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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení finanční situace firmy PORTABELL, s.r.o. 

v letech 2010-2014. Práce je vymezena do čtyřech častí. První je vymezení vlastních cílů 

a použité vědecké metody. Dále na teoretickou část, kde je popisována definice pojmů či 

metod spjatých s finanční analýzou. Poté následuje popis analyzovaného podniku a jeho 

současný stav s výpočty jednotlivých metod finanční analýzy. Poslední část se zaměřuje 

na návrhy pro zlepšení finanční situace daného podniku pro následující roky. 

 

Abstract 

The subject of the bachelor thesis is to evaluate the financial situation of the company 

PORTABELL, s.r.o. within the years 2010-2014. The work is defined into four parts. The 

first on is a definition of own goals and the scientific methods used. Furthermore the 

theoretical part where where definitions or methods associated with financial analysis are 

described. Then there is a description of the analyzed company and its current situation 

with the calculations of the various techniques used by financial analysis. The last part is 

focused on proposals to improve the financial situation of the company for the coming 

years. 
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ÚVOD 

V dnešní době se finanční analýza stává nedílnou součástí budoucí strategie podniku. 

Cílem finanční analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku a dále i jeho výkonnost, 

pomocí jednotlivých metod. Získané informace je potřebné správně vyhodnotit tak, aby 

mohla získaná data sloužit k budoucímu řízení podniku a pro zpětnou vazbu při 

rozhodování.  

Tato bakalářská práce bude zaměřena na výše zmíněnou finanční analýzu podniku. Pro 

tuto činnost byla vybrána montážní a obchodní firma PORTABELL, s.r.o., která 

poskytuje služby v oblasti zabezpečovacích zařízení, kamerových systémů, požárních 

signalizací, domácích telefonů, vstupních a docházkových systémů, datových sítí 

a  ostatních slaboproudých systémů.  

Práce je rozdělená do čtyř částí – první dvě jsou teoretické, další dvě praktické. V první 

části bude popsán cíl a dílčí cíle práce a také vědecké metody, kterými jsou SWOT 

analýza a finanční analýza. 

Druhá část se bude věnovat vysvětlení vybraných pojmů metod strategické a finanční 

analýzy vycházející z nastudované odborné literatury.  

V třetí části bude popsán vybraný podnik a z poskytnutých účetních výkazů budou 

vypočítány a zhodnoceny vybrané ukazatele finanční analýzy. Z těchto výpočtů bude poté 

zhodnocena celková finanční situace analyzovaného podniku.  

Poslední část bude obsahovat několik vlastních návrhů, které vycházejí z předchozí 

kapitoly. Tyto návrhy by měly do budoucna pomoci zlepšit finanční situaci firmy. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

V této části bakalářské práce jsou vymezeny cíle práce a dále použité vědecké metody. 

 

1.1 Vymezení cíle 

Cílem bakalářské práce je popis analyzované firmy a provedení finanční analýzy. 

Jednotlivé metody finanční analýzy budou posouzeny, zhodnoceny a pomohou 

k  odhalení kritických bodů firmy PORTABELL, s.r.o. Výstupem pak budou návrhy na 

zlepšení její finanční situace. V této práci budou uplatněny základní metody finanční 

analýzy vycházející z účetních výkazů za posledních pět let. 

Dílčí cíle práce: 

 vysvětlení vybraných finančních modelů a pojmů, 

 popis analyzované firmy a její současný stav, 

 výpočty jednotlivých ukazatelů, 

 zhodnocení vypočítaných ukazatelů, 

 návrhy na zlepšení situace podniku. 

 

1.2 Použité vědecké metody 

Hlavní náplní bakalářské práce je zpracování finanční analýzy, proto je zcela nezbytné 

ji zde popsat. V rámci toho budou objasněny také zdroje, které finanční analýza využívá 

pro jednotlivé výpočty. Součástí finanční analýzy jsou metody: absolutní ukazatele 

(horizontální analýza, vertikální analýza), poměrové ukazatele (ukazatel likvidity, 

ukazatel rentability, ukazatel zadluženosti, ukazatel aktiv), rozdílové ukazatele (čistý 

pracovní kapitál, čisté pracovní prostředky) a soustavy ukazatelů (Altmanův index, 

IN05) 1, které budou jednotlivě zmíněny a vypočteny. 

SWOT analýza bude popisovat vnější a vnitřní prostředí analyzovaného podniku. Což 

jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, ve kterých se firma nachází2.  

                                                 
1 KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza, s. 61-84. 
2 KEŘKOVSKÝ, M. a VYKYPĚL, O. Strategické řízení, s. 97. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Následující část pojednává o teoretických východiscích, které byly použity pro posouzení 

finanční situace firmy. Popis teoretických východisek vychází z nastudované odborné 

literatury. 

 

2.1 Strategická analýza 

Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky, které se využívají pro identifikaci 

vztahů okolí podniku, makrookolí, konkurence, odvětví, trhu a potencionálních podniků3. 

Mezi metody strategické analýzy patří například PEST analýza a SWOT analýza4. 

 

2.1.1 PEST analýza 

PEST analýza dělí vlivy makrookolí do čtyř skupin. Klíčové části jsou faktory politické 

a legislativní, sociální a kulturní, ekonomické a technologické. Tyto vlivy ovlivňují 

různou měrou podnik5.  

 Politické faktory – tvoří společenský systém, ve kterém podnik se nachází. Právě 

politické strany ovlivňují vývoj politické situace v zemi a jejím okolí. 

 Ekonomické faktory – vycházejí z ekonomické situace země a hospodářské 

politiky státu. Do ekonomických faktorů můžeme zařadit makroekonomické 

vlivy: fáze hospodářského cyklu, nezaměstnanost, vývoj HDP, tempo růstu 

ekonomiky, daňové podmínky, inflaci, úroveň příjmů a výdajů státního rozpočtu, 

výše úrokových sazeb apod. 

 Sociální a kulturní – jsou dány společností, její strukturou, společenskými 

a kulturními zvyky a sociální skladbou obyvatelstva. 

 Technické a technologické faktory – představují novou technologii a její tempo6. 

                                                 
3 SEDLÁČKOVÁ, H a BUCHTA, K. Strategická analýza, s. 8. 
4 Tamtéž, s. 10. 
5 Tamtéž, s. 16. 
6 SRPOVÁ, J. a ŘEHOŘ, V. Základy podnikání, s. 131. 
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2.1.2 SWOT analýza 

Podstatou SWOT analýzy je identifikace faktorů a skutečností, které pro analyzovaný 

podnik představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí. Tyto faktory jsou 

slovně charakterizovány a ohodnoceny ve čtyřech částech tabulky SWOT7, 

(S (Strengths) – silné stránky firmy, W (Weaknesses) – slabiny firmy, 

O (Opportunities) – příležitosti, T (Threats) – hrozby)8. Fakta pro SWOT analýzu lze 

shromáždit různými způsoby, například porovnáním s konkurenty, převzetím již 

uskutečněných dílčích analýz, metodou interview, případě řízenou diskuzí expertů9. 

Při zpracování SWOT analýzy je výhodné dodržovat několik praktických kroků. 

 Analýza by měla být zpracována s ohledem na určitý účel, pro nějž je vytvářena. 

 Dále by měla být zaměřena na určité jevy, fakta a podstatné vlastnosti/atributy 

analyzovaného podniku/prostředí. 

 Neměla by vyjadřovat jen subjektivní názory člověka tvořícího analýzu, nýbrž 

objektivně odrážet vlastnosti analyzovaného podniku, případně i jeho prostředí, 

v němž se nachází. 

 Označení nejvýznamnějších jednotlivých faktorů síly, slabiny, hrozby 

a příležitosti pro analyzovaný podnik10. 

 

Obr. 1: SWOT analýza.11 

                                                 
7 KEŘKOVSKÝ, M. a VYKYPĚL, O. Strategické řízení, s. 97. 
8 KEŘKOVSKÝ, M. a NOVÁK, P. Finanční strategie, s. 132. 
9 Vlastní zpracování, dle: KEŘKOVSKÝ, M. a VYKYPĚL, O. Strategické řízení, s. 97. 
10 Tamtéž, s. 98 a 99. 
11 Tamtéž, s. 98. 
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2.2 Finanční analýza 

Ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku slouží finanční analýza. Dokáže 

odhalit zda: je podnik ziskový, má dobře zvolenou kapitálovou strukturu, je schopen včas 

splácet svoje závazky, jestli využívá efektivně vlastních aktiv a celou řadu významných 

skutečností. Manažerům umožnuje průběžná znalost finanční situace se správně 

rozhodnout při: získávání finančních zdrojů, rozdělování zisku, poskytování obchodních 

úvěrů apod. Znalost finanční situace je nezbytná, jak ve vztahu k minulosti, tak i zejména 

pro prognózování budoucího vývoje. Finanční řízení podniku je nedílnou součástí 

finanční analýzy, protože působí jako zpětná informace, kam podnik v období jednoho 

roku v určitých oblastech došel, v čem naplnil svoje předpoklady, nebo právě naopak, 

kde došlo k situaci, které chtěl předejít. Samozřejmě, že se nedá ovlivnit minulost, ale 

výsledky finanční analýzy poskytnou podniku cenné informace do budoucna. Znalosti 

výsledků finanční analýzy nejsou spjaty jen s firmami, ale i s uživateli (např. investory, 

bankami, dodavateli), kteří sice nejsou součásti podniku, ale jsou spjati s podnikem 

hospodářsky nebo finančně12. 

Finanční analýza zahrnuje celou škálu metod, které přispívají k řešení nejrůznějších 

rozhodovacích úloh. Je možné ji využít pro rozhodování o investičních záměrech, 

o financování dlouhodobého majetku, při sestavování finančního plánu, k volbě 

kapitálové struktury atd. Při řízení výkonnosti podniku orientovaného na hodnotové 

řízení by měla být finanční analýza významnou součástí13. 

Firmy a investoři, kteří nemají odborné znalosti, čas nebo prostředky k provádění finanční 

analýzy sami, si ji mohou koupit od společností, které se na tyto služby specializují. Tyto 

společnosti mohou poskytnout zprávy v rozmezí od základních až do velmi podrobných 

metod analýzy14. 

 

 

                                                 
12 KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza, s. 15 a 16. 
13 Tamtéž, s. 15 a 16. 
14 FABOZZI, F. & PETERSON, P. Financial management and analysis, s. 5. 
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2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Nejčastějšími uživateli finanční analýzy jsou subjekty nejen interní, ale i externí, nyní 

následuje výčet uživatelů s využitím výsledků finanční analýzy. 

 Management podniku – výsledky finanční analýzy využívá podnik pro 

strategické i operativní řízení procesů jako je rozhodování o rozdělení zisku, řízení 

struktury majetku a kapitálu, dlouhodobé i operativní plánování procesu 

a v dalších oblastech řízení firmy. 

 Vlastníci podniku (společníci, akcionáři) – výsledky finanční analýzy využívají 

pro posouzení míry zhodnocení vloženého kapitálu či prostředků, pro hodnocení 

způsobu a efektivnosti činnosti managementu, pro hodnocení strategických 

záměrů, pro oceňování podniku a pro rozhodování o rozdělení zisku v podniku. 

 Banky – výsledky finanční analýzy využívají hlavně pro rozhodování 

o poskytnutí úvěru a záruk na úvěry, dále pro posouzení schopnosti podniku 

splácet úvěr a pro měření rizik spjatých s úvěrem. 

 Obchodní věřitelé – výsledky finanční analýzy využívají pro své záměry a plány 

a pro výběr obchodních partnerů. 

 Věřitelé (držitelé úvěrových cenných papírů) – výsledky finanční analýzy 

využívají pro hodnocení schopnosti splácet vydaný dluh spolu s úroky a také pro 

rozhodování o dalších investicích. 

 Investoři (účastníci kapitálového trhu) – výsledky finanční analýzy využívají pro 

hodnocení cenných papírů a rozhodování o investicích do daného podniku. 

 Odběratelé – výsledky finanční analýzy využívají pro volbu dodavatele, v rámci 

plánování své činnosti, pro schopnosti dostát smluvním závazkům, pro posouzení 

stability podniku. 

 Konkurenční firmy – využívají výsledky finanční analýzy pro porovnání 

s jinými společnostmi. 

 Zaměstnanci – využívají výsledky finanční analýzy pro posouzení finanční 

stability podniku, především z hlediska perspektivnosti zaměstnání a možného 

růstu mezd. 

 Státní orgány – využívají výsledky finanční analýzy pro formulaci státní politiky, 

pro státní statistiku a analytické činnosti na úrovni národního hospodářství. 
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 Veřejnost, regionální orgány – využívají výsledky finanční analýzy především 

k posouzení výkonosti a stability firmy z hlediska rozvoje regionu, pracovních 

míst nebo podílu na ochraně životního prostředí15. 

 

2.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především následující výkazy 

finančního účetnictví. Účetní výkazy je možné označovat také jako externí, protože 

poskytují informace zejména externím uživatelům.  

 Rozvaha je finanční výkaz, který podává přehled o stavu a struktuře majetku 

a zdrojích jeho krytí. Zachycuje na jedné straně stav majetku podniku (aktiv) a na 

druhé straně zdroje jeho krytí (pasiva) k určitému časovému okamžiku.  

 Výkaz zisku a ztrát vypovídá o tvorbě a užití výsledku hospodaření. Zahrnuje 

náklady a výnosy za běžné období16. 

 Výkaz cash flow je další z finančních výkazů, který uvádí pohyb peněžních toků, 

ať už minulých či plánovaných, popisuje sumu nebo zůstatek příjmů a výdajů 

určité kategorie jako provozní cash flow a investiční cash flow17. 

 

2.5 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy, jako nástroj finančního managementu (interní užití) nebo 

ostatních uživatelů (externích analytiků), se úspěšně uplatňují ve finančním hodnocení 

podniku18.  

 

2.5.1 Kvalitativní tzv. fundamentální analýza 

Fundamentální analýza je založena na znalostech souvislostí mezi mimoekonomickými 

a ekonomickými jevy, na zkušenostech pozorovatelů, odborníků, přímých účastníků 

ekonomického procesu a jejich subjektivních odhadech, trendů i citu pro situaci. 

                                                 
15 KUBÍČKOVÁ, D a JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy, s. 11 a 12. 
16 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 52-72. 
17 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku, s. 18. 
18 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 7.  
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Zpracovává velké množství kvantitativních údajů, a pokud tyto údaje využívá, odvozuje 

své závěry bez použití algoritmizovaných postupů. Identifikace prostředí, ve kterém se 

podnik nachází, je východiskem fundamentální analýzy, jde zejména o analýzu vlivu: 

 vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

 právě procházející fáze života podniku, 

 charakteru podnikových cílů. 

Do fundamentální analýzy patří například SWOT analýza, metoda analýzy portfolia dvou 

dimenzí, BCG matice, balanced score card (BSC), Argentiho model nebo metoda 

kritických faktorů úspěšnosti19. 

 

2.5.2 Kvantitativní tzv. technická analýza 

Matematických, statických a algoritmických metod využívá technická analýza ke 

kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným ekonomickým posouzením 

výsledků. Existuje několik obvyklých etap postupů technické analýzy20. 

1. Popis prostředí a zdrojů: 

 výběr obdobného podniku, 

 příprava dat a účetních výkazů, 

 sběr dat a ověření účetních výkazů. 

2. Výběr metody a základní zpracování dat: 

 volba metody analýzy a výběr ukazatelů, 

 výpočet ukazatelů, 

 hodnocení výpočtu a pozice podniku. 

3. Pokročilé zpracování dat: 

 rozpoznání modelu dynamiky, 

 pyramidní rozklady, 

 korekce a zjištění odchylek. 

 

                                                 
19 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 7. 
20 Tamtéž, s. 7. 
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4. Návrhy na dosažení cílového stavu: 

 alternativní návrhy na opatření, 

 odhady rizik alternativního řešení, 

 výběr vhodné varianty21. 

 

2.6 Analýza absolutních ukazatelů  

K analýze vývojových trendů používáme absolutní ukazatele. Horizontální a vertikální 

analýza jsou výchozím bodem rozboru účetních výkazů. Tato metoda by měla pomoci 

snadněji nahlédnout do výkazů, o nichž bychom měli mít základní představu. Slouží 

k prvotní orientaci v hospodaření podniku22. 

 

2.6.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza (též analýza „po řádcích“) označována jako analýza časových řad 

je finančně-analytická technika, která je v podnicích užívána naprosto běžně. 

V horizontální analýze jde o vývoj finančních ukazatelů v závislosti na čase. Výstupem 

je časový trend analyzovaného ukazatele využívaný speciálně pro predikci budoucího 

vývoje23. 

(
𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑟𝑜𝑘 − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑟𝑜𝑘

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑟𝑜𝑘
) ∗ 100 (1. 1) 

  

2.6.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza (též analýza „po sloupcích“) pracuje se strukturou zvolených 

ukazatelů. Je třeba předpokládat, že tato struktura se bude v čase měnit. Například se 

podnik stává finančně lehčím, čili poměr oběžných a fixních aktiv se mění ve prospěch 

naposledy zmíněných hodnot. Pro výpočet bereme celkovou sumu analyzovaného 

                                                 
21 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 7. 
22 Techniky a metody finanční analýzy. BusinessInfo [online]. 
23 KALOUDA, F. Finanční analýza a řízení podniku, s. 56.  
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ukazatele, který je vyjádřen v procentech. Obě dvě metodiky se při finanční analýze 

kombinují a jsou jedním z povrchních hodnocení podniku24. 

(
𝑣𝑦𝑏𝑟𝑎𝑛á 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
) ∗ 100 (1. 2) 

 

2.7 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele získáme rozdílem dvou absolutních ukazatelů, používají se 

především pro řízení likvidity podniku25.  

 

2.7.1 Čistý pracovní kapitál 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu se používá pro charakteristiku krátkodobé likvidity. 

Podnik by měl čistým pracovním kapitálem pokrývat oběžná aktiva a z krátkodobých 

pasiv uhrazovat sezónní potřeby26. 

 

2.7.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky je třeba používat jako míru likvidity velmi rozvážně, neboť 

mezi ukazatelem a likviditou neexistuje totožnost. Oběžná aktiva mohou obsahovat 

položky málo likvidní nebo dokonce nelikvidní 27. 

 

 

                                                 
24 KALOUDA, F. Finanční analýza a řízení podniku, s 56. 
25 Techniky a metody finanční analýzy. BusinessInfo [online]. 
26 MRKVIČKA, J. KOLÁŘ, P. Finanční analýza, s. 80.  
27 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 38. 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 (1. 3) 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (1. 4) 
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2.8 Analýza poměrovými ukazateli 

Poměrové ukazatele jsou používány nejčastěji, protože využívají základní účetní výkazy, 

zároveň k nim má přístup i externí finanční analytik. Poměrem jedné nebo několika 

položek základních účetních výkazů k jiné položce, nebo k jejich skupině, vypočteme 

poměrový ukazatel. Poměrové ukazatele členíme z hlediska jejich zaměření28. 

 

2.8.1 Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita (též likvidnost) vyjadřuje vlastnosti dané složky se rychle a bez velké 

ztráty hodnoty přeměnit na hotovost. V podniku likvidita znamená uhradit včas své 

platební závazky. Pokud podnik trpí nedostatkem likvidity a nevyužívá své ziskovosti 

nebo není schopen hradit své běžné závazky, může směřovat k platební neschopnosti 

a k bankrotu, proto je dostatečně likvidní podnik schopen dostát svým závazkům29. 

„Ukazatele likvidity mají obecný tvar toho, čím je možno platit k tomu, co je nutno 

platit“30. 

 

Likvidita 1. stupně bývá označována jako okamžitá likvidita a představuje to nejužší 

vymezení likvidity. Jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy vstupují do okamžité 

likvidity. Řadí se sem položky jako peníze na běžných účtech či v pokladně, šeky, 

krátkodobé úvěry, volně obchodovatelné cenné papíry apod. Doporučená hodnota se 

pohybuje v rozmezí 0,2-0,631. 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
pohotové platební prostředky

dluhy s okamžitou platností
 (1. 5) 

 

 

                                                 
28  RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 47 a 48.  
29 Tamtéž, s. 48 a 49. 
30 Tamtéž, s. 49. 
31 Tamtéž, s. 49 a 50. 
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Likvidita 2. stupně bývá označována jako pohotová likvidita. Tento ukazatel poměřuje 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek ke krátkodobým závazkům. 

Doporučená hodnota je v rozmezí 1-1,532. 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
(oběžná aktiva − zásoba)

krátkodobé dluhy
 (1. 6) 

 

Likvidita 3. stupně bývá označována jako běžná likvidita. Ta nám ukazuje, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo též kolika jednotkami 

oběžných aktiv je kryta jednotka krátkodobých závazků. Doporučená hodnota se 

pohybuje v rozsahu 1,5-2,533. 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
oběžná aktiva

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 (1. 7) 

 

2.8.2 Ukazatele rentability 

U rentability je základním hodnoceným kritériem rentabilita vloženého kapitálu. Poměr 

zisku a vloženého kapitálu je obecně definován jako rentabilita. Zpravidla používáme 

vložený kapitál ve třech různých formách nebo podle toho, jak je kapitál použit34. 

 

Za klíčové měřítko rentability bývá označován ukazatel rentability aktiv, protože 

porovnává zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání nehledě na to, z jakých 

zdrojů jsou financovány.  Pouze částí výsledného efektu je čistý zisk. Zhodnocení cizího 

kapitálu, neboli odměna věřitelům, je efekt druhé části35. 

𝑅𝑂𝐴 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣) =
EBIT

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 (1. 8) 

 

                                                 
32 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku, s. 19. 
33 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 50. 
34 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 80. 
35 Tamtéž, s. 80. 
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Celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy jejich zhodnocení v zisku, vyjadřuje 

ukazatel rentability vlastního kapitálu. Stupeň rentability vlastního kapitálu je závislý 

na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu36. 

𝑅𝑂𝐸 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢) =
EAT

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100 (1. 9) 

 

Ukazatel rentability tržeb slouží k posouzení rentability a je v hodný pro srovnávání 

v čase a mezipodnikové porovnání. Často bývá doplňován nákladovostí, například jako 

podíl celkových nákladů a tržeb nebo jen dílčích složek nákladů a tržeb37. 

𝑅𝑂𝑆 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏) =
čistý zisk

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 100 (2. 1) 

 

Ukazatel úplného kapitálu je nejčastěji využíván pro měření výnosnosti dlouhodobého 

kapitálu vloženého do majetku podniku, tzv. dlouhodobého cizího kapitálu a vlastního 

kapitálu38. 

ROI (rentabilita úplného kapitálu) =
zisk

ú𝑝𝑙𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100 (2. 2) 

 

2.8.3 Ukazatele zadluženosti 

Jako indikátor výše rizika, jež podnik nese při daném poměru a struktuře vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů, slouží ukazatele zadluženosti. Je zřejmé, že čím více je podnik 

zadlužený, tím vyšší na sebe bere riziko, protože musí být schopen splácet svoje závazky 

bez ohledu na jeho finanční situaci. Určitá zadluženost je pro firmu přínosná z toho 

důvodu, že cizí kapitál je levnější než vlastní39. 

 

                                                 
36 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 81. 
37 Tamtéž, s. 82. 
38 KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza, s. 100. 
39 Tamtéž, s. 83. 
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Ukazatel celkové zadluženosti se využívá pro vyjádření míry krytí majetku cizím 

kapitálem. Doporučené hodnoty jsou 30-50% krytí, přičemž tyto hodnoty by podnik 

neměl přesahovat40. 

Celková zadluženost =
cizí zdroje

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 [%] (2. 3) 

 

Koeficient samofinancování se používá k poměru vlastního kapitálu k celkovému. 

Vyjadřuje rozsah, v němž jsou aktiva společnosti financována penězi věřitelů. Jedná se o 

nejdůležitější ukazatel pro hodnocení celkové finanční situace, má návaznost na ukazatele 

rentability41. 

Koefient samofinancování =
vlastní kapitál

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 [%] (2. 4) 

 

Kolikrát je zisk vyšší než úroky, udává ukazatel úrokového krytí. Úrokové krytí ukazuje 

věřitelům, zda je výhodné investovat do daného podniku42. 

Ukazatel úrokového krytí =
EBIT

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
∗ 100 [%] (2. 5) 

 

2.8.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je 

vhodné, vznikají mu přebytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li nedostatek nákladů, pak 

se musí vzdát mnoha možných výhodných podnikatelských příležitostí a přichází 

o výnosy43. 

 

                                                 
40 KONEČNÝ, V. Ekonomická analýza podniku cestnej dopravy, s. 157. 
41 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 59. 
42 Tamtéž, s. 59. 
43 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 60. 
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Ukazatel obratu celkových aktiv vyjadřuje počet obrátek příslušných aktiv za určité 

období. Průměrnou dobu obratu dostáváme, dělíme-li délku období tímto ukazatelem44. 

Obrat celkových aktiv =
tržby

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
[𝑘𝑟á𝑡] (2. 6) 

 

Obrat stálých aktiv je ukazatelem využívání strojů, budov, firemních vozidel a ostatního 

dlouhodobého majetku45. 

Obrat stálých aktiv =
tržby

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
[𝑘𝑟á𝑡] 

(2. 7) 

 

Ukazatel doby obratu zásob udává kolikrát je každá zbožová položka podniku prodána 

a znovu naskladněna46. 

Doba obratu zásob =
zásoby ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
[𝑑𝑛𝑦] 

(2. 8) 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek udává kolikrát, a jak rychle jsou pohledávky 

proměněny v peněžní prostředky plynoucí z tržeb47. 

Doba obratu pohledávek =
pohledávky ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
[𝑑𝑛𝑦] 

(2. 9) 

 

Ukazatel doby obratu závazků vypovídá, jak rychle jsou spláceny závazky podniku48. 

 

                                                 
44 MACEK, J a KOPEK, R. Ekonomická analýza podniku, s. 85. 
45 JADVIŠČÁK, Daniel. Ukazatelé aktivity. Finanční analýza [online].  
46 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 61. 
47 KALOUDA, F. Finanční analýza a řízení podniku, s. 59.  
48 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 61. 

Doba obratu závazků =
závazky ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
[𝑑𝑛𝑦] 

(3. 1) 
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2.9 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů jsou predikční modely představující systémy včasného varování 

a indikují případné ohrožení finančního stavu podniku. Ukazatele byly odvozeny na 

základě skutečných dat u firem, které v minulosti dobře prosperovaly nebo naopak 

zbankrotovaly. Vychází se z předpokladu, že v podniku dochází už několik let před 

úpadkem k jistým odchylkám, ve kterých jsou obsaženy příznaky budoucích problémů 

a které jsou charakteristické právě pro ohrožené, bankrotující podniky. Jsou vhodné pro 

budoucí a současné rozhodování, umožňují managementu oddělit a správně vyložit 

ukazatele případných budoucích problémů, včas je rozpoznat a upravit dříve, než dojde 

k vážným problémům nebo dokonce bankrotu podniku49. 

 

2.9.1 Z-Skóre (Altmanův index) 

Tento vzorec publikoval v roce 1968 americký profesor financí Edward I. Altman, v době 

svého vzniku měl 72% úspěšnost. Proto byl následně upraven na verzi pro firmy 

obchodující na burze a firmy ostatní50. 

Altmanův index je převzat z americké tržní ekonomiky, silně reaguje na kapitálový trh, 

což nekopíruje podmínky v České republice. I přes tento fakt se tento ukazatel využívá 

v bankovním sektoru. Je možné říci, že byl jeden z prvních zavedených indexů do 

českého systému finančního hodnocení51. Vypovídá o finanční situaci podniku a jeho 

doporučené hodnoty, tak zvaně šedá zóna, je 1,81-2,9952. 

𝑍 = 0,717 ∗
Č𝑃𝐾

𝐴
+ 0,847 ∗

𝑉𝐻𝑚.𝑙.

𝐴
+ 3,107 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,420 ∗

𝑍𝐾

𝐶𝑍
+ 0,998 ∗

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐴
 (3. 2) 

  

                                                 
49 Použité bankrotní a bonitní modely. FinAnalysis: Finanční analýza firmy [online]. 
50 ZIKMUND, Martin. Altmanův index vám řekne, jestli zkrachujete. BUSINESSVIZE [online]. 
51 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 129. 
52 KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza, s. 132. 



27 

 

2.9.2 Index IN05 

Index IN05 je jeden z dalších českých indexů hodnocení. Respektuje české specifické 

podmínky a dá se usuzovat, že patří k indexům, které mají velmi dobré vypovídající 

schopnosti53.  

Pří výpočtu IN05 je problémem, když je firma velmi málo zadlužená, nebo nezadlužená 

a ukazatel nákladového krytí je obrovské číslo. Pro tento případ se doporučuje při 

propočtu ukazatele EBIT/úrokové krytí omezit hodnotu na 9. Doporučené hodnoty, tak 

zvaně šedá zóna je 0,9-1,654. 

𝐼𝑁05 = 0,013 ∗
𝐴

𝐶𝑍
+ 0,847 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁Ú
+ 3,107 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,420 ∗

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴
+ 0,998 ∗

𝑂𝐴

𝐾𝐶𝑍
 (3. 3) 

 

 

                                                 
53 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 127. 
54 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 190. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V následující části je představena společnost PORTABELL, s.r.o., vypočteny vybrané 

ukazatele finanční analýzy a nakonec posouzen její finanční stav z vypočítaných hodnot. 

Informace v této kapitole byly získány na základě konzultace s majitelem firmy55. 

 

3.1 Představení společnosti 

Společnost PORTABELL, s.r.o. je montážní a obchodní firma, která se zabývá 

zabezpečováním objektů. V dalších částech bude popsána její historie, předmět 

podnikání, zákazníci a organizační struktura. Základní informace o firmě jsou uvedeny 

níže. 

 

Montážní a obchodní firma: PORTABELL, s.r.o. 

Zapsáno:    15. června 1995 

Sídlo:      Brno, Bednářova 1a, okres Brno-město, 619 00 

IČ:     60755741 

DIČ:     CZ 60755741 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Počet zaměstnanců:   10 

Základní kapitál:    100 000,- Kč 

 

 

Obr. 2: Logo firmy.56 

                                                 
55 JAHODA, J. Interview. PORTABELL, s.r.o. Bednářova 1a, Brno. 21.12.2015. 
56 LOGOBOX. Logobox – loga online. Rejstrik-firem.kurzy.cz [online]. 
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3.1.1 Historie 

Firma PORTABEL je společnost s ručením omezeným, která sídlí v Brně a byla založena 

v roce 1995. Podniká v oblasti zabezpečovacích zařízení a systémů, kamerových 

systémů, požárních signalizací, domácích telefonů, slaboproudých systémů a datových 

sítí. Na trhu firma působí přes 20 let. 

 

3.1.2 Předmět podnikání 

Podnik se zabývá systémy elektrické požární signalizace EPS, které jsou určeny 

k ochraně lidských životů a materiálních hodnot před škodami způsobenými požáry. Tato 

společnost instaluje systémy elektrické požární signalizace TYCO-ZETTLER, ESSER, 

ARITECH. SIEMENS, BOSH, CONTROL EQUIPMENT a LITES, které vyhovují 

normám ČSN EN 54, ČSN 34 2710, ČSN 73 0875 a jsou certifikovány a schváleny 

příslušnými organizacemi. Firma nabízí také montáže slaboproudých systému, jako jsou 

EZP, CCTV, vstupní systémy, docházkové systémy, strukturované kabeláže a ostatních 

slaboproudů. Dalšími službami jsou například elektroinstalace ve firmách a podnicích, 

montáže pohonů pro automaticky ovládané posuvné brány či závory. Firma následně 

poskytuje servis těchto zařízení, kontrolu a údržbu. 

 

3.1.3 Zákazníci 

Společnost poskytuje své nabídky většinou na území České republiky, ale vzhledem 

k sídlu firmy v Brně, má svoje zákazníky zejména zde. V dřívějších letech měla firma 

také některé zakázky na Slovensku a v Polsku, ale v důsledku konkurenčního boje 

a expanzi jiných firem podnikajících ve stejném oboru, se zaměřila na klientelu převážně 

tuzemskou.  O kvalitě práce vypovídají reference firem, které jejích služeb využily, např. 

Sberbank, Kooperativa pojišťovna, Nemocnice Znojmo, JAPO, HUTIRA, Nemocnice 

Milosrdných bratří Brno, ZŠ Laštůvkova Brno, ZŠ Heyerovského Brno. 
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3.1.4 Organizační struktura 

Společnost PORTABELL, s.r.o. v současné době zaměstnává 10 zaměstnanců, kteří tvoří 

organizační strukturu firmy, jak lze vidět na obrázku níže. 

 

 

Obr. 3: Organizační struktura.57 

 

3.2 Analýza vybraných ukazatelů 

Tato část bakalářské práce vychází z účetních výkazů, kterými jsou rozvaha a výkaz zisků 

a ztrát v letech 2010-2014. Vybrané ukazatele jsou jednotlivě vypočítány a zhodnoceny, 

pro lepší přehlednost jsou doplněny tabulkami a grafy. Na základě výpočtů je poté 

zhodnocen současný finanční stav podniku. 

 

3.2.1 Absolutní ukazatele 

Tato analýza slouží k prvotní orientaci hospodaření v podniku58. V tabulkách 1 až 3 jsou 

jednotlivě vypočteny vybrané položky z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

 

 

 

                                                 
57 Vlastní zpracování. 
58 Techniky a metody finanční analýzy. BusinessInfo [online]. 

Jednatel Jednatel

Obchodní  
oddělení

Zaměstanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec
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Vertikální analýza 

V tabulce číslo 1 jsou jednotlivě vypočítány následující položky z rozvahy: zásoby, 

dlouhodobý majetek, krátkodobé pohledávky, vlastní kapitál a cizí zdroje. Pro výpočet 

byl použit vzorec (1.2). 

 
Tab.  1: Vertikální analýza.59 

Rok 
Dlouhodobý 

majetek [%] 

Zásoby 

[%] 

Krátkodobé 

pohledávky 

[%] 

Vlastní 

kapitál [%] 

Cizí zdroje 

[%] 

2010 13,97 0,31 44,51 18,70 81,28 

2011 25,54 0,41 33,33 17,07 82,81 

2012 21,01 0,41 44,30 15,65 84,22 

2013 16,88 0,42 43,13 18,95 80,92 

2014 14,04 0,48 42,50 25,49 74,39 

 

V roce 2010 vlastnila firma 13,97% dlouhodobého majetku a následující rok tento 

majetek skoro zdvojnásobila, nárůst způsobil nákup firemního automobilu, notebooků 

a softwarového vybavení. V dalších letech se tyto hodnoty snížily kvůli odpisům 

dlouhodobého majetku a v roce 2014 klesly až na 14,04%. 

Ve všech analyzovaných letech se zásoby držely okolo 0,40%, jsou to velice nízké 

hodnoty, protože firma nedisponuje skladem a nakupuje vždy zásoby až při objednávce. 

Krátkodobé pohledávky první tři roky kolísaly. V roce 2010 byly 44,51%, dalším rokem 

klesaly o 11%. V roce 2012 vzrostly skoro o 11 %. Následující roky klesly vždy o 1%. 

Tato skutečnost byla způsobena průměrnou dobou inkasa. 

Vlastní kapitál byl ve všech letech oproti cizím zdrojům velice nízký, pohyboval se okolo 

19% navzdory cizím zdrojům, které se pohybovaly kolem 80%. Tyto hodnoty jsou však 

zavádějící kvůli vloženým vkladům jednatelů, jenž jsou zohledněny v cizích zdrojích. 

V následujících grafech jsou detailněji znázorněny veškeré změny u jednotlivých 

položek. 

                                                 
59 Vlastní zpracování. 
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Graf 1: Vertikální analýza aktiv.60 

 

 

Graf 2: Vertikální analýza aktiv.61 

                                                 
60 Vlastní zpracování. 
61 Vlastní zpracování. 
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Graf 3: Vertikální analýza pasiv.62 

 

Horizontální analýza rozvahy 

V tabulce číslo 2 jsou jednotlivě porovnány vybrané položky z rozvahy: zásoby, aktiva 

celkem, krátkodobé pohledávky, oběžná aktiva vlastní kapitál, cizí zdroje a krátkodobé 

závazky. Pro výpočet byl použit vzorec (1.1). 

 

Tab.  2: Horizontální analýza rozvahy.63 

Rok 

Aktiva 

celkem 

[%] 

Oběžná 

aktiva 

[%] 

Zásoby 

[%] 

Krátkodobé 

pohledávky 

[%] 

Vlastní 

kapitál 

[%] 

Cizí 

zdroje 

[%] 

Krátkodobé 

závazky [%] 

2010/2011 -14,01 -25,79 14,29 -55,28 -21,51 12,40 -18,86 

2011/2012 0,31 6,46 0,00 33,31 -7,98 -3,91 2,24 

2012/2013 -1,97 3,16 0,00 -13,36 18,66 -5,81 -6,44 

2013/2014 -12,13 -9,17 0,00 -4,61 18,21 -19,22 -16,05 

                                                 
62 Vlastní zpracování. 
63 Vlastní zpracování. 
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V tabulce horizontální analýzy bylo účelem srovnat aktuální rok s předchozím, jsou zde 

uvedeny některé vybrané aktivní a pasivní položky rozvahy. Většina položek vykazuje 

velké výkyvy. 

Aktiva celkem v roce 2011 ukazovala na jejich snížení o 14,01%. V roce 2012 se mírně 

zvýšila o 0,31%, ale další roky byla v záporných hodnotách, které se zvyšovaly. Veškeré 

výkyvy byly způsobeny zvýšením nebo snížením dlouhodobého majetku, oběžných aktiv 

nebo časového rozlišení.  

U oběžných aktiv lze v roce 2011 zaznamenat snížení o 25,79%, v letech 2012 a 2013 

došlo naopak jejich zvyšování. V roce 2014 opět oběžná aktiva oproti roku 2013 klesla 

a to o 9,17%. Rozdílné hodnoty v oběžných aktivech způsobily tyto položky: zásoby, 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

Zásoby se v roce 2011 zvýšily o 14,29% a po následující roky zůstal tento stav zásob 

nezměněn. Tuto stagnaci zapříčinil stejný stav materiálu, který trval v letech 2012-2014. 

Krátkodobé pohledávky byly skoro ve všech letech v záporných hodnotách, které se o 

několik procent snižovaly každým rokem, jediný rok 2012 vzrostl na 33,31%. Důvody 

změn jsou jiné hodnoty v položkách pohledávek z obchodních vztahů, daňových 

pohledávek a krátkodobých poskytnutých záloh. 

Hodnoty vlastního kapitálu v roce 2011 a 2012 byly vždy o několik procent nižší, na 

rozdíl od roků 2013 a 2014, které byly o více jak 18% vyšší. Rozdílné hodnoty způsobil 

kolísavý hospodářský výsledek. 

Cizí zdroje byly v roce 2011 o 12,40% vyšší. V následujících letech měly stále rostoucí 

záporné hodnoty, což znamená, že se cizí kapitál neustále snižoval. To způsobily položky 

jako krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. 

Hodnoty krátkodobých závazků byly v roce 2011 o 18,86% menší. Následující rok už byl 

o 2,24% vyšší, ale další dva roky opět o několik desítek procent poklesl. Důvodem byly 

změny v hodnotách u položek, jako jsou závazky z obchodních vztahů, závazky ke 

společníkům, závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění, daňové závazky a dohadné účty pasivní. V následujících grafech 

jsou podrobně znázorněny veškeré změny jednotlivých položek. 
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Graf 4: Horizontální analýza aktiv.64 

 

 

Graf 5: Horizontální analýza pasiv.65 

 

Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát 

V tabulce číslo 3 jsou jednotlivě porovnávány vybrané položky z výkazu zisků a ztrát, 

jsou zde uvedeny výkony, tržby za prodej zboží, výkonná spotřeba, přidaná hodnota, 

                                                 
64 Vlastní zpracování. 
65 Vlastní zpracování. 
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provozní výsledek hospodaření a výsledek hospodaření po zdanění. Pro výpočet byl 

použit vzorec (1.1). 

 

Tab.  3: Horizontální analýza výkazů a ztrát.66 

Rok 
Výkony 

[%] 

Tržby za 

prodej zboží 

[%] 

Výkonná 

spotřeba 

[%] 

Přidaná 

hodnota 

[%] 

Provozní 

výsledek 

hospodaření 

[%] 

Výsledek 

hospodaření 

po zdanění 

[%] 

2010/2011 -18,70 1100 -14,99 -27,20 -470,73 -263,96 

2011/2012 0,49 33,33 -4,93 16,08 89,47 70,88 

2012/2013 1,07 -31,25 -2,89 9,95 600 315,1 

2013/2014 0,09 100 -0,12 1,04 13,75 14,91 

 

Výkony byly v roce 2011 o 18,70% nižší. V letech 2012 až 2014 se jen velice mírně 

zvýšily. Tato skutečnost byla zapříčiněna změnami v položce tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb. 

Oproti minulému roku se tržby v roce 2011 rapidně zvýšily o 1100%, s dalším rokem se 

firmě ještě podařilo tržby zvýšit o 33,33%. Následující rok 2013 už byl o 31,25% nižší, 

ale v roce 2014 vzrostly tržby o 100%. Toto zvýšení bylo dáno větším objemem zakázek. 

Co se týče výkonné spotřeby, tak v roce 2011 byla 14,99% a s každým dalším rokem se 

snižovala. Důvodem byly změny v položkách jako spotřeba materiálu a služby. 

V roce 2011 byla přidaná hodnota o 27,20% nižší. V následujících letech 2012 až 2014 

měla stále vyšší hodnoty. Bylo to zapříčiněno změnami v položkách obchodní marže, 

výkony a výkonová spotřeba. 

Provozní výsledek hospodaření v roce 2011 oproti roku 2010 klesl o 470,73%, což 

znamenalo pro firmu velký propad. Následující rok se firma sice zlepšila o 89,47%, ale 

stále nedosahovala kladného provozního výsledku hospodaření. Až v roce 2013 se 

hodnoty zlepšily o 600% a firma začala dosahovat kladného výsledku, což pokračovalo 

i další rok.  

                                                 
66 Vlastní zpracování. 
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Výsledek hospodaření po zdanění, stejně jako předešlý provozní výsledek hospodaření, 

v roce 2011 kles o 263,96%. Následující rok byl hospodářský výsledek o 70,88% vyšší 

než předchozí rok, ale firma stále negenerovala zisk. To se změnilo v roce 2013, když 

firmě opět vzrostly hodnoty o 315,1% a začala generovat zisk, který vzrostl i v roce 2014. 

Veškeré tyto hodnoty ovlivnily náklady a výnosy v jednotlivých letech. Podrobnější 

rozpracování výsledků horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát uvádí grafy níže. 

 

 

Graf 6: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát.67 

 

 

Graf 7: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát.68 

                                                 
67 Vlastní zpracování. 
68 Vlastní zpracování. 
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3.2.2 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele získáme rozdílem dvou absolutních ukazatelů69. V tabulce číslo 4 je 

vypočten čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky, pro tyto výpočty byly 

použity vzorce (1.3) a (1.4). 

 

Tab.  4: Rozdílové ukazatele.70 

Rok Čistý pracovní kapitál ČPK [Kč] Čisté pohotové prostředky ČPP [Kč] 

2010 309,00 -1 720,00 

2011 -18,00 -1 331,00 

2012 103,00 -1 642,00 

2013 391,00 -1 123,00 

2014 546,00 -897,00 

 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu se v roce 2011 radikálně snížily. Tato situace byla 

způsobena zvýšením krátkodobých závazků. Ale v další letech se naopak hodnoty stále 

zvyšovaly a v roce 2014 firma dokonce dosahovala 546 tisíc Kč na čistý pracovní kapitál. 

Čisté pohotové prostředky dosahovaly ve všech letech záporné hodnoty. Tato skutečnost 

znamenala, že nebylo disponováno dostatečným množstvím peněžních prostředků, aby 

byla schopna pokrýt veškeré krátkodobé závazky. Od roku 2010 se snažila firma záporné 

hodnoty snižovat, což se jí dařilo kromě roku 2012. Více informací uvádí graf níže. 

                                                 
69 Techniky a metody finanční analýzy. BusinessInfo [online]. 
70 Vlastní zpracování. 
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Graf 8: Rozdílové ukazatele.71 

 

3.2.3 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost přeměnění majetku na hotovost72. V tabulce 

číslo 5 je vypočtena likvidita běžná, pohotová a okamžitá. Pro výpočty ukazatelů byly 

použity vzorce (1.5), (1.6) a (1.7). 

 

Tab.  5: Ukazatele likvidity.73 

Rok Běžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita 

2010 1,09 1,08 0,52 

2011 0,99 0,99 0,54 

2012 1,03 1,03 0,45 

2013 1,14 1,14 0,60 

2014 1,23 1,23 0,61 

 

                                                 
71 Vlastní zpracování. 
72 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 47 a 48 
73 Vlastní zpracování. 
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U běžné likvidity firma ani v jednom roce nedosahovala doporučených hodnot, které se 

pohybují v rozmezí 1,5-2,5. V posledním zkoumaném roce se však k těmto hodnotám 

mírně přiblížila.  

Doporučené hodnoty pohotové likvidity by se měly pohybovat v rozmezí méně nebo 

rovno 1. Tato podmínka byla splňována pouze v roce 2011, ale i v ostatních letech 

hodnoty nebyly špatné a pohybovaly se blízko doporučených hodnotám. 

Okamžitá likvidita uvádí doporučené hodnoty v rozmezí 0,2-0,6. Z výše uvedené tabulky 

je zřejmé, že firma v každém roce splňovala doporučené hodnoty. Přehlednější 

zpracování uvádí následující graf. 

 

 

Graf 9: Ukazatele likvidity.74 

 

3.2.4 Ukazatelé rentability 

Poměrem zisku a vloženého kapitálu je obecně definovaná rentabilita75. Tabulka obsahuje 

výpočty rentability vloženého kapitálu, vložených aktiv, vlastního kapitálu a tržeb. 

Výpočty vycházejí ze vzorců (1.8), (1.9), (2.1) a (2.2). 

                                                 
74 Vlastní zpracování. 
75 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 80. 
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Tab.  6: Ukazatele rentability.76 

Rok 

Rentabilita 

vloženého 

kapitálu (ROI) 

[%] 

Rentabilita 

vložených aktiv 

(ROA) [%] 

Rentabilita 

vlastního kapitálu 

(ROE) [%] 

Rentabilita tržeb 

(ROS) [%] 

2010 2,17 1,81 13,12 1,43 

2011 -7,28 -7,81 -27,41 -2,88 

2012 -0,28 -0,82 -8,67 -0,83 

2013 4,71 4,18 15,72 1,76 

2014 6,02 5,41 15,29 2,04 

 

Pro všechny ukazatele je z tabulky patrné, že podnik v roce 2010 ještě generoval zisk, ale 

následující rok už dosahoval záporných hodnot, což způsobil záporný výsledek 

hospodaření, který činil -182 tisíc korun. V roce 2012 byla firma stále v záporných 

hodnotách, též i hospodářský výsledek, který byl o velké procento nižší než předchozí 

rok. V letech 2013 a 2014 se hodnoty stály kladnými a firma začala opět generovat zisk, 

což lze pozorovat i na vyobrazeného grafu. 

 

 

Graf 10: Ukazatelé rentability.77 

                                                 
76 Vlastní zpracování. 
77 Vlastní zpracování. 
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3.2.5 Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti je indikátor výše rizika při poměru vlastního kapitálu a cizích 

zdrojů78. Tabulka číslo 7 obsahuje výpočty celkové zadluženosti, koeficientu 

samofinancování a ukazatele úrokového krytí. Pro výpočty byly použity vzorce (2.3), 

(2.4) a (2.5). 

 

Tab.  7: Ukazatelé zadluženosti.79 

Rok 
Celková zadluženost 

[%] 

Koeficient 

samofinancování [%] 

Ukazatel úrokového 

krytí 

2010 81,28 18,70 5,13 

2011 82,81 17,07 -14,48 

2012 84,22 15,65 -1,52 

2013 80,92 18,95 8,00 

2014 74,39 25,49 9,10 

 

Celková zadluženost měla od roku 2010 do roku 2012 vzestupný trend, naopak koeficient 

samofinancování měl klesající trend, což pro firmu není dobré. Tato skutečnost je dána 

tím, že je velkým procentem financována z cizích zdrojů a narůstá tak celková 

zadluženost, která přetrvává bohužel i do současnosti. V letech 2013 a 2014 firma 

u celkové zadluženosti začala mít klesající trend a u samofinancování stoupající trend, 

zároveň svoje zadlužení firma začala snižovat. Veškeré tyto ukazatele jsou mírně 

zavádějící, kvůli vložení finančních prostředků jednatelů, které se promítly v cizích 

zdrojích. 

U ukazatele úrokového krytí v roce 2010 bylo dosahováno kladných hodnot, ale 

následující 2 roky už byly záporné, firmě se v těch dvou letech nedařilo a nevytvářela ani 

zisk. V letech 2013 a 2014 firma dosahovala kladných hodnot a též zisku, jak lze vyčíst 

z grafu níže. 

                                                 
78 KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza, s 83. 
79 Vlastní zpracování. 
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Graf 11: Ukazatelé zadluženosti.80 

 

3.2.6 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelem aktivity měří podnik, jak hospodaří se svými aktivy81. V tabulce číslo 8 jsou 

uvedeny jednotlivé výpočty obratu celkových aktiv, obratu stálých aktiv, doby obratu 

zásob, doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. Pro výpočty byly použity vzorce 

(2.6), (2.7), (2.8), (2.9) a (3.1). 

 

Tab.  8: Ukazatelé aktivity.82 

Rok 

Obrat 

celkových 

aktiv 

[krát] 

Obrat 

stálých 

aktiv [krát] 

Doba 

obratu 

zásob [dny] 

Doba obratu 

pohledávek 

[dny] 

Doba obratu 

závazků [dny] 

2010 1,72 12,28 0,65 93,41 165,72 

2011 1,62 6,36 0,91 73,87 165,11 

2012 1,63 7,75 0,91 97,93 167,88 

2013 1,70 10,05 0,89 83,08 153,79 

2014 1,91 13,64 0,89 79,93 130,22 

                                                 
80 Vlastní zpracování. 
81 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 60. 
82 Vlastní zpracování. 
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Doporučené hodnoty se u celkových aktiv uvádějí v rozmezí 1,6-383. Firma dosáhla 

doporučených hodnot ve všech pěti analyzovaných letech. 

V roce 2011 hodnoty stálých aktiv rapidně klesly, ale po následující roky měly hodnoty 

vzrůstající efekt, což svědčí o efektivním využití budov, strojů, dopravních prostředků 

atd. Doporučené hodnoty se uvádí více než 384, což bylo splněno ve všech letech. 

Doba obratu zásob byla ve všech letech velmi nízká, protože podnik nevlastní žádný sklad 

a musí tedy nakoupené zásoby zařadit rychle do prodeje či spotřeby.  

Oproti tomu ukazatel doby obratu pohledávek měl vysoké hodnoty ve všech letech. 

Způsobila to dlouhá doba splatnosti pohledávky a několik dokonce nesplacených 

pohledávek. 

Doba obratů závazků zaznamenává dobu mezi nákupem a úhradou. Firma dosahovala ve 

všech pěti letech vysokých hodnot, ale ty postupně v každém roce snižovala, což je pro 

ni do dalších let výhodné. Přehlednější znázornění ukazatelů aktivity uvádí následující 

grafy. 

 

 

Graf 12: Ukazatelé aktivity.85 

                                                 
83 ESTÉLYI, K. Finance podniku. Přednáška. Brno: VUT fakulta podnikatelská, 5.11.2014. 
84 Tamtéž. 
85 Vlastní zpracování. 
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Graf 13: Ukazatelé aktivity.86 

 

3.2.7 Soustavy ukazatelů 

Soustavy ukazatelů jsou predikční modely systému včasného varování, při ohrožení 

finančního stavu podniku87, což představují tabulky číslo 9 a 10. 

 

Z-Skóre 

Tabulka číslo 9 obsahuje výpočty Z-Skóre neboli Altmanova indexu. V tomto případě byl 

použit vzorec (3.2). 

 

Tab.  9: Z-Skóre.88 

Rok 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 𝑿𝟓 Z-skóre 

2010 0,07 0,39 0,02 0,03 1,72 2,16 

2011 0,00 0,46 -0,08 0,03 1,62 1,77 

2012 0,03 0,14 -0,01 0,03 1,63 1,75 

2013 0,10 0,14 0,04 0,03 1,70 2,03 

2014 0,16 0,20 0,05 0,04 1,91 2,38 

                                                 
86 Vlastní zpracování. 
87 Použité bankrotní a bonitní modely. FinAnalysis: Finanční analýza firmy [online] 
88 Vlastní zpracování. 
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Podle vypočtených hodnot u Altmanova indexu podnik nebyl v žádném zkoumaném roce 

ohrožen bankrotem, ale také v žádném roce nevytvářel hodnotu, což je patrné i z uvedené 

tabulky. Pro lepší přehlednost je uveden také graf s vypočteným Z-skóre. 

 

 

Graf 14: Z-Skóre.89 

 

IN05 

V tabulce číslo 10 jsou uvedeny jednotlivé výpočty indexu IN05, pro který byl použit 

vzorec (3.3). 

 

Tab.  10: IN05.90 

Rok 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 𝑿𝟓 IN05 

2010 1,23 5,13 0,02 1,75 1,06 0,90 

2011 1,21 -14,48 -0,08 1,65 0,89 -0,30 

2012 1,19 -1,52 -0,01 1,63 0,93 0,49 

2013 1,24 8,00 0,04 1,68 1,02 1,09 

2014 1,34 9,10 0,05 1,91 1,15 1,26 

                                                 
89 Vlastní zpracování. 
90 Vlastní zpracování. 
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Dle indexu IN05 v roce 2010 se firma nacházela v tak zvaně šedé zóně, což znamená, že 

nevytvářela hodnotu pro majitele, ale také, že podnik nebyl ohrožen bankrotem. Jak lze 

vidět na grafu níže, v roce 2011 se však situace změnila, hodnoty klesly až na záporné 

a firma byla ohrožena bankrotem. Následující rok sice hodnoty vzrostly, ale firma stále 

zůstala v ohrožení. V letech 2013 a 2014 hodnoty vzrostly a podnik se opět dostal do šedé 

zóny.  

 

 

Graf 15: IN05.91 

 

3.2.8 SWOT analýza 

Na základě předchozí části je možné zpracovat SWOT analýzu, tedy silné, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby analyzované firmy, které jsou podrobně vypsány níže. 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Vlastní zpracování. 

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2010 2011 2012 2013 2014

H
O

D
N

O
TA

ROK

IN05



48 

 

Tab.  11: SWOT analýza.92 

Silné stránky:  Slabé stránky:  

 

 Nízká fluktuace zaměstnanců, 

způsobena dobrými vztahy 

a platovými podmínkami ve 

společnosti. 

 Dlouhodobé vztahy se zákazníky, 

odběrateli a dodavateli. 

 Vysoká technická úroveň, 

způsobena pravidelným školením 

technických pracovníků. 

 Vysoká kvalita služeb zajištěna 

zaměstnanci, kteří pracují v tomto 

oboru přes 18 let. 

 Více jak dvacetiletá působnost na 

trhu. 

 

 Kolísající rentabilita, ta by však 

měla být v doporučených 

hodnotách. 

 Závislost na dodavatelích, 

z hlediska malých firemních 

prostorů, které neumožňují firmě 

skladovací prostor. 

 Nedostačující propagace, která 

způsobuje nízký objem tržeb. 

 Velké množství pohledávek, 

způsobené opožděným splacením 

zákazníků. 

 Vysoká zadluženost, firma trpí 

80% zadlužeností, která by se 

měla pohybovat optimálně okolo 

50 až 60%. 

Příležitosti:  Hrozby:  

 

 Pronájem nových prostorů, pro 

uskladnění zboží, které se 

nabízejí v blízkosti firemních 

prostorů. 

 Kooperace s firmami ze stejného 

odvětví, odlehčí firmě finanční 

situaci. 

 Nové technologie, kterými 

můžou zaujmout zákazníky 

a zapříčinit zvýšení tržeb. 

 Vylepšení propagace a získání 

nových potenciálních zákazníků. 

 

 

 

 V oblasti Jihomoravského kraje 

působí minimálně 30 firem 

v oboru zabezpečovacích systému 

a tímto se firma dostává do 

konkurenčního tlaku. 

 Platební neschopnost zákazníků, 

způsobená velkým množstvím 

pohledávek, která vzniká platební 

neschopností zákazníků. 

 Nízká poptávka až ztráta 

zákazníků, která je způsobena 

nízkou propagací firmy. 

 Migrace zkušených zaměstnanců, 

díky lepším platovým podmínkám 

v konkurenčních firmách. 

                                                 
92 Vlastní zpracování. 
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3.3 Celkové zhodnocení 

Z informací získaných v předchozí části lze vyhodnotit, že firma sice v roce 2010 

vykazovala kladný hospodářský výsledek, ale její finanční stav už v tomto roce nebyl pro 

firmu příznivý.  

Následující rok se firma dostala do finanční tísně a ztráty. Dokonce stála i před 

bankrotem, což dokazuje i ukazatel IN05, který v roce 2011 vykázal záporné hodnoty. 

Hlavní problém byly nezaplacené pohledávky, které následně souvisí i s dalšími ukazateli 

například s krátkodobými závazky.  

Jako velký problém se také jeví vysoká zadluženost firmy ve všech letech, která 

vyplynula z ukazatele zadluženosti. Tyto informace byly ovšem zavádějící a to z důvodu 

vložení peněžní částky jednatelů firmy, které byly zohledněny v cizích zdrojích. 

K vložení finančních prostředků do firmy jednatele donutila situace v roce 2011 – blížící 

se bankrot. Firma v této době neměla na zaplacení mezd a nechtěla propouštět 

zaměstnance, proto oba dva jednatelé vložili do své firmy nemalé finanční prostředky 

a doufali, že se její stav obrátí k lepšímu. V letech 2013 a 2014 se firmě začalo dařit a byl 

opět generován zisk.  

V současné době se finanční stav společnosti zlepšuje, ale stále je důležité mít na paměti 

slabé stránky, které byly zaznamenány ve SWOT analýze, například závislost na 

dodavatelích nebo nedostačující propagace.  

Na základě uvedených problémů, se kterými se firma potýká, budou v následující kapitole 

navržena určitá opatření, jenž by měla vést k jejich minimalizování, v lepším případě 

k úplnému odstranění. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 

Na základě výsledků z předchozí kapitoly, není společnost v současné době ohrožena 

svojí existencí. Jsou zde ovšem oblasti, na které by se měla firma zaměřit a snažit se je 

zlepšit. Následující část bude tedy obsahovat vlastní návrhy na zlepšení finanční situace 

firmy PORTABELL, s.r.o.  

Návrhy jsou zaměřeny z větší části na pozdní splácení pohledávek nebo neuhrazených 

pohledávek. Pokud by se tyto problémy zmírnily nebo dokonce zcela vyřešily, firma by 

byla schopna dostát svým závazkům. Zároveň by okamžité finanční zdroje mohly sloužit 

k dalšímu rozvoji firmy. 

Několik dalších návrhů je zaměřeno na získání potenciálních zákazníků, což by firmě 

mělo způsobit zvýšení tržeb za prodej výrobků či služeb, zároveň by se tím zvýšily 

hodnoty ukazatele rentability tržeb. 

 

4.1 Faktoring 

Faktoring vyjadřuje úplatné postoupení krátkodobých pohledávek, které nejsou plně 

zajištěny, snížených o diskont. Diskont představuje inkasovaný poplatek za poskytnutí 

služby faktoringovou společností. Předmětem faktoringu mohou být pouze pohledávky 

z obchodních vztahů, přičemž doba splatnosti je kratší než 180 dnů93. 

V České republice faktoringové služby nabízí několik firem, například KB Factoring, 

ČSOB Factoring, BIBBY financial servis, SMART CREDIT factoring finance, ERSTES 

Factoring.  

Následující informace byly získány na základě prostudování brožur ERSTES Factoringu, 

které jsou dostupné na internetových stránkách94. 

Pro analyzovanou firmu PORTABELL, s.r.o. lze doporučit ERSTES Factoring, protože 

je součástí silných značek korporátního bankovnictví Finanční skupiny České spořitelny 

a.s. Erste Corporate Banking. Také je členem největších sítí faktoringových společností 

                                                 
93 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku, s. 92. 
94 Tuzemský factoring. ERSTE Factoring [online]. 

http://www.erstecorporatebanking.cz/
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na světě – Factors Chain International a ve srovnání s ostatními faktoringovými 

společnostmi se právě tímto jeví jako nejvýhodnější. 

Pro firmu PORTABELL, s.r.o. je vhodné zvolit bezregresní faktoring, který je bez 

zpětného postihu klienta oproti faktoringu regresnímu, jenž je s postihem na klienta.  

Postup pro firmu PORTABELL, s.r.o. by bylo běžné sepsání faktury s odběratelem za 

poskytnuté služby nebo produkty. Odběratelé musí být informováni o skutečnosti, že 

úhrada faktur proběhne na účet firmy ERSTES Factoring. Následně jsou pohledávky 

(faktury) postoupeny ERSTES Factoringu, jež uhradí firmě PORTABELL, s.r.o. okolo 

80 % hodnoty obvykle do 24 hodin. Po obdržení inkasa od odběratele vyrovná ERSTES 

Factoring firmě PORTABELL, s.r.o. zbylých 20 % hodnoty.  

Výnosy ERSTES Factoringu spočívají ve faktoringových poplatcích a úrokové sazbě. 

Faktoringový poplatek se úměrně odvíjí od stupně rizika dodavatele a platební schopnosti 

odběratelů, celkového objemu prodejů realizovaných přes faktoring, počtu postoupených 

faktur a jejich průměrné hodnoty, objemu reklamací a dobropisů. Hodnoty 

faktoringového poplatku se pohybují v rozmezí 0,4 až 1,2%. Úroková sazba se pohybuje 

na obvyklé bankovní úrovni, kterou nabízí banky pří poskytování krátkodobých úvěrů 

(2% k aktuálnímu datu, viz Tab. 12: Příklad faktoringového financování). 

 

 

Obr. 4: Tuzemský faktoring.95 

 

Na základě elektronického formuláře firma ERSTES Factoring vyhodnotí firmu 

PORTABELL, s.r.o. a navrhne odpovídající formu spolupráce. Po podepsání smlouvy 

o faktoringu bude klient zaškolen odbornou osobou a obdrží kompletní informace 

o expedici a postoupení pohledávek. 

                                                 
95 Vlastní zpracování, dle: Tuzemský factoring. ERSTE Factoring [online]. 

http://www.factors-chain.com/
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Tab.  12: Příklad faktoringového financování.96 

Příklad simulace faktoringového financování 

Fakturovaná částka vč. DPH:   500 000 Kč 

Doba splatnosti (skutečného inkasa): 60 dní 

Výše první platby (předfinancování): 80% (tj. 400 000 Kč) 

Doplatek (po úhradě odběratelem):  20% (tj. 100 000 Kč) 

Úrok z předfinancování:  jednoměsíční PRIBOR (0,23% p.a.*) + 

úroková sazba (2,0% p.a*) = 2,23% p.a. 

 (tj. 400 000 Kč * 2,23% * 60/365 dní = 

1 466,30 Kč) 

 * sazba PRIBOR k modelovému datu 

  * krátkodobá úroková sazba k modelovému 

datu 

Faktoringový poplatek:  0,6%* 

  (tj. 500 000 * 0,6% = 3 000 Kč) 

 * faktoringový poplatek nastaven ERSTE 

Factoring 

Celkové náklady: 1 466,30 Kč + 3000 Kč = 4 466,3 Kč 

(tj. cca 0,9% z nominální hodnoty faktury) 

 

Výše uvedený příklad uvádí propočtení nákladů na způsob financování faktoringem 

v hodnotě 4 466,3 Kč na zakázku s fakturovanou částkou 500 000 Kč. 

Po odborné konzultaci s jednatelem firmy97, bylo zjištěno, že do formy faktoringového 

financování bude vstupovat od částky nad 500 000 Kč, což pro firmu znamená 2% 

                                                 
96 Vlastní zpracování, dle: Tuzemský factoring. ERSTE Factoring [online]. 
97 JAHODA, J. Interview. PORTABELL, s.r.o. Bednářova 1a, Brno. 12.4.2016. 
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z veškerých zakázek, zhruba v celkové hodnotě 2 200 000 Kč. V tomto případě budou 

celkové náklady na faktoring činit 19 652 Kč.  

V následující tabulce jsou propočteny změny v ukazateli doby obratu pohledávek při 

zavedení faktoringu. Pro znázornění těchto změn je použit rok 2014 a fiktivní rok 2014'. 

 

Tab.  13: Změny v ukazateli doby obratu pohledávek při zavedení faktoringu.98 

  Rok Doba obratu pohledávek [dny] 

Financování bez faktoringu: 2014 79,93 

Faktoringové financování: 2014' 78,33 

   

Procentuální zlepšení: 2014/ 2014' 1,60% 

 

Tento návrh by přispěl ke snížení doby obratu pohledávek o 1,60% a umožnil by 

analyzované firmě mít více finančních prostředků pro její další rozvoj. 

 

4.2 Fakturace  

Vzhledem k tomu, že firma PORTABELL, s.r.o. nevyžaduje zálohy za zboží, kvůli velké 

konkurenci, dalším z návrhů, který by pro ni byl nejméně finančně náročný, je fakturace 

po určitých částkách. Jak už bylo zmíněno v předešlé části, firma trpí dlouhou dobou 

splatnosti pohledávek a dále i jejich nesplácením. 

 

Příklad: 

Firma ABC, s.r.o. si přeje od firmy PORTABELL, s.r.o. montáž slaboproudých systémů 

pro její podnikání. Jednatel firmy PORTABELL, s.r.o. po obhlédnutí objektu stanoví 

celkovou cenu za tuto montáž na 3 miliony korun. Po odsouhlasení stanovené částky 

firmou ABC, s.r.o. začne s prací. V okamžiku kdy práce začne přesahovat 500 tisíc korun 

obchodní oddělení firmy PORTABELL, s.r.o. vystaví fakturu se splatností 15 dnů. Když 

                                                 
98 Vlastní zpracování. 
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firma ABC, s.r.o. do těchto 15 dnů uvedenou částku neuhradí, firma PORTABELL, s.r.o. 

může odstoupit od objednávky (smlouvy) s odběratelem. V této chvíli firma 

PORTABELL, s.r.o. nepřichází o 3 miliony korun, ale jen o částku 500 tisíc. 

 

Náklady na tento návrh by byly pro firmu nulové. V této chvíli je již firmou zaměstnávána 

administrativní pracovnice, která by právě tyto fakturace mohla vyřizovat. Potenciální 

ztráta by v tomto případě byla 500 000 Kč, ale možná úspora 2 500 000 Kč. 

Firmě PORTABELL, s.r.o. se už v minulosti tento problém s nesplácením pohledávek 

udál, proto se tento návrh průběžných fakturací jeví jako vhodný. Zároveň si tímto také 

firma ověřuje bonitu svých klientů.  

 

4.3 Skonto 

Využití cenového zvýhodnění skonta motivujeme zákazníky uhradit objednávku před 

dobou splatnosti. Pokud zákazník nesplatí objednávku před dobou splatnosti, nemá nárok 

na slevu neboli skonto. Platební podmínky mohou být nastaveny tímto způsobem 

(3/10);(0,60), což znamená, že vystavená faktura má splatnost 60 dní, ale pokud ji 

odběratel uhradí do 10 dní, získává slevu 3% z celkové fakturované částky99. Využití 

skonta by pro firmu nemělo být ztrátové. 

 

Celková částka dodávky snížená o skonto se vypočítá podle vztahu: 

𝐻𝐷𝑠 = 𝐻𝐷 ∗ (1 − 𝑖𝑠) 

kde: 

𝐻𝐷𝑆 − hodnota dodávky snížená o skonto v Kč, 

𝐻𝐷 − celková hodnota dodávky, 

𝑖𝑠 − sazba skonta (ve tvaru indexu)100. 

                                                 
99 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku, s. 62. 
100 Tamtéž, s. 63. 
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Pro prodávající nesmí být poskytnutí diskontu ztrátové, proto platí tento vztah: 

𝐻𝐷𝑠 ∗ (1 + 𝑖𝑡) ≥ 𝐻𝐷 

kde: 

𝑖𝑡 − „přepočtená“ alternativní výnosová míra101. 

 

Termín „přepočtená“ alternativní výnosová míra označuje její přepočet na dny (T), které 

plynou mezi obvyklou dobou splatnosti a dobou pro použití skonta: 

𝑖𝑡 = 𝑖 ∗
𝑇

365
 

𝑇 − počet dnů, které uplynou mezi standardní dobou splatnosti a dobou pro využití skonta 

(𝑇 = 𝐷𝑆 − 𝐿𝑆), 

𝐷𝑆 − doba splatnosti obchodního úvěru v dnech, 

𝐿𝑆 − lhůta pro poskytnutí skonta, 

𝑖 − alternativní výnosová míra102. 

 

Firma PORTABELL, s.r.o. svým zákazníkům poskytuje patnácti denní nebo šedesáti 

denní dobu splatnosti pohledávek, kde je splatnost pohledávek ovlivněna fakturovanou 

částkou. Pro jednotlivé výpočty je využita 8% alternativní výnosová míra103. 

 

Výpočet skonta pro zákazníky se splatností 15 dnů: 

Průměrná hodnota dodávky se splatností patnácti dní činí 86 000 Kč. Firma 

PORTABELL, s.r.o. nabídne odběrateli skonto, pokud dodávku uhradí do 5 dní. Pokud 

odběratel neuhradí celkovou hodnotu dodávky do pěti dní, slevu (skonto) nezíská. 

 

 

                                                 
101 REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení platební schopnosti podniku, s. 63. 
102 Tamtéž, s. 63. 
103 Tamtéž, s. 64. 
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𝐻𝐷 ∗ (1 − 𝑖𝑠) ∗ (1 + 𝑖𝑡) ≥ 𝐻𝐷 

68 000 ∗ (1 − 𝑖𝑠) ∗ (1 + 0,08 ∗
10

365
) ≥ 68 000 

𝑖𝑠 ≤ 0,22% 

 

Na základě výše provedeného výpočtu lze pro okruh těchto zákazníků stanovit platební 

podmínky (0,22/5);(0/15). Jestli odběratel zaplatí hodnotu dodávky do pěti dní, dostane 

slevu, neboli skonto ve výši 0,22% z celkové hodnoty objednávky. Což v tomto případě 

činí 149 Kč. Pokud odběratel do pěti dní objednávku neuhradí, nedostane slevu. 

 

Výpočet skonta pro zákazníky se splatností 60 dnů: 

Průměrná hodnota dodávky se splatností šedesáti dní činí 220 000 Kč. Firma 

PORTABELL, s.r.o. nabídne odběrateli skonto, jestliže dodávku uhradí do 10 dní. Pokud 

odběratel neuhradí celkovou částku dodávky do 10 dní, na slevu nemá nárok.  

 

𝐻𝐷 ∗ (1 − 𝑖𝑠) ∗ (1 + 𝑖𝑡) ≥ 𝐻𝐷 

220 000 ∗ (1 − 𝑖𝑠) ∗ (1 + 0,08 ∗
50

365
) ≥ 220 000 

𝑖𝑠 ≤ 1,08% 

 

Na základě výše provedeného výpočtu, pro tento okruh zákazníků, můžeme stanovit 

platební podmínky (1,08/10);(0/60). Jestli odběratel zaplatí danou částku do deseti dní, 

dostane slevu ve výši 1,08% z celkové hodnoty objednávky. Což v tomto případě činí 

2 376 Kč. Pokud odběratel do deseti dní objednávku neuhradí, nemá nárok na slevu. 

 

Firma v této chvíli zaměstnává dostatek administrativních pracovníků, kteří jsou schopni 

například informovat o slevě zákazníky či propočítávat tuto slevu. Proto by náklady na 

zavedení tohoto návrhu byly minimální. Tento návrh by mohl přispět například ke snížení 

doby obratu pohledávek, zvýšení likvidity a obratu aktiv. 
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4.4 Banner 

I přesto, že firma působí na trhu přes 20 let, není stále dostatečně známá, proto se bude 

další návrh týkat jejího zviditelnění, pokud možno co nejméně finančně náročnou 

variantou. Návrh spočívá ve vystavení banneru na budovu, kde firma právě provádí 

montážní práce. Tento způsob vystavení banneru je zcela zdarma. Základní náklady 

spočívají v objednávce odborníka přes grafické úpravy a tisku billboardu, který firma 

může opakovaně využívat. 

 

 

Obr. 5: Návrh banneru.104 

 

Náklady na grafické zpracování se pohybují v rozmezí 1 500-2 500 Kč/ks. Ceny tisku se 

v brněnských pobočkách pohybují v rozpětí 500-800 Kč/ks. Pro firmu by bylo výhodné 

objednat minimálně 5 ks. Pokud se tyto ceny zprůměrují, celkové náklady pro firmu 

PORTABELL, s.r.o. vycházejí okolo 5 250 Kč. Tento návrh by měl pomoci zviditelnit 

firmu a získat potenciální zákazníky, což by mělo vést k navýšení budoucích tržeb.  

 

4.5 SEO optimalizace 

Na základě zjištěných informací firma PORTABELL, s.r.o. získává nové zákazníky spíše 

skrze doporučení. Webové stránky nepřispívají k získání nových zákazníků. Důvodem je 

špatná SEO optimalizace.  

Chytrým řešením pro firmu je najmout zkušeného externího pracovníka, který provede 

základní SEO optimalizaci webu. Toto řešení způsobí zvýšení pozice stránky ve 

vyhledávači jako je Seznam nebo Google. Tímto způsobem se zvyšuje počet možných 

                                                 
104 Vlastní zpracování. 
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zákazníků získaných přes webové stránky. Základní náklady SEO optimalizace se 

pohybují okolo 8 000 Kč, tyto náklady přinesou pro firmu výnos, pokud na základě SEO 

optimalizace firma získá dostatečný počet nových zákazníků, kteří díky objednávkám 

pokryjí vynaložené náklady.  

V rámci odborné konzultace, prostřednictvím které byly získány informace s jednatelem 

firmy o jednotlivých nákladových položkách v % na jednu objednávku, lze propočítat, 

jakou hodnotu by měla mít zakázka, aby pokryla náklady na tento návrh. 

 

Tab.  14: Výpočet potenciální zakázky.105 

Náklady na návrh SEO optimalizaci:   8 000 Kč 

Materiál: 60% 32 922 Kč 

Mzdy: 12% 6 584 Kč 

Mimostaveništní doprava: 2% 1 097 Kč 

Režijní náklady: 8% 4 390 Kč 

Zisk: 18% 9 877 Kč 

Daň:  19% 1 877 Kč 

Čistý zisk:  8 000 Kč 

Cena potencionální zakázky:  54 870 Kč 

 

Z výše uvedené tabulky je propočteno, že firma PORTABELL, s.r.o. by musela získat 

zakázku v hodnotě 54 870 Kč, aby pokryla náklady na návrh SEO optimalizace. 

                                                 
105 Vlastní zpracování. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku a navrhnout kroky ke 

zlepšení analyzované firmy PORTABELL, s.r.o. Finanční situace firmy byla posuzována 

v rámci pětiletého období a jako podklady byly využity výkazy finančního účetnictví 

(rozvaha a výkaz zisku a ztrát).  

V první části byl definován cíl bakalářské práce, dílčí cíle a použité vědecké metody, jako 

které byly zvoleny SWOT analýza a finanční analýza. 

Následující teoretická část práce vycházela z odborné literatury a byla zaměřena na 

popisování strategické analýzy (PEST analýza a SWOT analýza). Součástí je též finanční 

analýza, do které spadají metody absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, 

poměrových ukazatelů a analýzy soustav ukazatelů. 

Další část popisuje analyzovanou firmu. Z poskytnutých účetních výkazů byly vypočteny 

vybrané ukazatele finanční analýzy s následným vyhodnocením, které bylo doplněno 

o grafické vyobrazení pro detailnější znázornění změn v jednotlivých položkách. Dále ze 

všech vypočtených hodnot finanční analýzy byla zhodnocena celková finanční situace 

podniku. 

V poslední, praktické části bylo předneseno několik návrhů (faktoring, častější fakturace, 

skonto, banner, SEO optimalizace). Nejpodstatnější změnu finanční situace podniku by 

způsobilo zavedení předem zmiňovaného faktoringu. Tento návrh by zajistil pro firmu 

menší ztrátu finančních prostředků a dále by zlepšil hodnoty ukazatele doby obratu 

pohledávek. Veškeré poznatky, které byly získány zpracováním této bakalářské práce, 

může firma použít pro zlepšení své finanční situace. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČPK    Čistý pracovní kapitál  

ČPM    Čistý peněžní majetek  

ČPP    Čisté pohotové prostředky  

EAT    Zisk po zdanění (Earnings after taxes)  

EBIT    Zisk před úroky a zdaněním (Earnings before interests and taxes)  

VHm.l.   Hospodářský výsledky z minulých let 

ROA    Rentabilita celkových vložených aktiv (Return on Assets)  

ROE    Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity)  

ROI    Rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investment)  

ROS    Rentabilita tržeb (Return on Sales) 

OA    Oběžná aktiva  

A   Celková aktiva 

ZK   Základní kapitál 

CZ   Cizí zdroje 

KCZ   Krátkodobé cizí zdroje 

NÚ    Nákladové úroky 
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PŘÍLOHA Č. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2010-2014 

označ a 
AKTIVA 

b 
2010 2011 2012 2013 2014 

  AKTIVA CELKEM 4 525 3 891 3 903 3 826 3 362 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 0 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK  632 994 820 646 472 

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

1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

3 Software 0 0 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

5 Goodwill 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

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

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 632 994 820 646 472 

1 Pozemky 15 15 15 15 15 

2 Stavby 409 363 295 226 157 

3 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 209 616 511 406 301 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

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

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 

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

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

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

C. OBĚŽNÁ AKTIVA  3 882 2 881 3 067 3 164 2 874 

C.I. Zásoby  14 16 16 16 16 

1 Materiál 14 16 16 16 16 

2 Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 

3 Výrobky 0 0 0 0 0 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

5 Zboží 0 0 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

1 Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 



II 

 

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 
0 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 014 1 297 1 729 1 498 1 429 

1 Pohledávky z obchodních vztahů 1 695 1 132 1 565 1 334 1 297 

2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0   0 0 0 

3 Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

4 Pohl. za společníky, členy družstva a za účas. sdružení 0 0 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 308 150 149 149 149 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 11 15 15 15 0 

8 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 853 1 568 1 322 1 650 1 431 

1 Peníze 0 475 250 598 399 

2 Účty v bankách 1 852 1 093 1 072 1 052 1 032 

3 Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý majetek - ceniny 0 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 11 16 16 16 16 

1 Náklady příštích období 11 16 16 16 16 

2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

označ 

a 

PASIVA 

b 
2010 2011 2012 2013 2014 

  PASIVA CELKEM  4 525 3 891 3 903 3 826 3 362 

A. VLASTNÍ KAPITÁL  846 664 611 725 857 

A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 

1 Základní kapitál 100 100 100 100 100 

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

3 Změny vlastního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 

2 Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

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

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

5 Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 15 15 15 15 15 

1 Zákonný rezervní fond 15 15 15 15 15 

2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let  621 731 549 496 610 

1 Nerozdělený zisk minulých let 1 772 1 772 549 549 663 

2 Neuhrazená ztráta minulých let -1 151 -1 040 0 -53 -53 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 111 -182 -53 114 131 

B. CIZÍ ZDROJE 3 678 3 222 3 287 3 096 2 501 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 

1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

1 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 
0 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 

9 Jiné závazky 0 0 0 0 0 



IV 

 

10 Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 3 573 2 899 2 964 2 773 2 328 

1 Závazky z obchodních vztahů 560 96 146 128 179 

2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 

3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

4 Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 2 751 2 755 2 755 2 555 2 055 

5 Závazky k zaměstnancům 61 14 14 14 14 

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 55 21 21 21 21 

7 Stát - daňové závazky a dotace 9 0 14 41 45 

8 Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10 Dohadné účty pasivní 137 14 14 14 14 

11 Jiné závazky 0 0 0 0 0 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 105 323 323 323 173 

1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 

2 Krátkodobé bankovní úvěry 105 323 323 323 173 

3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 0 5 5 5 5 

1 Výdaje příštích období 0 5 5 5 5 

2 Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

  



V 

 

PŘÍLOHA Č. 2: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA OBDOBÍ 

2010-2014 

označ 

a 

TEXT 

b 
2010 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 1 12 16 11 22 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 

+ OBCHODNÍ MARŽE 1 12 16 11 22 

II. Výkony 7 760 6 309 6 340 6 408 6 414 

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 760 6 309 6 340 6 480 6 414 

2 Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 0 0 

3 Aktivace 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 5 489 4 666 4 436 4 308 4 303 

1 Spotřeba materiálu a energie 4 448 3 392 3 350 3 298 3 308 

2 Služby 1 041 1 274 1 086 1 009 996 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 2 272 1 654 1 920 2 111 2 133 

C. Osobní náklady 2 001 1 762 1 762 1 762 1 762 

1 Mzdové náklady 1 419 1 249 1 249 1 249 1 249 

2 Odměny členům orgánů spol. a družstva 0 0 0 0 0 

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 472 405 405 405 405 

4 Sociální náklady 111 107 107 107 107 

D. Daně a poplatky 21 23 15 15 15 

E. Odpisy dl.  nehmot. a hmotného majetku 217 174 174 174 174 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 1 0 0 0 0 

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 

2 Tržby z prodeje materiálu 1 0 0 0 0 

F. Zůstatková cena prod. dl. Majetku a materiálu 0 0 0 0 0 

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 

2 Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 
1 0 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 51 0 0 0 0 

H. Ostatní provozní náklady 1 0 0 0 0 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provoz. nákladů 0 0 0 0 0 

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 82 -304 -32 160 182 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 0 0 0 0 0 

1 
Výnosy z podílů v  ovládaných  a řízených osob. a v úč. 

jednotkách pod podstatným vlivem 
0 0 0 0 0 

2 Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 0 0 0 0 0 



VI 

 

3 Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění CP derivátů 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. Oblasti 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 0 0 0 0 0 

N. Nákladové úroky 16 21 21 20 20 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 105 0 0 0 

O. Ostatní finanční náklady 56 -38 0 0 0 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  -73 122 -21 -20 -20 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 27 31 

1 splatná 0 0 0 27 31 

2 odložená 0 0 0 0 0 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST  10 -182 -53 114 131 

XIII. Mimořádné výnosy 101 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 27 0 

1 splatná 0 0 0 27 0 

2 odložená 0 0 0 0 0 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  101 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hosp. společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 111 -182 -53 114 131 

  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  111 -182 -53 141 162 

 


