se tržby v této oblasti 
podnikání budou v dalších letech zvyšovat, a proto druhým doporučením určeným pro 
vedení firmy je zaměřit se na zakázky v oblasti vodohospodářských staveb. 

Předpovědí tržeb byly vypočítány pomocí programu Microsoft Excel a podrobné 
výpočty obou metod jsou uvedeny v příloze č. 9 a 10. 

10.3 Doporučení č. 3: Snížit náklady pomocí jejich efektivního 
        řízení 

Základem řízení nákladů je manažerské účetnictví, které slouží k evidenci 
jednotlivých nákladů podle jednotlivých výkonů a k jejich následnému využití pro 
plánování, operativní řízení a strategické rozhodování. Vnitropodnikové účetnictví, 
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které je součástí manažerského účetnictví umožňuje sledovat náklady v podniku za 
jednotlivá střediska a podává tak vedení firmy informace o tom, kdo za jaký náklad nese 
zodpovědnost a díky tomu může vedení společnosti kontrolovat a řídit hospodaření 
jednotlivých vnitropodnikových útvarů. 

Firma vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění 
a také podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví, a proto nemá dostatečný přehled o hospodaření uvnitř podniku. Na základě 
těchto informací je třetím navrhovaným doporučením zavést vnitropodnikové účetnictví 
zaměřené na hospodaření jednotlivých středisek. Díky tomu by mohla firma mít lepší 
přehled o tom, která střediska jsou zisková a která naopak ztrátová.  

10.3.1 Vnitropodniková střediska 

Rozdělení společnosti na hospodářská střediska znamená určit jednotlivé 
vnitropodnikové útvary, které jsou zodpovědné za vznik nákladů a výnosů. 
V návaznosti na organizační strukturu a oblasti podnikání společnosti by bylo vhodné 
vytvořit těchto 7 hospodářských středisek: 

1. Vodohospodářské stavby 

2. Silniční doprava 

3. Nákladní doprava 

4. Zemní práce 

5. Správa 

6. Servis 

7. Stroje a mechanizace 

10.3.1.1 Střediska hlavní činnosti 

Vodohospodářské stavby 

V tomto středisku by se uskutečňovala jedna z hlavních podnikatelských činností. 
Středisko s názvem vodohospodářské stavby by se zabývalo výstavbou rybníků, poldrů, 
čištěním a zpevňováním vodních toků nebo rekultivacemi skládek a zřizováním nových 
těles skládek. 

Stroje a ostatní pracovní nářadí potřebné k provádění výkonů tohoto střediska by 
zabezpečovalo středisko stroje a mechanizace. Doprava potřebného materiálu a strojů 
by se uskutečňovala v rámci střediska silniční doprava.  

Dopravní stavby 

Dalším střediskem hlavní výroby by byly dopravní stavby. V rámci toho střediska by  
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firma realizovala stavby cyklostezek, lesních cest, asfaltových komunikací 
a zpevněných ploch. 

Všechny stroje a ostatní pracovní nářadí by stejně jako pro středisko 
vodohospodářských staveb opatřovalo zase středisko stroje a mechanizace. Nezbytný 
materiál a stoje by na stavbu dováželo středisko silniční dopravy. 

Zemní práce 

Třetím střediskem hlavní výroby by bylo středisko zemní práce. Pracovníci tohoto 
střediska by prováděli zemní a výkopové práce, inženýrské sítě, hrubé terénní úpravy, 
stabilizaci zemin nebo terénní a sadové úpravy. 

Všechny potřebné stroje by opět zabezpečovalo středisko stroje a mechanizace. 
Odvoz nepotřebné zeminy na skládky nebo dopravu potřebného materiálu by 
zajišťovalo středisko silniční dopravy. 

Silniční doprava 

Ve středisku silniční dopravy by procovalo 10 řidičů, kteří by vykonávali služby pro 
střediska vodohospodářské stavby, dopravní stavby a zemní práce. Toto středisko by 
také poskytovalo služby pro externí zákazníky. Mezi tyto služby by patřila přeprava 
strojů a nadměrných nákladů, nákladní silniční doprava, kontejnerová doprava 
a přeprava nafty.  

Ve středisku silniční dopravy by se evidovaly všechny nákladní automobily 
a náklady s nimi související. V majetku firmy jsou tyto vozy: 

• SCANIA tahač R580 

• MAN tahač TGA 33.530 

• SCANIA 6x6  

• MERCEDES BENZ Actros 6x6 

• MERCEDES BENZ Atego 

• TATRA 815 Terno 8x8, korba18 m3 

• TATRA 815 6x6 

• Renault Midlum – nosič kontejnerů s hydraulickou rukou nosnost 6 tun / cisterna na 

přepravu motorové nafty 

• Podval GOLDHOFER – 4 nápravy, roztažitelný s navijákem, nosnost 52 tun 

• Návěs WIELTON – 3 nápravy, nosnost 31 tun 

• Vlek PANAV 

• Vlek BSS 
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• Vlek Tandem 

• Renault Trafic – výjezdní servisní vozidlo 

10.3.1.2 Středisko správy a řízení 

Správa 

Pod toto středisko by spadaly všechny náklady týkající se administrativy a účetnictví, 
náklady spojené s vedením podniku nebo náklady na marketing. 

10.3.1.3 Střediska pomocná a obslužná 

Servis 

Toto středisko by zaměstnávalo celkem 4 pracovníky. Pracovníci útvaru by 
zabezpečovali činnosti související se servisem a opravami vozového parku společnosti. 
Úkolem toho střediska by bylo předávání svých výkonů středisku stroje a mechanizace 
a středisku silniční doprava.  

Stroje a mechanizace 

Středisko stroje a mechanizace by své výkony poskytovalo střediskům 
vodohospodářských a dopravních staveb a středisku zemní práce. V tomto středisku by 
se evidoval strojový park firmy, do kterého patří tyto stroje: 

• Pásová rypadla 

• Caterpillar 320C 

• Caterpillar 323D 

• Liebherr 934 

• Kolová rypadla 

• Caterpillar M313C 

• Caterpillar M313D 

• Caterpillar M316C + svahovací lžíce 

• Pásové nakladače 

• Caterpillar 973C – objem lžíce 3 m3 

• Bobcat T300 

• Kolové nakladače 

• Caterpillar 242B 

• Pásové minibagry 
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• Caterpillar 308D 9 tun 

• Válce 

• Bomag – vibrační ježkový vál 

• Caterpillar 224 

• Caterpillar CS583E 

• Caterpillar CS683E 

• Dozér 

• Caterpillar D6N XL 

10.3.2 Organizace vnitropodnikového účetnictví 

Společnost si při implementaci vnitropodnikového účetnictví může vybrat, zda chce 
vést jednookruhovou nebo dvouokruhovou účetní soustavu. Jelikož je pro společnost 
v tuto chvíli důležité sledovat hospodaření jednotlivých hospodářských středisek, bylo 
by vhodnější zavést dvouokruhové účetnictví.  

Při zavádění dvouokruhové účetní soustavy je nejprve nezbytné stanovit analytickou 
evidenci hospodářských středisek. Jednotlivá střediska budou pro tento případ označena 
zkratkou HS a jednociferným číslem. 

• Vodohospodářské stavby = HS 1 

• Dopravní stavby = HS 2 

• Zemní práce = HS 3 

• Silniční doprava = HS 4 

• Správa = HS 5 

• Servis = HS 6 

• Stroje a mechanizace = HS 7 

Dalším krokem je tvorba účtového rozvrhu. Účtová osnova podniku musí být 
v souvislosti se zavedením dvouokruhové účetní soustavy rozšířena o účty účtové 
skupiny 8 a 9. Účtová skupina 8 se používá pro účtování nákladů a konkrétně pro tento 
případ byly vytvořeny tyto nákladové účty: 

• Přímé náklady HS vodohospodářské stavby     800.1.1.01.č.zakázky 

• Nepřímé náklady HS vodohospodářské stavby   800.1.1.02.č.zakázky 

• Náklady na prodej HS vodohospodářské stavby       800.1 
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• Přímé náklady HS dopravní stavby   800.2.1.01.č.zakázky 

• Nepřímé náklady HS dopravní stavby   800.2.1.02.č.zakázky 

• Náklady na prodej HS dopravní stavby    800.2 

• Přímé náklady HS zemní práce   800.3.1.01.č.zakázky 

• Nepřímé náklady HS zemní práce   800.3.1.02.č.zakázky 

• Náklady na prodej HS zemní práce  800.3 

• Náklady HS silniční doprava         800.4 

• Náklady HS správa    800.5 

• Náklady HS servis  800.6 

• Náklady HS stroje a mechanizace 800.7 

Účtová skupina 9 se používá pro účtování výnosů a pro tento případ byly navrženy tyto 
výnosové účty:  

• Výnosy z prodeje HS vodohospodářské stavby    900.1.1 

• Výnosy z realizace HS vodohospodářské stavby   900.1.2 

• Výnosy z prodeje HS dopravní stavby    900.2.1 

• Výnosy z realizace HS dopravní stavby   900.2.2 

• Výnosy z prodeje HS zemní práce    900.3.1 

• Výnosy z realizace HS zemní práce   900.3.2 

• Výnosy HS silniční doprava  900.4 

• Výnosy HS správa  900.5 

• Výnosy HS servis  900.6 

• Výnosy HS stroje a mechanizace  900.7 

Dále je potřeba vytvořit: 

• Nedokončená výroba HS vodohospodářské stavby      881.1 

• Nedokončená výroba HS dopravní stavby      881.2 

• Nedokončená výroba HS zemní práce      881.3 

• Spojovací účet k nákladům      891 

• Spojovací účet k výnosům      892 

• Spojovací účet k zásobám     893 
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10.3.3 Příklad účtování vybraných účetních operací ve firmě 
ABC s.r.o. po zavedení dvouokruhové účetní soustavy 

1. odpisy dlouhodobého majetku  457 000 Kč 

2. faktura dodavatelů za poskytnuté služby (spotřeba energie)      30 000 Kč 

3. spotřeba materiálu ve středisku servis      50 000 Kč 

4. spotřeba přímého materiálu na zakázku 12/03  106 000 Kč 

5. přímé mzdy na zakázku 12/03  120 000 Kč 

6. ostatní přímé náklady na zakázku 12/03    80 000 Kč 

7. spotřeba přímého materiálu na zakázku 12/06 680 000 Kč 

8. přímé mzdy na zakázku 12/06    90 000 Kč 

9. ostatní přímé náklady na zakázku 12/06   30 000 Kč 

10. spotřeba přímého materiálu na zakázku 10/24   2 000 000 Kč 

11. přímé mzdy na zakázku 10/24  150 000 Kč 

12. ostatní přímé náklady na zakázku 10/24     90 000Kč 

13. spotřeba přímého materiálu na zakázku 11/10 950 000 Kč 

14 přímé mzdy na zakázku 11/10    50 000 Kč 

15. ostatní přímé náklady na zakázku 11/10                              20 000 Kč 

16. spotřeba přímého materiálu na zakázku 12/20  800 000 Kč 

17. přímé mzdy na zakázku 12/20   110 000 Kč 

18. ostatní přímé náklady na zakázku 12/20           70 000 Kč 

19. spotřeba přímého materiálu na zakázku 12/24  550 000 Kč 

20. přímé mzdy na zakázku 12/24        75 000 Kč 

21. ostatní přímé náklady na zakázku 12/24                               55 000 Kč 

22. spotřeba přímého materiálu HS silniční doprava                    20 000 Kč 

23. přímé mzdy HS silniční doprava                                           18 000 Kč 

24. ostatní přímé náklady HS silniční doprava                           5 000 Kč 

25. mzda stavbyvedoucího na zakázce 12/03 a s ní související náklady na sociální 

a zdravotní pojištění   50 000 Kč 

26. náklady související s ochranou stavby na zakázce 12/06   35 000 Kč 

27. mzda stavbyvedoucího na zakázce 10/24 a s ní související náklady na sociální 

a zdravotní pojištění   48 000 Kč 

28. náklady na zařízení staveniště – zakázka 11/10                     50 000 Kč 

29. náklady na zařízení staveniště – zakázka 12/20                     35 000 Kč 

30. náklady spojené s dopravou pracovníků na místo výkonu práce pomocí 

různých dopravních prostředků na zakázce 12/24                     10 000 Kč 
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31. náklady související s ubytováním zaměstnanců na zakázce 11/135   21 000 Kč 

32.  středisko silniční dopravy zúčtovalo své výkony ve vnitropodnikové ceně 

středisku vodohospodářských staveb             41 000 Kč 

33. středisko servis zúčtovalo své výkony ve vnitropodnikové ceně středisku stroje 

a mechanizace                   13 000 Kč 

34. středisko stroje a mechanizace zúčtovalo své výkony ve vnitropodnikových 

cenách středisku zemní práce                  160 000 Kč 

35. středisko stroje a mechanizace zúčtovalo své výkony ve vnitropodnikových 

cenách středisku vodohospodářské stavby                                         340 000 Kč 

36.  středisko stroje a mechanizace zúčtovalo své výkony ve vnitropodnikových 

cenách středisku dopravní stavby                                                89 000 Kč 

37.  zúčtování dokončené zakázky 12/03 ve SN na účet náklady na prodej 

 a) přímé náklady                    646 000 Kč 

 b) nepřímé náklady                       50 000 Kč 

38.  zúčtování nedokončené výroby HS vodohospodářské stavby            876 000 Kč 

39. převod dokončené zakázky 11/10 ve SN do nákladů na prodej 

 a) přímé náklady                           1 109 000 Kč 

 b) nepřímé náklady                       50 000 Kč 

40. zúčtování nedokončené výroby HS dopravní stavby      2 288 000 Kč 

41. převod dokončené zakázky 12/20 ve SN do nákladů na prodej 

 a) přímé náklady                    1 140 000 Kč 

 b) nepřímé náklady                       35 000 Kč 

42. zúčtování nedokončené výroby střediska zemní práce     690 000 Kč 

43. prodej výkonů ze zakázky 12/03 – faktura odběrateli             800 000 Kč 

44. prodej výkonů ze zakázky 11/10 – faktura odběrateli1              1 200 000 Kč 

45. prodej výkonů ze zakázky 12/20 – faktura odběrateli              1 250 000 Kč 

46. prodej výkonů HS silniční doprava – faktura odběrateli             100 000 Kč 

47. na základě údajů z vnitropodnikového účetnictví byly ve finančním účetnictví 

zaúčtovány údaje o změnu stavu nedokončené výroby              3 854 000 Kč 

48. odběratel zaplatil dlužnou částku                                       5 350 000 Kč 

49. firma uhradila závazky vůči zaměstnancům                            699 680 Kč 

50. firma uhradila závazky vůči institucím SZP                            370 320 Kč 

51. firma uhradila závazky vůči dodavatelům                                          150 000 Kč
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Schéma účtování některých účetních operací ve dvouokruhové účetní soustavě 
A. První okruh – finanční účetnictví 
 

 
                                                  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3.        50 000 

 4.       106 000 

 7.       680 000 

10.   2 000 000 

13.      950 000 

16.      800 000 

19.      550 000 

22.        20 000 

 

 

KZ   5 156 000 

501 – Spotřeba materiálu 

47.   3 854 000 

KZ   3 854 000 

121 – Nedokončená výroba 221 – Bankovní účty 

49.    699 680 
50.    370 320 
51.    150 000 

PZ     327 000 
48.  5 350 000 

KZ  4 457 000 

47.    3 854 000 

KZ   3 854 000 

611 – Změna stavu NV 

51.     150 000 
 

PZ    1 200 000 

2.           30 000 

26.         35 000 

28.         50 000 

29.         35 000 

 

KZ   1 200 000 

321 - Dodavatelé 

 2.         30 000 
 

KZ       30 000 

502 – Spotřeba energie 

PZ       680 000 
5.       120 000 
8.           90 000 
11.       150 000 
14.         50 000 
17.       110 000 
20.         75 000 
23.         18 000 
25a        33 000 
27a.       31 680 
 
 

KZ      658 000 

331 - Zaměstnanci 

49.     699 680 
 

 5.     120 000 
 8.   90 000 
11.     150 000 
14.       50 000 
17.     110 000 
20.       75 000 
23.       18 000 
25a      33 000 
27a.     31 680 
 
 
KZ     677 680 

521 – Mzdové náklady 

1.       457 000 
 
KZ     457 000 
 

551 – Odpisy dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku 

PZ   2 830 000 
1.        457 000 

KZ  3 287 000 

082 – Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému nehmotnému majetku 

3.          50 000 

4.         106 000 

7.   680 000 

10.    2 000 000 

13.       950 000 

16.       800 000 

19.       550 000 

22          20 000 

 

 

 

PZ   5 156 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KZ                 0 

112 – Materiál na skladě 
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30.       10 000 

31.       21 000 

 

 

 

KZ       31 000 

512 – cestovné 

48.   5 350 000 
 

PZ  30 200 000 
43.       800 000 
44.    1 200 000 
45.    1 250 000 
46.       100 000 

KZ 26 850 000 

311 – Odběratelé 

43.      800 000 
44.   1  200 000 
45.   1 250 000 
46.       100 000 
 

KZ   3 350 000 
 

601 – Tržby za vlastní výrobky 

PZ   2 250 000 

 

 

 
 

KZ  2 219 000 

30.       10 000 

31.       21 000 

 

 

211 – Peníze v pokladně 
26.       35 000 

28.       50 000 

29.       35 000 

 

 

KZ     120 000 

518 – služby 

 6.       80 000 
 9.       30 000 
12.      90 000 
15.      20 000 
18.      70 000 
21.      55 000 
24.        5 000 
25b.    17 000 
27b.    16 320 
 

 

KZ   383 320 

524 – Zákonné SP a ZP 

50.      370 320 
 

PZ    330 000 
6.        80 000 
9.        30 000 
12.      90 000 
15.      20 000 
18.      70 000 
21.      55 000 
24.        5 000 
25b.    17 000 
27b.    16 320 
 

KZ   343 000 

336 – Instituce SP a ZP 
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Schéma účtování některých operací ve dvouokruhové účetní soustavě 
B. Druhý okruh – vnitropodnikové účetnictví 

 
 
                                                  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      457 000 
2.        30 000 
3.        50 000 
4.      106 000 
5.      120 000 
6.        80 000 
7.      680 000 
8.        90 000 
9.        30 000 
10. 2 000 000 
11.    150 000 
12.      90 000 
13.    950 000 
14.      50 000 
15.      20 000 
16.    800 000 
17.    110 000 
18.      70 000 
19.    550 000 
20.      75 000 
21.      55 000 
22.      20 000 
23.      18 000 

24.        5 000 

891 Spojovací účet k nákladům 

800.1.1.01.12/06 – Vodohospodářské 
stavby - nedokončená výroba - přímé 

náklady zakázka 12/06 

7.         680 000 
8.           90 000 
9.           30 000 
32.         41 000 

KZ      841 000 

800.1.1.01.12/03 – Vodohospodářské 
stavby - nedokončená výroba - přímé 

náklady zakázka 12/03 

4.       106 000 
5.       120 000 
6.         80 000 
35.     340 000 

KZ               0 

37a.     646 000 

800.1 - Vodohospodářské stavby 
Náklady na prodej 

37a.   646 000 
37b.     50 000 
 

KZ    696 000 

45.   800 000 
 
 

KZ  800 000 

900.1.1 - Vodohospodářské stavby 
Výnosy z prodeje  

800.1.1.02.12/03 – Vodohospodářské 
stavby - nedokončená výroba - nepřímé 

náklady zakázka 12/03 

37b.       50 000 25.       50 000 
 
 
 
KZ               0 

800.1.1.02.12/06 – Vodohospodářské 
stavby - nedokončená výroba - nepřímé 

náklady zakázka 12/06 

26.       35 000 
 
 
 

KZ       35 000 
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Schéma účtování některých operací ve dvouokruhové účetní soustavě 
B. Druhý okruh – vnitropodnikové účetnictví 

 

 
                                                  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

800.2.1.01.10/24 – Dopravní stavby - 
nedokončená výroba - přímé náklady 

zakázka 10/24 

10.     2 000 000 
11.        150 000 
12.          90 000 
KZ    2 240 000 

25.      50 000 
26.      35 000 
27.      48 000 
28.      50 000 
29.      35 000 
30.      10 000 
31       21 000 

891 Spojovací účet k nákladům 

881.1 – Nedokončená výroba 
střediska vodohospodářské 

stavby 

37      876 000 
 
 

KZ    876 000 

800.2.1.01.11/10 – Dopravní stavby - 
nedokončená výrova - přímé náklady 

zakázka 11/10 

39a. 1 109 000 
 
 
 

 

13.     950 000 
14.       50 000 
15.       20 000 
36.       89 000 

KZ               0 

38.   876 000 
 
 

KZ  876 000 

900.1.2 - Vodohospodářské stavby 
Výnosy z realizace 

800.2.1.02.10/24 – Dopravní stavby - 
nedokončená výroba - nepřímé náklady 

zakázka 10/24 

27.       48 000 
 

 

KZ       48 000 

39b.     50 000 
 
 
 
 
 

800.2.1.02.11/10 – Dopravní stavby - 
nedokončená výrova - nepřímé náklady 

zakázka 11/10 

31.       50 000 
 
 
 
KZ               0 
 

49.    3 970 000 
 

893 Spojovací účet k zásobám 

45.     800 000 
46.  1 200 000 
47.  1 250 000 
48.     100 000 
49.  3 970 000 

892 Spojovací účet k výnosům 
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Schéma účtování některých operací ve dvouokruhové účetní soustavě 
B. Druhý okruh – vnitropodnikové účetnictví 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.  1 200 000 
 

 

KZ  1 200 000 

900. 2.1 - Dopravní stavby  
Výnosy z prodeje 

 39a.  1 109 000 
 39b.       50 000  
 

KZ    1 159 000 

800.2 – Dopravní stavby      
Náklady na prodej 

800.3 – Zemní práce         
Náklady na prodej 

41a. 1 140 000 
41b.     35 000 
 

KZ  1 175 000 

800.3.1.01.12/24 – Zemní práce - 
nedokončená výroba - přímé 

náklady zakázka 12/24 

19.     550 000 
20.       75 000 
21.       55 000 

KZ    680 000 

800.3.1.02.12/24 – Zemní práce - 
nedokončená výroba - nepřímé 

náklady zakázka 12/24 

30.       10 000 
 
 

KZ       10 000 

800.3.1.01.12/20 – Zemní práce - 
nedokončená výroba - přímé 

náklady zakázka 12/20 

16.     800 000 
17.     110 000 
18.       70 000 
34.     160 000 

KZ               0 

41a.    1 140 000 
 
 
 

 

881.2 – Nedokončená výroba 
střediska dopravní stavby  

40    2 288 000 
 
 

KZ  2 288 000 

40.  2 288 000 
 

 

KZ  2 288 000 

900. 2.2 - Dopravní stavby  
Výnosy z realizace 

800.3.1.02.12/20 – Zemní práce - 
nedokončená výroba - nepřímé 

náklady zakázka 12/20 

29.       35 000 
 

 

KZ               0 

41b.     35 000 
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Schéma účtování některých operací ve dvouokruhové účetní soustavě 
B. Druhý okruh – vnitropodnikové účetnictví 

                                                

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

900.3.1 – Zemní práce 
Výnosy z prodeje 

 
 

45.   1 250 000 
 

 
 

KZ  1 250 000 

881.3 – Nedokončená výroba 
střediska zemní práce 

 42.      690 000 
 

 
 

KZ     690 000 

900.3.2 – Zemní práce 
Výnosy z realizace 

42.      690 000 
 

 
KZ     690 000 

800. 5 – Správa 

2.         30 000 
 

 

KZ       30 000 

 

 

KZ               0 

900. 5 – Správa 800. 6 – HS Servis 

3.         50 000 
 
 
KZ      50 000 
 

33.      13 000 
 

 
KZ     13 000 

900. 6 – HS Servis 

800.4 – HS Silniční doprava 

22         20 000 
23         18 000 
24           5 000 
31         21 000 

KZ       64 000 

32.     41 000 
46.   100 000 

 

KZ  141 000 

900.4 – HS Silniční doprava 

1.        457 000 
33.        13 000 

KZ     470 000 

800. 7 – HS stroje a mechanizace 

34.    160 000 
35.    340 000 
46.      89 000 

KZ   589 000 
 

900. 7 – HS Stroje a mechanizace 
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Hospodářský výsledek firmy je důležitým ukazatelem, umožňujícím posoudit 
výsledek hospodaření dané společnosti. Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi 
dosaženými výnosy a vynaloženými náklady na podnikatelskou činnost. Kladný rozdíl 
mezi celkovými výnosy a náklady znázorňuje zisk a záporný výsledek naopak vypovídá 
o ztrátě podniku.  

Výsledek hospodaření se ve finančním účetnictví zjistí převodem konečných stavů 
nákladových účtů na vrub účtu 710 a konečných zůstatků výsledkových účtů ve 
prospěch účtu 710.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ve vnitropodnikovém účetnictví se zjišťují hospodářské výsledky pro jednotlivá 

hospodářská střediska a díky tomu je možné kontrolovat hospodaření jednotlivých 
podnikových útvarů a to umožňuje efektivnější řízení nákladů.  

 

Středisko vodohospodářské stavby 

Položka Náklady v Kč Výnosy v Kč 

Výnosy z prodeje 
 

800 000 

Náklady na prodej 696 000 
 

Nedokončená výroba  876 000 876 000 

HV 104 000 
 

Středisko dopravní stavby 
Položka Náklady v Kč Výnosy v Kč 
Výnosy z prodeje 

 
1 200 000 

Náklady na prodej 1 159 000 
 

Nedokončená výroba  2 288 000 2 288 000 
HV 41 000 
 

611                        3 854 000 

601                        3 350 000 

551                          457 000 

502                            30 000 

501                       5 156 000 

521                          677 680 

524                          383 320  

518                          120 000 

512                            31 000 

ZISK                       349 000 

710 – účet zisku a ztrát 
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Středisko zemní práce 

Položka Náklady v Kč Výnosy v Kč 

Výnosy z prodeje 
 

1 250 000 

Náklady na prodej 1 175 000 
 

Nedokončená výroba  690 000 690 000 

HV 75 000 

 

Středisko silniční doprava 
Položka Náklady v Kč Výnosy v Kč 
Výnosy  

 
141 000 

Náklady  64 000 
 

HV 77 000 
  

Středisko správa 
Položka Náklady v Kč Výnosy v Kč 

Výnosy  
 

0 

Náklady  30 000 
 

HV -30 000 
 

Středisko servis 
Položka Náklady v Kč Výnosy v Kč 

Výnosy  
 

13 000 

Náklady  50 000 
 

HV -37 000 
 

Středisko stroje a mechanizace 
Položka Náklady v Kč Výnosy v Kč 

Výnosy  
 

589 000 

Náklady 470 000 
 

HV 119 000 

Tabulka 28 - Hospodářské výsledky jednotlivých středisek [zdroj: vlastní 
zpracování] 
 

Na základě finančního účetnictví je firma schopna zjistit, zda je ve ztrátě nebo 
v zisku, ale díky vnitropodnikovému účetnictví, jak je vidět z předcházejících tabulek, 
by firma měla přehled o zisku nebo ztrátě jednotlivých hospodářských středisek a na 
základě tohoto zjištění by mohla provádět opatření a rozhodnutí, díky kterým by se 
mohla zlepšit její současná situace.
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Závěr 

Tématem této diplomové práce bylo „Využití manažerského účetnictví pro potřeby 
řízení podniku.“ Jejím cílem bylo definovat, jak lze využít informace získané 
z manažerského účetnictví pro potřeby řízení firmy. Pro demonstraci toho, jak lze 
tohoto cíle dosáhnout, bylo nezbytné analyzovat vybranou stavební společnost a na 
základě údajů, získaných z účetnictví byla navržena tři opatření, týkající se kalkulací 
zakázek, výběru zakázek a vnitropodnikového účetnictví, které jsou součástí 
manažerského účetnictví a mohly by firmě pomoci zlepšit její finanční situaci. 

Po zhodnocení získaných informací z finanční analýzy bylo zřejmé, že má firma 
vážné problémy, protože vykazuje typické symptomy krize, mezi které patří pokles 
likvidity a ziskovosti, problémy s úhradou závazků, které signalizuje záporná hodnota 
ukazatele úrokového krytí. Dalšími příznaky je snižování tržeb a vlastního kapitálu. Její 
špatnou finanční situaci potvrdily i vypočítané bankrotní modely, podle kterých se firma 
v roce 2012 nacházela v intervalu, podle kterého s velkou pravděpodobností 
zbankrotuje.  

Protože vážné finanční problémy společnosti byly pravděpodobně způsobené 
realizací zakázek, obsahujících velké množství materiálu a také jejich špatným 
naceněním, prvním navrženým doporučením bylo, aby se vedení firmy zaměřilo na 
kalkulace zakázek. Je důležité, aby firma při stanovování nákladů používala aktuální 
a ověřené oceňovací podklady a aby si uvědomila, že v případě snižování konečné ceny 
nestačí cenu pouze snížit, ale je potřeba procházet jednotlivé položky kalkulačního 
vzorce a hledat místa, kde by se dalo ušetřit. Jednou z příčin špatné finanční situace 
firmy byly zakázky, které obsahovaly příliš mnoho materiálu, proto bylo druhým 
navrhovaným doporučením zaměřit se na zakázky s nízkou materiálovou náročností, 
kterými jsou vodohospodářské stavby a zvýšit tak tržby společnosti. Posledním 
plánovaným doporučením bylo zavést dvouokruhový účetní systém, pomocí něhož by 
bylo vedení firmy schopno sledovat a kontrolovat náklady podniku za jednotlivá 
střediska a bylo by schopné řídit hospodaření jednotlivých vnitropodnikových útvarů.  

Všechny tři opatření se týkají manažerského účetnictví a mohly by firmě pomoci 
lépe řídit jednotlivé zakázky. Opatření v oblasti kalkulací by zabránilo tomu, aby 
společnost přicházela o zisk kvůli špatnému nacenění jednotlivých zakázek. Zaměřením 
se na realizaci zakázek v oblasti vodohospodářských staveb by firma mohla zvýšit svoje 
tržby a to by ji mohlo pomoci dostat se ze ztráty, ve které v roce 2012 byla. Díky 
poslednímu opatření by vedení firmy mělo přehled o hospodaření jednotlivých 
středisek, vědělo by, která střediska jsou zisková a která naopak ztrátová a díky těmto 
informacím by mohlo přijmout patřičná opatření.  
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Seznam použitých zkratek 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

ISO mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 
Standardization) 

TQM totální řízení kvality (Total Quality Management) 

ICT informační a komunikační technologie 
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a.s. akciová společnost 

HS hospodářské středisko 

FÚ finanční účetnictví 

SP sociální pojištění 

ZP zdravotní pojištění 

AE analytická evidence 

PZ počáteční zůstatek 

NV nedokončená výroba 

HV hotová výroba, hospodářský výsledek 

sk skutečné náklady 

ps předem stanovené náklady 

H přímé materiál 

M přímé mzdy 

OPN ostatní přímé náklady 

S  stroje 

SZP sociální a zdravotní pojištění 

O ostatní náklady 

RV režie výrobní 

RS režie správní 
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Z  zisk 

PZN přímé zpracovací náklady 

s1 sazba režie výrobní 

s2 sazba režie správní 

ZN zpracovací náklady 

s3 sazba režie zisku 

ČPK čistý pracovní kapitál 

EBIT zisk před úroky a daněmi 

EBT zisk před zdaněním 

A aktiva celkem 

VK vlastní kapitál 

ZÚPF ziskový účinek finanční páky 

EAT čistý zisk 

ROS rentabilita tržeb 

ROA rentabilita celkového kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DFM dlouhodobý finanční majetek 

KFM krátkodobý finanční majetek 

DM dlouhodobý majetek 

CZ cizí zdroje 

OA oběžná aktiva 

KZ krátkodobé závazky, konečný zůstatek 

T tržby 

FA finanční analýza 

R2 index determinace 

HDP hrubý domácí produkt 

ČR Česká republika 
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