
 
 

 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V 
BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
 
 

ÚSTAV FINANCÍ 

INSTITUTE OF FINANCES 
 
 
 

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE 
VYBRANÉ OBCHODNÍ KORPORACE 

EVALUATION OF THE FINANCIAL SITUATION OF THE SELECTED COMPANY 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 
 

Eduard Smejkal 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 
 

Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. 

BRNO 2016   



 
 

 



 
 

  
 

 
 

 



 
 

Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je doporučit opatření pro zlepšení stávající finanční situace 

pomocí celkové finanční analýzy společnosti Stavebniny Libor Smejkal, která se zabývá 

prodejem a nákupem stavebního materiálu. Dále zhodnocení současného ekonomického 

stavu včetně návrhů řešení zjištěných nedostatků. Bakalářská práce je rozdělena na tři 

části a to část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část popisuje samotný 

význam finanční analýzy a metodické postupy pro její zpracování. V analytické části 

práce bude stručné představení společnosti a dále je prováděna samotná finanční 

analýza na základě teoretických poznatků. V poslední návrhové části budou navrženy, 

na základě výsledků z analytické části, možnosti pro zlepšení ekonomické situace 

společnosti. Analýza společnosti bude zpracována za období 2010-2014. 
 

Abstract 

The aim of the present Bachelor’s Thesis is to recommend measures for improvement of 

the existing financial situation with the help of the overall financial analysis of the firm 

“Stavebniny Libor Smejkal” dealing with the sale and purchase of building materials. 

The Dissertation provides for also an assessment of the existing economic condition, 

including proposals for solution of any deficiencies identified. The Bachelor’s Thesis is 

divided into three parts, namely the theoretical, analytical and design parts. The 

theoretical part describes the actual importance of the financial analysis and 

methodological procedures for elaboration of such an analysis. The analytical part of the 

Bachelor’s Thesis will include a brief presentation of the company, and besides this the 

actual financial analysis is carried out on the basis of theoretical knowledge. The last 

design part will specify various proposals of possibilities for improvement of the 

economic situation of the company, drawn up on the basis of results originating from 

the analytical part. The analysis of the company will be drawn up for the period of the 

years 2010-2014. 
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zadluženost 
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ÚVOD  

Cílem každé obchodní společnosti je dosažení zisku neboli rentability. Ne vždy se to 

účetní jednotce daří, proto se společnost musí na tuto situaci připravit a být schopná 

tento problém vyřešit. 

V současné době, kdy dochází k neustálým změnám hospodářského prostředí, je 

hlavním předpokladem úspěšné a konkurenčně schopné společnosti rychlá reakce na 

dané změny. Proto by měla každá korporace provádět kvalitní finanční analýzu a 

zhodnotit její výsledky, aby kompetentní osoby ve společnosti mohly realizovat změny, 

které povedou ke zlepšení situace v účetní jednotce. Dobře provedená finanční analýza 

nevypovídá jen o stavu společnosti, ale dává také informace vedení společnosti pro 

zvolení cílů a případné řešení problémů. 

Metody finanční analýzy informují společnost o ekonomickém stavu a pomáhají odhalit 

finanční problémy, čímž dále vedou k návrhům na řešení nalezených nedostatků. Právě 

finanční analýzou a následné řešení ekonomických problémů se zabývá tato bakalářská 

práce. 

Finanční analýza bude prováděna ve společnosti Stavebniny Libor Smejkal za pětileté 

období od roku 2010 do roku 2014. Hlavní obor podnikání společnosti je nákup a prodej 

stavebního materiálu. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci obchodní společnosti 

Stavebniny Libor Smejkal za roky 2010 až 2014 a ze zjištěných nedostatků navrhnout 

případné zlepšení. 

Díky finanční analýze má společnost informace o vlastní finanční situaci. Na základě 

údajů z finanční analýzy, může společnost provézt kroky ke zlepšení dané situace. 

Pro správné provedení finanční analýzy je potřeba si utřídit informace v teoretické části, 

které budou podkladem pro následující analytickou část.  

V analytické části této práce bude detailně představena analyzovaná společnost, 

provedena analýza širšího okolí společnosti pomocí SLEPTE analýzy a Porterova 

modelu pěti sil, pro analýzu vnitřního prostředí bude použita interní analýza 7S. Poté již 

bude pomocí účetních výkazů a metod finanční analýzy prováděná samotná finanční 

analýza dané společnosti a následné výsledky budou interpretovány. Pomocí těchto 

výsledků pak nalezeny případné příčiny nepříznivého stavu. 

V poslední návrhové části bude společnosti Stavebniny Libor Smejkal navrhnuto 

vhodné řešení pro zlepšení ekonomické situace společnosti a odstranění zmíněných 

nedostatků. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola bude obsahovat teoretické poznatky z finanční analýzy a dále zde budou 

popsány jednotlivé ukazatele finanční analýzy a základní pojmy. 

2.1 Pojem finanční analýza 

Finanční analýza je důležitou součástí komplexu finančního řízení společnosti. Pro 

vyhodnocení finanční situace korporace a výkonnosti je využívána celá škála ukazatelů 

(1). 

Smyslem finanční analýzy je připravit data k rozhodování a celkovému fungování 

společnosti. Mezi účetnictvím a rozhodováním o společnosti existuje úzká vazba. 

Finanční účetnictví podává dané informace z výkazů zisků a ztrát, rozvahy a výkazů 

cash flow. Tyto informace se však vztahují pouze k danému časovému období. Aby tyto 

informace mohly být využity k posouzení finančního zdraví společnosti, musí být 

provedena finanční analýza (2). 

2.2 Analýza okolí podniku 

Situační analýza společnosti je důležitou části finanční analýzy. Daná korporace 

přichází do styku i s jinými subjekty a tím se stává součástí prostředí. Je dobré znát 

okolí korporace, aby společnost mohla reagovat na změny na trhu. Tato situační analýza 

zahrnuje jak vnější zkoumání společnosti tj. externí analýza, tak i vnitřní prostředí 

společnosti tj. interní analýza. Při externí analýze se využívají různé metody, například 

SLEPTE, Porter, Interní analýza, SWOT (7). 

2.2.1 SLEPTE analýza 

Pojem SLEPTE, vznikl složením písmen z jednotlivých faktorů, ze kterých se tato 

analýza skládá. Těmito faktory jsou sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické. Tato analýza zkoumá vnější působení vlivů na společnost 

(8). 
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 Sociální faktory – v této oblasti sociálních faktorů sledujeme demografické 

vlivy, jimiž jsou počet obyvatel, hustota osídlení, věk, atd. Dále zkoumáme 

sociální a kulturní vlivy – životní úroveň, výše příjmů (8). 

 Legislativní faktory – zde se jedná převážně o zákony, vyhlášky, normy a 

hlavně daňové zákony, občanský zákoník, obchodní zákoník (8). 

 Ekonomické faktory – tyto faktory se dělí na tři skupiny. První skupina jsou 

makroekonomické situace státu (inflace, HDP, měna), do druhé skupiny patří 

finance (dostupnost, cena, možnosti úvěrů) a do třetí skupiny patří daně (výše 

sazeb, kontrola, cla), (8). 

 Politické faktory – politické faktory se zabývají vládní politikou státu neboli 

postoji vedoucí strany k podnikání. Využívání fiskální a monetární politiky a 

regulace exportu a importu (8). 

 Technologické faktory – považujeme jakékoliv technologické novinky, které 

by mohly ovlivnit fungování společnosti. Technologie se neustále vyvíjí a je 

potřeba tyto faktory stále analyzovat, aby podnik byl konkurenceschopný a 

dosahoval lepších výsledků (8). 

 Ekologický faktory – zde se jedná o životní prostředí. Je nutné dodržovat různé 

opatření, normy a limity. Tyto faktory jsou úzce spjaty s technologickými 

faktory (8). 

2.2.2 Porterova analýza  

Porterův model pěti sil je analýzou oborového okolí korporace. Jedná se o vstupující 

společnosti na trh, hrozby možných substitutů, smluvní silu dodavatelů a odběratelů a 

konkurence. Tento model je zachycený na níže uvedeném obrázku (9). 
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Obr. 1: Porterův model. (15) 

 Vliv dodavatelů – tento vliv zkoumá, jak dodavatelé ovlivňují podmínky na 

trhu. Na trhu je několik velkých dodavatelů, kteří udávají podmínky cenové a 

pracovní. Dodavatelé změnou vlastních cen ovlivňují zisky účetní jednotky (9). 

 Vliv odběratelů – zákazníci výrazně ovlivňují chování dané korporace. Velcí a 

významní odběratelé mají tu sílu, aby dotlačili svého dodavatele ke snížení ceny, 

jinak by mohli přejít ke konkurenci (9). 

 Substituční produkty – každá společnost se snaží, aby jejich produkty byly ty 

nejlepší a za přijatelnou cenu. Pokud by tomu tak nebylo, tak zákazník může 

přejít ke konkurenci a koupit daný produkt či službu tam. Toto ovlivňuje výši 

ceny substitutů, rozdílnost substitutů a náklady na jejich změnu. Existence 

substitutů je pro korporaci hrozba, ale naopak jejich neexistence je pro 

společnosti příležitost (9). 

 Nová konkurence – za nové konkurenty můžeme považovat ty společnosti, 

které začnou podnikat ve stejném nebo podobném odvětví. Nově vzniklé 

obchodní společnosti přináší s sebou značné zdroje a rozšířenou nabídku svých 

služeb a výrobků a tím získávají kvalitní pozici v konkurenčním prostředí (9). 
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 Stávající konkurence – to je prostředí, kde působí více podobných 

odvětvových společností. Každá korporace se snaží získat svojí pozici na trhu a 

tím vznikají konkurenční boje. Počet konkurenčních společností, jejich velikost 

a kvalita výrobků či služeb jsou faktory, které hodnotí sílu konkurence (9). 

2.2.3 Interní analýza 

Interní analýza se zaměřuje na přednosti společnosti, kterými se liší od konkurence. 

Cílem interní analýzy je ukázat silné a slabé stránky korporace. Mezi nejpoužívanější 

metody této analýzy jsou tzv. analýza 7S a analýza organizační struktury společnosti 

(8).  

Analýza organizační struktury společnosti hodnotí jednotlivé organizační složky účetní 

jednotky (prodej, marketing, výroba, finance), (8). 

Analýza 7S obsahuje sedm faktorů – strategie, struktura, schopnosti, systémy, styl, 

spolupracovníci a sdílené hodnoty (8). 

 Strategie – strategie ukazuje činnost, jak korporace dosahuje zadaných cílů, co 

si stanovila (8). 

 Struktura – organizační struktura ukazuje uspořádání ve společnosti ve smyslu 

nadřízený a podřízený a komunikace mezi sebou (8). 

 Schopnosti – jedná se o schopnosti obchodní společnosti jako takové. Jestli má 

společnost nějaké know how, znalosti, výrobní postupy (8). 

 Systémy – korporace pomocí systému komunikuje jak mezi pracovníky účetní 

jednotky, tak i se zákazníky (8). 

 Styl – ukazuje, jak pracovníci managementu řeší problémy, které se objevují 

v účetní jednotce (8). 

 Spolupracovníci – je to poměr nadřízeného a podřízeného, jejich 

zaměstnanecký poměr a vztahy mezi nimi (8). 
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 Sdílené hodnoty – jedná se o hodnoty, které zaměstnanci sdílí, respektive se 

jedná o vizi společnosti (8). 

 

 

Obr. 2: McKinsey 7 S. (16) 

 

2.2.4 SWOT analýza 

Jak Philip Kotler a kol. v knize Moderní marketing uvádí ,,Analýza SWOT zjišťuje na 

základě strategického auditu klíčové silné (Strenghts) a slabé stránky (Weaknesses), 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Analýzy SWOT tato data zpracovává a 

zdůrazňuje klíčové položky vyplývající z interního a externího auditu“(10, s. 124). 
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Obr. 3: SWOT analýza. (17) 

2.3 Finanční analýza 

Finanční analýza je rozbor činností obchodní společnosti. Při sestavování finanční 

analýzy jsou používány v zásadě dva typy metod a to metoda elementární analýzy 

(absolutní, rozdílové a poměrové ukazatelé) a metoda vyšší, u které je potřeba hlubší 

znalost matematiky a statistiky (11). 

2.3.1 Soustavy ukazatelů 

Soustavy ukazatelů se využívají k celkovému posouzení finanční situace společnosti. 

Tyto soustavy ukazatelů se dělí na dvě metody a to skupina bonitní a bankrotní. Cílem 

obou modelů je přiřadit jednu číselnou hodnotu, na základě které se posuzuje finanční 

zdraví korporace (2). 

 Bonitní model – to je tzv. diagnostický model. Tato metoda je orientována pro 

vlastníky a investory. Odráží kvalitu společnosti podle její výkonnosti. Patří sem 

Tamariho model, Quicktest, Argentiniho model (2). 



18 
 

 Bankrotní model – to je tzv. predikční model. Tato metoda je určena pro 

věřitele. Bankrotní model ukazuje, zda je společnost schopná dostát svým 

závazkům a jestli korporaci nehrozí bankrot. Mezi bankrotní modely patří 

Altmanův index, Tafflerův model, model IN (2). 

 

2.3.1.1 Altmanovo Z-skóre 

Altmanův model je založen na použití jedné z vyšších metod finanční analýzy. Model 

vytvořil profesor Edward Altman v roce 1968 na základě statistické analýzy několika 

společností. Jedná se o tzv. diskriminační analýzu, jejichž výsledkem je rovnice, do 

které se dosazují hodnoty finančních ukazatelů. Cílem Altmanova modelu je stanovit na 

základě vybraných finančních ukazatelů určitou hranici, která rozdělí korporace na ty, 

které pravděpodobně zbankrotují, a na ty, které budou prosperující (6). 

 

Rovnice výpočtu Altmanova indexu 

𝑍 = 0,717𝑋1 + 0,847𝑋2 + 3,107𝑋3 + 0,420𝑋4 + 0,998𝑋5, kde 

 

X1 = je poměr čistého pracovního kapitálu a celkových aktiv, 

X2 = je poměr zisku po zdanění a celkových aktiv, 

X3 = je poměr EBIT a celkových aktiv, 

X4 = je poměr tržní hodnoty základního kapitálu a cizího zdroje, 

X5 = je poměr celkových tržeb a celkových aktiv (6). 
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Tab. 1: Z - skόre – kritéria hodnocení. (6) 

 

2.3.1.2 Index IN05 

Index IN05 je zatím posledním známým indexem Neumaierových. Tento index IN05 je 

novější verze indexu IN01. Index IN05 je souhrnný index pro hodnocení finančního 

zdraví společnosti prostřednictvím jediného čísla. Index je vyjádřen rovnicí, který 

využívá poměrové ukazatele. Cílem tohoto modelu je zhodnotit finanční situaci českých 

společností v podmínkách České republiky (12).  

 

𝐼𝑁05 = 0,13𝑋1 + 0,04𝑋2 + 3,97𝑋3 + 0,21𝑋4 + 0,09𝑋5, kde 

X1 = je poměr aktiv a cizího kapitálu, 

X2 = je poměr EBIT a nákladových úroků, 

X3 = je poměr EBIT a celkových aktiv, 

X4 = je poměr tržeb a celkových aktiv, 

X5 = je poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků (12). 

 

 

Hodnota Z-skóre Výsledné vyhodnocení 

Z < 1,8 Podnik ohrožen bankrotem 

1,8 < Z < 2,9 Nejasný vývoj  

Z > 2,9 Finančně zdravý podnik 
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Tab. 2: Index IN05 – kritéria hodnocení. (12) 

 

2.3.1.3 Tafflerův bankrotní model 

Tafflerův bankrotní model navrhl v roce 1977 vědec Richard Taffler. Jeho inspirací byl 

Edward Altman se svým Altmanovým Z – skóre. Jedná se o bankrotní model, který 

ukazuje pravděpodobnost bankrotu společnosti. Tafflerův model je založený na čtyřech 

poměrových ukazatelích, a to ziskovost, přiměřenost pracovního kapitálu, finanční 

riziko a likviditu, těm dále byl přiřazen koeficient váhy (3).  

 

𝑍 = 0,53𝑋1 + 0,13𝑋2 + 0,18𝑋3 + 0,16𝑋4, kde 

 

X1 = je poměr EBIT a krátkodobých závazků, 

X2 = je poměr oběžných aktiv a cizího kapitálu, 

X3 = je poměr krátkodobých závazků a celkových aktiv, 

X4 = je poměr tržeb a celkových aktiv (3). 

 

 

Hodnota IN05 Výsledné vyhodnocení 

IN05 < 0,9 Podnik hodnotu netvoří 

0,9 < IN05 < 1,6 Nejasný vývoj  

IN05 > 1,6 Podnik tvoří hodnotu 



21 
 

Tab. 3: Tafflerův model – kritéria hodnocení. (3) 

 

2.3.2 Absolutní ukazatele 

Jak Helena Sůvová a kol. v knize Finanční analýza I uvádí ,,Absolutní ukazatele se 

využívají v případě, kdy je vhodné respektovat velikost analyzovaného podniku. Jsou 

obsaženy přímo v jeho finančních výkazech. V České republice uvádějí společnosti ve 

výroční zprávě obvyklé finanční výkazy v úplné nebo v agregované podobě pouze za 

daný rok nebo za daný rok ve srovnání s rokem předchozím“(6, s. 48). 

 

2.3.2.1 Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza neboli analýza trendů porovnává jednotlivé položky daných 

výkazů v čase. Data pro horizontální analýzu jsou v účetních výkazech a ve výročních 

zprávách korporace. Výsledky lze určit buď v absolutních hodnotách anebo 

v procentních změnách. U této analýzy se pracuje v horizontální linii neboli po řádcích 

(13). 

Vzorec pro vypočítání horizontální analýzy 

∆ =
(𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖+1 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖)

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖
𝑥 100 

∆ je změna ukazatele v % 

index ukazatele označuje příslušné období (rok i nebo i+1), (6) 

Hodnota Tafflerového modelu Výsledné vyhodnocení 

Z < 0,2 Vysoká pravděpodobnost bankrotu 

0,2 < Z < 0,3 Neurčitý výsledek  

Z > 0,3 Nízká pravděpodobnost bankrotu 
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2.3.2.2 Vertikální analýza 

Výpočet procentních ukazatelů se může provádět i vertikálně tak, že jednotlivé 

ukazatele výkazů se vztahují k jedné z těchto položek. Tyto položky umožňují 

srovnávat výsledky korporace v jednotlivých letech. V případě rozvahy se jednotlivé 

položky většinou porovnávají s celkovými aktivy, respektive pasivy z čehož plyne, že 

vertikální procentní ukazatele vyjadřují strukturu aktiv respektive pasiv. A ve 

výsledovce se porovnávají jednotlivé položky s celkovými tržbami, z toho plyne, že 

vertikální procentní ukazatele udávají procento z tržeb dosažených v daném roce (6). 

2.3.3 Rozdílové ukazatele 

Za rozdílové ukazatele jsou považovány ukazatele označené jako fondy finančních 

prostředků. Mezi rozdílové ukazatele přiřazujeme i ukazatele vypočítané ze zisku a 

z přidané hodnoty přičítáním či odčítáním dalších položek. Mezi rozdílové ukazatele 

patří čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čisté peněžně-pohledávkové 

finanční fondy (6). 

 

2.3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Mezi nejvýznamnější rozdílové ukazatele patří čistý provozní neboli pracovní kapitál. 

Čistý pracovní kapitál zobrazuje tu část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobým kapitálem. Čím vyšší je hodnota ukazatele čistého pracovního kapitálu, 

tím je společnosti spolehlivější ve splácení svých dluhů. Někteří autoři označují čistý 

pracovní kapitál jako ochranný polštář korporace (2). 

Vztah pro hodnotu manažerského ČPK 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva 

K ČPK lze přistupovat i z opačné strany a tento pohled je bližší vlastníkovi obchodní 

společnosti. Pokud je čistý pracovní kapitál kladný, je tato část oběžných aktiv kryta 

dlouhodobým kapitálem (2). 
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2.3.3.2 Čisté pohotové prostředky 

 

Čisté pohotové prostředky jsou modifikací čistého pracovního kapitálu, u kterého 

odstraňuje jeho nedostatky. Mezi nedostatky čistého pracovního kapitálu patří to, že 

běžná aktiva zahrnují i málo likvidní či dokonce trvale nelikvidní položky, například 

nedobytné pohledávky. Čisté pohotové prostředky se používají pro sledování okamžité 

likvidity společnosti (6). 

Vztah pro hodnotu ČPP 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžité splatné závazky 

 

2.3.4 Poměrové ukazatele 

Ze všech popsaných analýz jsou poměrové ukazatele nejpoužívanější, neboť jsou velice 

jednoduché k vypočítání, mají konkrétní výsledky a rychle ukážou finanční situaci 

společnosti. Poměrové ukazatele, jak vyplývá z názvů, se vypočítají poměrem různých 

položek mezi sebou. Dané informace se získávají z rozvahy a výkazů zisků a ztrát (13).  

Mezi nejpoužívanější poměrové ukazatele patří rentabilita, likvidita, zadluženost, 

aktivita a provozní ukazatele (13). 

 

2.3.4.1 Rentabilita 

 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu poměřuje zisk dosažený podnikáním a 

vloženého kapitálu do společnosti. Ukazatel rentability je velice důležitý pro investory. 

Korporace, která se snaží o maximalizaci zisku za každou cenu, se může dostat velmi 

rychle do finančních problémů vyplývajících například z přeúvěrování a naopak příliš 

opatrná společnost, která se chce vyhnout riziku platební neschopnosti a má velkou 

pojistnou zásobu pohotových peněžních prostředků, dosahuje výrazně menší 

výnosnosti. Z toho vyplývá, že je potřeba dodržovat správnou strukturu zdrojů (poměr 

mezi vlastními a cizími zdroji), (4). 
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,,Ukazatele rentability se používají pro hodnocení a komplexní posouzení: 

 celkové efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti podniku, 

 intenzity využívání majetku podniku, 

 reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku“ (6, s. 59). 

Rentabilita celkového kapitálu - ROA 

ROA se považuje za základní měřítko výnosnosti neboli finanční výkonnosti. Poměřuje 

zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na jeho zdroje. Čím je 

hodnota ROA vyšší, tím společnost získává víc z vloženého kapitálu (4). 

ROA =  
EBIT

𝐴ktiva celkem
∙ 100 [%] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

Ve finanční analýze je velká pozornost věnována ROE, která vyjadřuje efektivnost 

reprodukce kapitálu vloženého vlastníky. Tento ukazatel uvádí, zda jejich investovaný 

kapitál přináší dostatečný výnos odpovídající riziku investice (4). 

ROE =  
EAT

Vlastní kapitál
∙ 100 [%] 

 

Rentabilita tržeb – ROS 

Ukazatel zisku v poměru k tržbám ukazuje schopnost společnosti dosahovat zisku při 

dané tržbě. ROS udává kolik je korporace schopná vyprodukovat korun zisku na jednu 

korunu tržeb, respektive výnosů (4). 

ROS =  
EAT

Celkové tržby
∙ 100 [%] 
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2.3.4.2 Likvidita 

Ukazatel likvidity nastiňuje schopnost společnosti dostát své závazky. V rámci likvidity 

se dá setkat s několika pojmy, a to likvidnost a úzce spojený pojem solventnost. 

Likvidnost znamená, za jak dlouho je korporace schopná přeměnit svoje aktiva 

v pohotový peněžní prostředek a pojem solventnost znamená, jestli je společnost 

schopná hradit své závazky včas, to znamená v okamžiku jejich splatnosti (6). 

Základní vztah pro výpočet likvidity 

Likvidita =  
Likvidní prostředky

Splatné závazky
 

 

Podle vymezení šíře likvidních prostředků, kterými jsou různé složky oběžných aktiv, 

se likvidita rozlišuje na tři stupně (6). 

1. stupeň likvidity – okamžitá likvidita 

Je nejpřísnější, jelikož vychází z nejužší definice likvidních aktiv. Zahrnuje jen 

nejlikvidnější prostředky (peníze v hotovosti, peníze na bankovních účtech, krátkodobé 

cenné papíry a šeky). Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,5. Pokud 

je hodnota vyšší než doporučená, znamená to, že společnost drží přebytečné finanční 

prostředky, naopak pokud je hodnota nižší, ukazuje to, že korporace má málo peněz na 

úhradu závazků (6), (14). 

 

Okamžitá likvidita =  
Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé závazky
 

 

2. stupeň likvidity – pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je měřítkem, kdy z oběžných aktiv jsou vyřazeny málo likvidní 

zásoby. Charakterizuje schopnost společnosti krýt svými pohotovými prostředky své 
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běžné krátkodobé závazky. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí od 1 do 1,5. 

Pokud hodnota klesne pod doporučenou hodnotu, znamená to přebytečnou váhu zásob 

v rozvaze (13), (14).   

Pohotová likvidita =  
Oběžná aktiva − zásoby

Krátkodobé závazky
 

 

3. stupeň likvidity – běžná likvidita 

Běžná likvidita ukazuje, jak je schopná společnost uspokojit své věřitele, kdyby 

v jednom okamžiku přeměnila veškerá své oběžné aktiva na finanční prostředky. 

Nevýhodou tohoto ukazatele je, že nepřihlíží na likvidnost oběžných aktiv a na splatnost 

krátkodobých závazků. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5 (13), 

(14).  

Běžná likvidita =  
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky
 

2.3.4.3 Zadluženost 

Zadluženost označuje skutečnost, že korporace používá k financování svých aktiv nejen 

vlastní zdroje ale také cizí. Soustřeďuje se především na oblast dlouhodobého fungování 

podniku. Nejvhodnější poměr mezi cizími a vlastními kapitály se zjišťuje pomocí 

různých teoretických pravidel finančního řízení. Čím vyšší je zadluženost, tím větší je 

riziko podnikání (3). 

Pravidla finančního řízení: 

 ,,pravidlo vertikální kapitálové struktury, které požaduje shodný podíl vlastních 

a cizích zdrojů na celkových zdrojích (pravidlo 1:1), 

 zásada, že podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích by měl být pokud 

možno vyšší než podíl dluhového financování; nízký poměr vlastních zdrojů na 

celkových zdrojích je považován za určitou finanční slabost podniku a ohrožení 

jeho stability“ (3, s. 82). 
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Celková zadluženost 

Označuje se také jako ukazatel věřitelského rizika. Zabývá se hlavně dlouhodobou 

zadlužeností a ukazuje poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům (6). 

 

Celková zadluženost =  
Cizí zdroje

Aktiva celkem
 

 

Koeficient samofinancování  

Ukazatel je doplňkovým údajem k celkové zadluženosti. Součet koeficientu 

samofinancování a celkové zadluženosti by měl dát hodnotu 100%. Koeficient ukazuje 

podíl celkových aktiv společnosti financovaných vlastními zdroji. Celková zadluženost 

a koeficient samofinancování patří mezi nejvýznamnější ukazatele pro hodnocení 

celkové finanční situace obchodní společnosti (3). 

Koeficient samofinancování =  
Vlastní kapitál

Aktiva celkem
 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí ukazuje, kolikrát vytvořený zisk převyšuje úrokové krytí. Čím vyšší je 

hodnota, tím větší je schopnost korporace splácet dluhy. Doporučená hodnota 

úrokového krytí by měla být v rozmezí od 3 do 6. Čím je hodnota vyšší, tím je 

korporace stabilnější. (3), (14).  

Úrokové krytí =  
EBIT

Nákladové úroky
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2.3.4.4 Aktivita 

Ukazatele aktivity se označují jako ukazatele obratovosti. Obratovost ukazuje vázanost 

kapitálu v jednotlivých formách aktiv, a jestli s nimi účetní jednotka efektivně 

hospodaří. Pokud je v korporaci moc aktiv, tak společnosti vznikají zbytečné náklady, 

naopak pokud korporace disponuje málo aktiv, tak přichází o výhodné příležitosti a tím 

i o výnosy (6), (13).  

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv neboli rychlost obratu ukazuje intenzitu využití celkového 

majetku. Tento ukazatel udává počet obrátek za daný časový interval. Je žádoucí, aby 

hodnota byla co nejvyšší. Optimální hodnoty tohoto ukazatele se liší podle odvětví 

podnikání. Průměrně by se měly pohybovat v rozmezí od 1,6 do 2,9 (5). 

Obrat celkových aktiv =  
Roční tržby

Aktiva celkem
 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob udává počet obrátek příslušného aktiva za dané období. Čím 

vyšší hodnota obratu zásob, tím nižší náklady na skladování, naopak při nízké hodnotě 

znamená, že jsou zásoby nelikvidní a společnosti v těchto zásobách leží peněžní 

prostředky (3). 

Obrat zásob =  
Roční tržby

Zásoby
 

Doba obratu zásob 

Ukazatel udává, kolik dnů jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Doba obratu 

zásob je časový údaj, kdy korporace přemění peníze, které vložila do zásob zpět na 

peněžní prostředky. Společnost se snaží, aby doba obratu byla co nejkratší (1), (3). 

Doba obratu zásob =  
Průměrný stav zásob

Tržby/360
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Doba obratu pohledávek 

Ukazatel udává, jak dlouho je majetek společnosti vázaný ve formě pohledávek, 

respektive za jak dlouho jsou inkasovány faktury od odběratelů. Pokud je tato doba 

delší než doba splatnosti, znamená to, že odběratelé neplatí své závazky včas a 

společnost by měla prozkoumat platební kázeň svých zákazníků (3), (13). 

Doba obratu pohledávek =  
Pohledávky

Tržby/360
 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků je opak k době obratu pohledávek. Ukazatel udává, jak dlouho 

korporace odkládá platbu svým dodavatelům. Hodnota obratu závazků by měla být 

vyšší než hodnota obratu pohledávek (1). 

Doba obratu závazků =  
Závazky vůči dodavatelům 

Tržby/360
 

 

2.3.4.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se uplatňují hlavně ve vnitřním řízení účetní jednotky. 

Managementu slouží ke sledování a analyzování provozních aktivit společnosti. Pomocí 

hodnot provozního ukazatele může korporace hospodárněji vynakládat s náklady (13). 

Mzdová produktivita  

Mzdová produktivita informuje o tom, kolik výnosů připadá na jednu korunu 

vyplacených mezd z výnosů (13). 

 Mzdová produktivita =  
Výnosy 

Mzdy
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Průměrná roční mzda 

Tento ukazatel slouží k porovnání s odvětvově stejnými korporacemi. Pomocí tohoto 

porovnání může společnost korigovat mzdu svých zaměstnanců (13). 

Průměrná roční mzda =  
Osobní náklady 

Počet zaměstnanců
 

Nákladovost výnosů 

Nákladovost tržeb ukazuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady (13). 

Nákladovost výnosů =  
Náklady 

Výnosy
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bakalářské práce bude představena analyzovaná společnost Stavebniny 

Libor Smejkal a její podnikatelská činnost. Dále zde bude provedena, na základě 

teoretických poznatků, finanční analýza. V návrhové části, která navazuje na finanční 

analýzu, budou zhodnoceny výsledky a navrženy kroky na zlepšení finanční situace 

společnosti.  

3.1 Představení společnosti 

V této kapitole budou popsány základní údaje o společnosti, historie, organizační 

struktura a činnost společnosti. 

 

3.1.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní společnost  Stavebniny Libor Smejkal 

Majitel    Libor Smejkal 

Datum vzniku   1.6.1993 

Sídlo centrály   Oslavická 8, Velké Meziříčí 594 01 

Sídlo pobočky   Budišov 59, 675 03 

Právní forma živnostenské oprávnění jako fyzická osoba vedoucí 

účetnictví 

Identifikační číslo   41001036 

Daňové identifikační číslo  CZ6708240407 

Zápis     MÚ Velké Meziříčí k č.j. Živ/2/998/2002/P 

Předmět podnikání   Nákup a prodej stavebního materiálu 

Autodoprava 
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Logo společnosti   

              Obr. 4: Logo společnosti. (18) 

 

3.1.2 Popis společnosti 

Společnost Stavebniny Libor Smejkal je malá korporace, která se zabývá prodejem a 

nákup stavebního materiálu již více než dvacet dva let. Založena byla v červnu roku 

1993. Původní název byl Stavebniny Smejkal a Jelínek. Hlavní sídlo společnosti se 

nachází ve Velkém Meziříčí v ulici Oslavická 8. 

Stavebniny Libor Smejkal vlastní jednu pobočku. Pobočka sídlí v Budišově na adrese 

Budišov 59, v nedaleké vesnici od Velkého Meziříčí směr Třebíč. Podnikání na pobočce 

se provozuje v pronajatých prostorách, zatímco hlavní sídlo firmy je v současné době ve 

vlastnictví majitele firmy Libora Smejkal. 

Firma Stavebniny Libor Smejkal má celkem 8 zaměstnanců, z toho jsou 2 ženy. V 

hlavním sídle pracuje 7 zaměstnanců a na pobočce 1 zaměstnanec respektive 

zaměstnankyně. 

Ve městě Velké Meziříčí jsou další dvě konkurenční provozovny s prodejem a nákupem 

stavebního materiálu a to společnost Gremis s.r.o. a nově vzniklá společnost Vasta 

s.r.o.. V Budišově pobočka žádnou konkurenci nemá.    

Firma Stavebniny Libor Smejkal podniká na základě živnostenského oprávnění jako 

fyzická osoba. Na základě dobrovolného rozhodnutí společnost vede podvojné 

účetnictví. Je to soukromý podnik podnikající v odvětví stavebnictví. 

Hlavním předmětem podnikání je nákup a prodej zboží - stavebního materiálu. Firma k 

této činnosti provozuje další doprovodné služby, které jsou v této oblasti důležité. 

3.1.3 Organizační struktura společnosti   

Firma využívá lineární organizační strukturu, ta je typická pro stádium vývoje malého 

podniku.   
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Obr. 5: Organizační struktura společnosti. (Vlastní zpracování) 

 

3.1.4 Činnost společnosti 

Hlavní činnost: 

 nákup a prodej zboží - stavebního materiálu, 

 dovoz zboží na místo určené zákazníkem a složení HR,  

 autodoprava. 

 Doplňková činnost: 

 prodej bazénové chemie a příslušenství, 

 prodej zahradního nábytku a doplňků, 

 prodej stavební chemie, 

 prodej kanalizačního potrubí, 

 rozpočty a kalkulace materiálů na RD. 

Jelikož je konkurence veliká, snaží se společnost pro zákazníky vytvořit co nejširší 

sortiment, aby uspokojil co nejvíce zákazníků a nabídl jim veškeré služby spojené se 

stavbou rodinných domů, oprav či rekonstrukce. 
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3.2 Analýza okolí podniku 

Aby bylo možné provést kvalitní finanční analýzu, je třeba dobře znát vnitřní a vnější 

okolí analyzované společnosti. 

3.2.1 SLEPTE analýzy 

V této kapitole budou analyzovány jednotlivé sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, ekologické a technologické faktory. 

Sociální faktory 

Společnost Stavebniny Libor Smejkal provozuje svojí ekonomickou činnost v kraji 

Vysočina v okrese Žďár nad Sázavou ve městě Velké Meziříčí, které leží na 144km 

dálnice D1. Umístění společnosti je díky dálnici D1 strategicky výhodné. 

Ve Velkém Meziříčí se nachází dvě nově vzniklé průmyslové zóny, díky kterým je o 

toto město velký zájem z hlediska pracovních příležitostí. Z toho vyplývá, že je zde 

velký růst poptávky po bydlení a tím i příležitost pro stavební odvětví.  

Tyto informace potvrzuje i Český statistický úřad, který uvádí, že v kraji Vysočina byla 

v roce 2015 zahájena výstavba 970 bytů, což je nárůst o 13% oproti roku 2014. Největší 

podíl na tom má okres Žďár nad Sázavou, kde se nárůst zvýšil o 36,5% oproti 

minulému roku (19). 

Nezaměstnanost ve Velkém Meziříčí se pohybuje okolo 6% (19). Město Velké Meziříčí 

má 11 800 obyvatel. 

Tab. 4: Zahájení výstavby v kraji Vysočina v 1. až 4. čtvrtletí 2015. (19) 
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Legislativní faktory 

Zde se jedná převážně o zákonech, vyhláškách a nařízeních, které mají dopad na 

subjekt. V České republice je mnoho zákonů a vyhlášek, kterými se musí společnost 

řídit a které se neustále mění a je velice nákladné a složité pro společnost tyto změny 

sledovat a následně aplikovat.  

Společnost ovlivňují tyto zákony – zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákoník 

práce a zákon o dani z přidané hodnoty. 

Největší změny v posledních letech, které ovlivnily společnost, nastaly u daně z přidané 

hodnoty. Na začátku roku 2013 došlo ke změně sazby u DPH, a to u základní sazby 

z 20% na 21% a u snížené sazby z 14% na 15%. Kvůli navýšení DPH musela 

společnost mírně navýšit ceny. Společnost Stavebniny Libor Smejkal je měsíční plátce 

DPH. Další změna u daně z přidané hodnoty nastala v roce 2016, kdy bylo zavedeno 

kontrolní hlášení. Od roku 2017 má být zavedena elektronická evidence tržeb, která by 

analyzovanou společnost ovlivnila. Společnost by musela zakoupit elektronickou 

pokladnu a zakoupit nový software, jelikož stávající, na míru společnosti vytvořený, by 

byl nevyhovující. 

K dalším významné změně došlo v zákoníku práce v roce 2014, kdy má zaměstnanec 

právo na náhradu mzdy za prvních 14 dní (s výjimkou prvních 3 dní) při výplatě 

nemocenských dávek. Od 15. dne jsou propláceny dávky nemocenského pojištění. 

Jelikož má společnost 8 zaměstnanců, tak se jí tato změna také dotýká.  

Ekonomické faktory 

V roce 2014 stavební produkce, po pětiletém poklesu, meziročně reálně vzrostla o 4,3% 

a ukončila tak ekonomickou krizi, která byla nejen ve stavebnictví. Za těmito 

hodnotami stojí hlavně obnovená investiční aktivita státu. I když je rok 2014 pro 

stavebnictví úspěšným rokem, i tak je jeho produkce o 22,1% nižší než v předkrizovém 

roku 2008 (19). 

Ačkoli se v roce 2014 začalo ve stavebnictví dařit, na vyplacených mzdách se to moc 

neprojevilo. Průměrná nominální mzda vzrostla pouze o 2,7% a činila 29 776 Kč. I 
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nadále pokračoval pokles nezaměstnanosti a při mírném růstu mzdy docházelo k vysoké 

produktivitě práce (19). 

V roce 2015 vzrostla meziročně stavební produkce reálně o 5,5% a tím potvrzuje 

ukončení ekonomické krize a navázání na úspěšný rok 2014 (19). Tento meziroční růst 

se projevil i ve společnosti Stavebniny Libor Smejkal, které vzrostly tržby o 6% oproti 

roku 2014. Společnost očekává, že růst tržeb bude nadále pokračovat a v blízké době 

budou tržby dosahovat hodnot jak v předkrizovém období 2008. 

Politické faktory 

Politika ovlivňuje každé podnikání na celém světě. Je rozdíl, jestli je právě u vlády 

pravicová či levicová strana. Současná politická situace se nedá považovat za stabilní, 

z čehož může vyplývat nestabilní ekonomická situace. Velký vliv na ekonomiku měl 

rok 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, ze které může stát čerpat 

nemalé dotace. 

Této možnosti využilo i město Velké Meziříčí, které v roce 2014 pomocí evropských 

dotací vystavělo nový kulturní dům za 100 mil a v roce 2015 nové zázemí pro fotbalisty 

za 26 mil. Díky těmto stavbám se naskytla příležitost i pro místní stavební firmy a tím 

pádem i pro společnosti prodávající stavební materiál.  

V roce 2016 město Velké Meziříčí plánuje čerpat další evropské dotace na rekonstrukci 

a rozšíření náměstí a v tomto roce dále plánuje výstavbu dvou nových policejních stanic 

v bývalém areálu technických služeb. 

Technologické faktory 

Každá společnost by měla sledovat nové technologické prostředky a inovace zejména 

v oboru stavebnictví. Stavebniny Libor Smejkal se neustále snaží sledovat novinky na 

trhu pomocí odborných magazínů a internetových serverů, tak aby byl 

konkurenceschopný a dosahoval lepších výsledků. Společnost se snaží svým 

zákazníkům nabízet kvalitní a ověřené produkty a služby, což prokázala v roce 2015, 

kdy rozšířila sortiment svého zboží o hutní a další sypký materiál. 
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Ekologické faktory 

Společnost Stavebniny Libor Smejkal se snaží dbát na životní prostředí. V roce 2002 

společnost nechala na žádost okolního obyvatelstva položit asfaltový koberec na celý 

povrch, kde se nachází stavební materiál. Tím se minimalizovala prašnost v celém 

objektu a zároveň došlo i ke snížení hlučnosti. V roce 2010 společnost odkoupila 

vedlejší nevyužitý pozemek a následně ho také nechala položit asfaltovým kobercem a 

vytvořila další skladový prostor. 

Stavebniny Libor Smejkal dále třídí odpad, který vznikne během provozu a prodeje 

materiálu a následně ho nechává recyklovat specializovanou společností. Toto pro 

společnost není nijak nákladné, naopak za tříděný odpad dostává výkupní cenu. 

 

 

3.2.2 Porterova analýza 

V této části je provedena analýza pěti konkurenčních sil, které působí na daný 

analyzovaný podnik. 

Stávající konkurence  

Společností, které podnikají ve stejném oboru jako Stavebniny Libor Smejkal je na 

českém trhu mnoho. Nicméně největšími konkurenty pro Stavebniny Libor Smejkal 

jsou společnosti, které se nachází ve stejném městě či v blízkém okolí a mají tedy 

stejnou cílovou skupinu zákazníků. Jedná se hlavně o tyto čtyři největší konkurenční 

firmy a to Gremis, s.r.o., Vasta, a.s., Stavebniny Vala, s.r.o. a Stylstav, s.r.o..    

Gremis, s.r.o. – Velké Meziříčí 

Stavebniny Gremis, s.r.o. má sídlo ve Velkém Meziříčí a podniká jako společnost 

s ručením omezeným. Má dlouholetou tradici a tím i stálou klientelu. Gremis, s.r.o. 

neprovozuje pouze nákup a prodej stavebního materiálu, ale mají i stavební činnost. 

Dále v roce 2015 zřídili vlastní recyklační dvůr. Podnikají ve vlastních prostorách.  
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Vasta, a.s. – Velké Meziříčí 

Stavebniny Vasta, a.s. má sídlo ve Velkém Meziříčí a podniká jako akciová společnost. 

Společnost byla založena roku 2015 a stala se tak novou konkurencí pro Stavebniny 

Libor Smejkal. Vasta, s.r.o. podniká v pronajatých prostorách. Jejich největší 

nevýhodou je, že nevlastní žádný vozový park, tedy nejsou schopni zajistit zákazníkům 

možnost dovozu materiálu na místo jejich určené a dále neprodávají sypký materiál, 

jelikož nevlastní nakladač. 

 

 

 

Stavebniny Vala, s.r.o. – Měřín 

Stavebniny Vala, s.r.o. má sídlo v nedaleké vesnici Měřín, která je vzdálená od Velkého 

Meziříčí 12km. Podniká jako společnost s ručením omezeným. Společnost má celkem 

pět provozoven na Vysočině a tím i velký podíl na místním trhu. Stavebniny Vala, s.r.o. 

má velice dobře propracované webové stránky, kde poskytují zákazníkům službu 

nákupu materiálu přes e-shop. 

 

 

Stylstav, s.r.o. – Křižanov 

Stavebniny Stylstav, s.r.o. má sídlo v blízké vesnici Křižanov, který je od Velkého 

Meziříčí vzdálen 9km. Podniká jako společnost s ručením omezeným. Stylstav, s.r.o. 

byl založen roku 2004. Společnost k prodeji a nákupu stavebního materiálu provozuje i 

stavební činnost. 
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Všichni největší konkurenti podnikají jako právnické osoby a tím můžou mít určitou 

výhodu při jednání s dodavateli. Výhodou pro analyzovanou společnost oproti 

konkurenci je, že provozuje svoje podnikání na vlastních prostorách, dále na velikosti 

skladových prostor a na lokalitě umístění stavebnin v centru města. Nevýhodou 

analyzované společnosti oproti většině konkurenci je, že ke své činnosti prodeje a 

nákupu stavebních materiálu neprovozuje také stavební činnost, která by zvýšila objem 

tržeb.  

Nová konkurence  

Vstup nové konkurence na trh představuje pro každou společnost riziko. V České 

republice je hodně společností, které se zabývají nákupem a prodejem stavebního 

materiálu, z toho plyne, že je konkurence veliká.  

Bariér pro vstup na místní trh s podobným odvětvím je mnoho. Zejména to je vyšší 

kapitálová náročnost, která se pohybuje v jednotkách miliónů a dostatečně velký 

pozemek pro vykonávání činnosti, který je pro pořízení velmi drahý a v případě nájmů 

dost vysoký.   

Substituční produkty 

Společnost Stavebniny Libor Smejkal se snaží nabídnout svým zákazníkům co nejširší 

sortiment nejen stavebního materiálu. Prodej stavebního materiálu nemá výrazný 

substituty. Dřevostavby a mobilhouse se v České republice neujaly. 

Vliv odběratelů  

Stavebniny Libor Smejkal dodává materiál jak velkým a malým stavebním firmám, tak i 

jednotlivým konečným zákazníkům. Stavební firmy odebírají většinou větší množství 

stavebního materiálu a tím využívají i množstevních slev a bonusů. Ostatní zákazníci 

odebírají materiál podle své potřeby s možností daný materiál vrátit či vyměnit. 

Největší část obratu společnosti dělají stavební firmy, které tvoří přibližně 72% 

celkového obratu, zbytek tvoří drobní odběratelé. Mezi nejvýznamnější odběratelé 

společnosti patří stavební firma Building Centrum, s.r.o., Stavebniny Hana Šťastná, 

stavební firma Jindřich Mikyska a stavební firma Karel Koudela. Tito významní 



40 
 

odběratelé tvoří přibližně 30% celkového obratu. Proto se společnost musí snažit 

budovat kvalitní a bezproblémové vztahy s těmito odběrateli, aby nepřišla o poměrnou 

část zisku.  

Hlavní odběratelé se snaží o co nejdelší termín splatnosti faktur a na rychlosti dodání 

zboží, zatímco drobní odběratelé se snaží získat co nejnižší ceny. 

Vliv dodavatelů  

Vyjednávací síla společnosti vůči dodavatelům je poměrně silná a to hlavně díky velké 

konkurenci na trhu. Mezi nejvýznamnější dodavatele společnosti Stavebniny Libor 

Smejkal patří korporace Bramac – střešní krytina, Wienerberger – zdící materiál, Weber 

Terranova – omítkové směsi, Cementárna Mokrá – cement, Best – betonové výrobky a 

Isover – zateplovací systémy. 

Žádný z vyjmenovaných dodavatelů nemá přímý monopol na prodej svého materiálu, 

proto není vyjednávací síla dodavatelů nijak silná. V případě problému může společnost 

kdykoliv svého dodavatele daného materiálu změnit. Ale společnost Stavebniny Libor 

Smejkal se snaží s významnými dodavateli uzavírat dlouhodobější kontrakty, z kterých 

plynou množstevní slevy či bonusy.  

Společnost Stavebniny Libor Smejkal se snaží tlačit na dodavatele o co nejdelší dobu 

splatnosti faktur, aby mohla dále uspokojit své odběratelé.  

3.2.3 Interní analýza 

V interní analýze byla zvolena analýza organizační struktury. Ve společnosti pracuje 

celkem 8 zaměstnanců plus majitel. Každá pozice je jasně definovaná svými pracovními 

úkoly a přitom veškerá konečná rozhodnutí provádí majitel společnosti Libor Smejkal. 

Majitel se snaží veškerá rozhodnutí konzultovat se svými podřízenými. 

Společnost je rozdělena na dvě hlavní části a to část provozní a část prodeje. Vedoucí 

provozu má na starosti kontakt se zákazníky a dále rozděluje práci skladníkům, kteří 

mají za úkol přijímat, kontrolovat a vydávat materiál ze skladu. Vedoucí prodeje má 

hlavně za úkol zásobování skladu a vyřizování cenových nabídek. Také má funkci 
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dispečera, kde rozděluje práci řidičům, kteří rozváží materiál na místo určené 

zákazníkem nebo jezdí k dodavatelům pro zásoby na sklad. 

Vzhledem k malému počtu zaměstnanců ve firmě je komunikace efektivní a nedochází 

k informačnímu šumu. Nevýhodou může být, že při dlouhodobé absenci některého 

zaměstnance může docházet k pozastavení ekonomického růstu. Každý zaměstnanec je 

zaučený na určitý druh práce a zastupitelnost je neexistující. Společnost se potýká 

s problémem časté výměně zaměstnanců na pozici řidičů velkých aut, což znamená stálé 

zaučování. Společnost by se měla na tento problém zaměřit. 

 

Obr. 5: Organizační struktura společnosti. (Vlastní zpracování) 

Společnost Stavebniny Libor Smejkal působí na trhu od roku 1993 a už má tedy 

dlouholetou tradici na místním trhu. V roce 1997 společnost otevřela svojí pobočku 

v obci Budišov v okrese Třebíč a tím rozšířila svojí působnost na trhu a oslovila více 

zákazníků. Od roku 1999 provozuje svojí podnikatelskou činnost ve vlastních 

prostorách, které společnost odkoupila od soukromníka, což je v dnešní době pro 

společnost obrovskou výhodou.  

Analyzovaná společnost využívá vlastní počítačový program, který je vytvořený přímo 

pro účetní jednotku, což je obrovská výhoda, ve kterém eviduje pokladnu, vystavuje 

faktury, rezervace, prodejky za hotové, skladové příjemky a výdejky zboží. 

V roce 2007 si nechala společnost vytvořit svoje webové stránky, které jsou zastaralé a 

v dnešní době moderní technologie nevyhovující. Na webových stránkách jsou zastaralé 

informace, staré ceníky a společnost neposkytuje na svých stránkách funkci e-shopu. 
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V letech 2003 a 2004 společnost obměnila vozový park, kdy zakoupila 2 nové nákladní 

auta značky Renault a MAN s hydraulickou rukou a dále nákladní vlek. Vysokozdvižný 

vozíky a nakladač zůstávají původní od založení společnosti. Tento vozový park je 

zastaralý a nevyhovující. Společnost by se měla zaměřit na obnovu a inovaci svého 

vozového parku. 

3.2.4 SWOT analýza 

Analýza SWOT vyplývá z interní a externí analýzy společnosti. Pomocí interní analýzy 

se zjistily silné a slabé stránky společnosti a díky analýze Porter a SLEPTE jednotlivé 

hrozby a příležitosti. 

Tab. 5: SWOT analýza. (Vlastní zpracování) 

Silné stránky – Strengths  Slabé stránky - Weaknesses 

 pobočka 

 vlastní prostory 

 dlouholetá tradice 

 efektivní komunikace 

 vlastní počítačový software 

 nedostatečné webové stránky 

 starší vozový park 

 kvalifikace zaměstnanců 

 fluktuace zaměstnanců (řidičů) 

 

Příležitosti - Opportunities  Hrozby – Threats 

 nárůst bytové výstavby 

 strategické umístění společnosti 

 vyjednávací síla vůči dodavatelům 

 evropské dotace 

 odkup pozemku – rozšíření sortimentu 

 politická stabilita 

 měnící se legislativa 

 stávající konkurence 

 

Po nezávislé konzultaci s majitelem společnosti a po provedení SWOT analýzy, 

vyplynulo, že společnost Stavebniny Libor Smejkal si zakládá na svých silných 
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stránkách a snaží se využít příležitostí, které můžou znamenat pro společnost získání 

většího podílu na místním trhu a tím i zvýšení zisku.  

3.3 Finanční analýza 

V této části bakalářské práce bude provedena finanční analýza vybrané obchodní 

korporace na základě metod popsaných v teoretické části. Podkladem k provedení 

finanční analýzy je rozvaha a výkaz zisků a ztrát za posledních 5 let, tedy od roku 2010 

do roku 2014. 

3.3.1 Soustavy ukazatelů 

Soustava ukazatelů ukazuje celkové hodnocení finanční situace společnosti. K tomuto 

účelu bude použito Altmanovo Z-skóre, Index IN05 a Spider test. 

3.3.1.1 Altmanovo Z-skóre 

Podle Altmanova Z-skóre bude zjištěno finanční zdraví společnosti. 

Tab. 6: Hodnoty pro výpočet Altmanova Z-skóre (v tis. Kč). (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

ČPK 6158  5098  5064  4567  4521  

Celková aktiva 18063  18177  18550  17163  16680  

Zisk po zdanění 653  -621  -381  -335  -316  

EBIT 691  -562  -334  -311  -314  

Tržby 66804  69140  57540  50404  57629  

Cizí zdroje 2149  1797  1707  593   717   

Základní kapitál 15261  16994  17224  16903  16273  
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Tab. 7: Altmanovo Z-skóre. (Vlastní zpracování) 

Roky 2010 2011 2012 2013 2014 

X1 0,2444 0,2011 0,1958 0,1908 0,1943 

X2 0,0260 -0,0245 -0,0147 -0,0014 -0,0136 

X3 0,1190 -0,0960 -0,0560 -0,0562 -0,0584 

X4 2,9826 3,9719 4,2379 11,9718 9,5323 

X5 3,6910 3,7961 3,0957 2,9310 3,4481 

Z-skóre 7,1 7,8 7,5 15,1 13,1 

 

Z tabulky vyplývá, že analyzovaná společnost se ve všech letech pohybuje nad danou 

hranicí, což znamená, že společnost Stavebniny Libor Smejkal je finančně zdravá a je 

prosperující. Ovšem analýza Z – skóre není specifikovaná na české podmínky, proto se 

nesmí z těchto hodnot dělat konečný závěr a musí se provést další finanční analýzy.  

Nejvyšší hodnotu Z – skóre má společnost v roce 2013, kdy činila 15,1, zatímco 

nejnižší hodnotu má v roce 2010, kdy hodnota byla 7,1. Výsledek hospodaření je od 

roku 2011 záporný, a proto jsou také proměnné x2 a x3 záporné. 
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Graf č. 1: Altmanovo Z – skóre. (Vlastní zpracování) 

3.3.1.2 Index IN05 

Cílem tohoto modelu je zhodnotit finanční situaci českých společností v podmínkách 

České republiky. 

Tab. 8: Hodnoty pro výpočet Indexu IN05 (v tis. Kč). (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková aktiva 18063  18177  18550  17163  16680  

Cizí kapitál 2149  1797  1707  593   717   

Nákladové úroky 22  52 47 24 2 

EBIT 691  -562  -334 -311  -314  

Tržby 66804 69140 57540  50404  57629  

Oběžná aktiva 8157  6745  6771 5160 5238 

Krátkodobé závazky 1999  1 647  1 707  593  717  
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Tab. 9: Index IN05. (Vlastní zpracování) 

Roky 2010 2011 2012 2013 2014 

X1 1,0927 1,3150 1,4127 3,7626 3,0243 

X2 0,36 -0,36 -0,2843 -0,36 -0,36 

X3 0,1521 -0,1227 -0,0714 -0,0719 -0,0747 

X4 0,7767 0,7988 0,6514 0,6167 0,7256 

X5 0,3672 0,3686 0,3570 0,7831 0,6575 

IN05 2,7 2,1 2,1 4,7 3,9 

Z tabulky indexu IN05 vyplývá, že společnost není tak prosperující, jak naznačovalo 

Altmanovo Z – skóre. Hodnoty analyzované společnosti jsou kolísavé. Ve všech letech 

byla společnost nad hranicí a tvořila hodnotu. Společnost má od roku 2011 záporný 

výsledek hospodaření, který se ale každý rok snižuje. Nejvyšší hodnoty indexu 

společnost dosáhla v roce 2013, kdy hodnota činila 4,7, to zapříčinilo splacení úvěru a 

tím snížení krátkodobých závazků, zatímco nejnižší hodnoty dosáhla společnost v roce 

2011 a 2012, a to 2,1. U proměnné x2, která se vypočítá poměrem EBIT a nákladových 

úroků se v letech 2010, 2011, 2013 a 2014 využívala spodní a horní hranice 9, 

respektive -9, aby výsledky indexu IN05 nebyly zkreslené. Tato hranice byla využita, 

jelikož společnost má záporný výsledek hospodaření a nízké nákladové úroky. 
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Graf č. 2: Index IN05. (Vlastní zpracování) 

3.3.1.3 Tafflerův model 

Tafflerův model je založený na čtyřech ukazatelích, které znázorňují pravděpodobnost 

bankrotu společností. 

Tab. 10: Hodnoty pro výpočet Tafflerového modelu (v tis. Kč). (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková aktiva 18063  18177  18550  17163  16680  

Cizí kapitál 2149  1797  1707  593   717   

EBIT 691  -562  -334 -311  -314  

Tržby 66804 69140 57540  50404  57629  

Oběžná aktiva 8157  6745  6771 5160 5238 

Krátkodobé závazky 1999  1 647  1 707  593  717  
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Tab. 11: Tafflerův model. (Vlastní zpracování) 

Roky 2010 2011 2012 2013 2014 

X1 0,1832 -0,1808 -0,1037 -0,2780 -0,2321 

X2 0,4934 0,4880 0,5157 1,1312 0,9497 

X3 0,0199 0,0163 0,0166 0,0062 0,0077 

X4 0,5917 0,6086 0,4963 0,4699 0,5528 

Z 1,3 0,9 0,9 1,3 1,3 

Tafflerův model znázorňuje, jestli je společnost stabilní či jestli jí hrozí bankrot. 

Z tabulky vyplývá, že analyzovaná společnost se pohybuje nad hranicí, to znamená, že 

společnosti nehrozí v nejbližších letech riziko bankrotu. Nejvyšší hodnotu tohoto 

modelu dosáhla společnost v roce 2013 a 2014, kdy hodnota činila 1,3, zatímco nejnižší 

hodnotu společnost zaznamenala v roce 2011 a 2012, kdy hodnota modelu byla 0,9. 

Proměnná x1 se vypočítá poměrem EBIT a krátkodobých závazků, jelikož je EBIT od 

roku 2011 záporný, tak i proměnná x1 je záporná. 

 

Graf č. 3: Tafflerův model. (Vlastní zpracování) 
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3.3.2 Absolutní ukazatele 

V této kapitole bude pomocí absolutních ukazatelů provedena vertikální a horizontální 

analýza rozvahy a výkazů zisků a ztrát vybrané obchodní korporace. 

3.3.2.1 Vertikální a horizontální analýza rozvahy 

Vertikální analýza je procentní rozbor, který se věnuje vnitřní struktuře absolutních 

ukazatelů. Provádí se vyjádřením vybraných položek z účetních výkazů jako 

procentuální podíl k vybrané základně. V horizontální analýze se porovnávají 

procentuální změny z minulých let. Zkoumané období je od roku 2010 do roku 2014. 

Vertikální analýza aktiv 

Tab. 12: Vertikální analýza aktiv. (Vlastní zpracování) 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % 

Aktiva 

celkem 

18063 100 18177 100 18550 100 17163 100 16680 100 

Stálá aktiva 9906 54,84 11358 62,49 11522 62,11 11623 67,72 11010 66,01 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

9906 54,84 11358 62,49 11522 62,11 11623 67,72 11010 66,01 

Pozemky 3960 21,92 3960 21,79 3412 18,39 3429 19,98 3429 20,56 

Stavby 2734 15,14 5032 27,68 4911 26,47 4911 28,61 4579 27,45 

SMV 3212 17,78 1532 8,43 3199 17,25 3283 19,13 3002 18,00 

Oběžná 

aktiva 

8157 45,16 6745 37,11 6771 36,50 5160 30,06 5238 31,40 

Zásoby 3361 18,61 2915 16,04 3039 16,38 3225 18,79 2932 17,58 

Zboží 3361 18,61 2915 16,04 3039 16,38 3225 18,79 2932 17,58 

Krátkodobé 

pohledávky 

708 3,92 1629 8,96 652 3,51 684 3,99 611 3,66 

Krátkodobý 

finanční 

majetek 

4088 22,63 2201 12,11 3080 16,60 1251 7,29 1695 10,16 

Časové 

rozlišení 

0 0 74 0,41 257 1,39 380 2,21 432 2,59 

Pomocí vertikální analýzy jde vidět, že ve společnosti převládají stálá aktiva nad 

oběžnými. Jen v roce 2010 byl rozdíl mezi stálými a oběžnými aktivy necelých 10%, 

jinak v dalších letech to je kolem 30%. Nárůst stálých aktiv v roce 2011 zapříčinil 

nákup dlouhodobého hmotného majetku respektive, nákup vedlejších nevyužitých 

prostor, na kterých okamžitě začaly stavební práce a dále byly využity jako skladové 

prostory.  
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Oběžná aktiva ve společnosti klesají, rozdíl mezi roky 2014 a 2010 jsou necelé 3 

miliony korun. Společnost se snaží snižovat zásoby respektive zboží a tím i náklady 

spojené s nimi a dále se snaží držet co nejnižší krátkodobý finanční majetek. V roce 

2010 krátkodobý finanční majetek tvořil necelých 23% celkových aktiv a v roce 2014 

už to je něco málo přes 10%. 

 

Graf č. 4: Rozložení celkových aktiv. (Vlastní zpracování) 

Horizontální analýza aktiv 

Tab. 13: Horizontální analýza aktiv. (Vlastní zpracování) 

Rok 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % 

Aktiva celkem 114 0,63 373 2,05 -1387 -7,48 -483 -2,81 

Stálá aktiva 1452 14,65 164 1,44 101 0,88 -613 -5,27 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 

1452 14,65 164 1,44 101 0,88 -613 -5,27 

Pozemky 0 0 -548 -13,84 17 0,50 0 0 

Stavby 2298 84,05 -121 -2,40 0 0 -332 -6,76 

SMV -1680 -52,30 1667 108,81 84 2,63 -281 -8,56 

Oběžná aktiva -1412 -17,31 26 0,39 -1611 -23,79 78 1,51 

Zásoby -446 -13,27 124 4,25 186 6,12 -293 -9,09 

Zboží -446 -13,27 124 4,25 186 6,12 -293 -9,09 

Krátkodobé 

pohledávky 

921 130,08 -977 -59,98 32 4,91 -73 -10,67 

Krátkodobý 

finanční majetek 

-1887 -46,16 879 39,94 -1829 -59,38 444 35,49 

Časové rozlišení 74 - 183 247,30 123 47,86 52 13,68 
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V horizontální analýze lze vidět, jak se mění celkový majetek společnosti za dané 

období. V roce 2011 oproti roku 2010 vzrostla stálá aktiva o 14,65%, což zapříčinilo 

nákup vedlejších nevyužitých prostor a následná výstavba skladových prostor, zatímco 

oběžná aktiva klesla o 17,31% a to díky poklesu zásob respektive zboží a výrazně 

snížení krátkodobého finančního majetku a to až o 46,16% tedy o necelé dva miliony. 

V roce 2012 došlo k prodeji části pozemků, na které se vystavěly nové garáže a tím 

došlo k poklesu pozemků o 13,84% oproti roku 2011, ale oproti tomu vzrostly 

samostatné movité věci a soubor movitých věcí o 108,81% a to hlavně zapříčinilo 

pořízení osobního automobilu.  

Krátkodobé pohledávky v roce 2011 vzrostly o 130,08% oproti roku 2010, zatímco 

v roce 2012 klesly o 59,98% oproti 2011. Tato položka ukazuje morálku odběratelů 

společnosti. Na morálku odběratelů měla vliv také ekonomická krize. Pohledávky 

v porovnání s celkovými tržbami rychleji rostou v meziročním období 2010/2011 a 

v období 2012/2013, což je pro společnost nežádoucí.  

 

 

Graf č. 5: Meziroční změna zásob ve společnosti. (Vlastní zpracování) 
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Vertikální analýza pasiv 

Tab. 14: Vertikální analýza pasiv. (Vlastní zpracování) 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

V tis. 

Kč 

V 

% 

V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % 

Pasiva 

celkem 

18063 100 18177 100 18550 100 17163 100 16680 100 

Vlastní 

kapitál 

15914 88,10 16380 90,11 16843 90,80 16568 96,53 15957 95,67 

Základní 

kapitál 

15261 84,49 16994 93,49 17224 92,85 16903 98,49 16273 97,56 

VH běžného 

období  

653 3,62 -614 -3,38 -381 -2,05 -335 -1,95 -316 -1,89 

Cizí zdroje 2149 11,90 1797 9,89 1707 9,20 593 3,46 717 4,30 

Dlouhodobé 

závazky 

150 0,83 150 0,83 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé 

závazky 

499 2,76 147 0,81 207 1,12 593 3,46 717 4,30 

Závazky 

z obch. 

vztahů 

262 1,45 -227 -1,25 -293 -1,58 207 1,21 -81 -0,49 

Bankovní 

úvěry a 

výpomoci 

1500 8,30 1500 8,25 1500 8,09 0 0 0 0 

Časové 

rozlišení 

0 0 0 0 0 0 2 0,01 6 0,04 

Ve vertikální analýze pasiv lze vidět, že vlastní kapitál společnosti značně převyšuje 

cizí zdroje společnosti. Z výsledků vertikální analýzy vyplývá, že vlastní kapitál se 

využívá ve společnosti postupně čím dál více. V roce 2010 tvořil vlastní kapitál 88,1% 

z celkových pasiv a v roce 2014 to už bylo 95,67% a to díky splacení bankovního 

úvěru, který si společnost vzala na nákup vedlejších prostor. Z toho plyne, že společnost 

využívá konzervativní strategii. 

Cizí zdroje byly v roce 2010, 2011 a 2012 vyšší než následují období, jelikož si 

společnost vzala úvěr na vykoupení vedlejšího nevyužitého pozemku, který v roce 2013 

splatila.  

Výsledek hospodaření za běžné období byl v kladných číslech pouze v roce 2010 a 

tvořil 3,62% celkových pasiv. V ostatních letech byl výsledek hospodaření v záporných 

číslech okolo 2%, za které mohla ekonomická krize. Během ekonomické krize se snížil 

odběr odběratelů a tím pádem se snížil i odběr od dodavatelů a tím společnost 
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nesplňovala podmínky k získání odběratelských bonusů, které má společnost smluvené 

s dodavateli za určitý objem odběru.  

Na závazky z obchodních vztahů mají velký vliv právě odběratelské bonusy. Společnost 

s každým velkým dodavatelem uzavírá na začátku spolupráce smlouvu, ve které se 

stanovují podmínky, pro získání odběratelských bonusů, které může společnost získat 

za určitý objem odběru, které by měly být propláceny na konci roku. Většinou bývají 

proplacené v následujícím roce a tím se ze závazku stává pohledávka. V roce 2011, 

2012 a v roce 2014 dodavatelé dlužili společnosti Stavebniny Libor Smejkal. 

 

Graf č. 6: Rozložení celkových pasiv. (Vlastní zpracování) 

Horizontální analýza pasiv 

Tab. 15: Horizontální analýza pasiv. (Vlastní zpracování) 

Rok 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % 

Pasiva celkem 114 0,63 373 2,05 -1387 -7,48 -483 -2,81 

Vlastní kapitál 466 2,93 463 2,83 -275 -1,63 -611 -3,69 

Základní kapitál 1733 11,36 230 1,35 -321 -1,86 -630 -3,73 

VH běžného 

období  

-1267 -194,03 233 37,95 46 12,07 19 5,67 

Cizí zdroje -352 -16,38 -90 -5,01 -1114 -65,26 124 20,91 
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Krátkodobé 

závazky 

-352 -70,54 60 40,82 386 186,47 124 20,91 

Závazky 

z obch. vztahů 

-489 -186,64 -66 -29,07 500 170,65 -288 -139,13 

Bankovní úvěry 

a výpomoci 

0 0 0 0 -1500 -100 0 0 

Časové 

rozlišení 

0 0 0 0 2 - 4 200 

Pomocí horizontální analýzy jsou vidět meziroční změny. V celkových pasivech lze 

vidět, že do roku 2012 byl meziroční nárůst a od roku 2012 celkové pasiva klesají. 

V roce 2011 oproti 2010 to bylo o 114 tisíc, v roce 2012 oproti roku 2011 o 373 tisíc 

v následujícím roce byl pokles o 1,387 milionu a v roce 2014 oproti 2013 poklesly 

celkové pasiva o 483 tisíc. 

V bankovních úvěrech je změna pouze v období 2012/2013 a to 100%, kdy společnost 

splatila bankovní úvěr, který využila na odkup vedlejších prostor a následnou výstavbu 

skladových prostor. 

Největší meziroční rozdíl je u výsledku hospodaření, kdy v roce 2011 poklesl o 

194,03% tedy o 1,267 milionu, oproti roku 2010. Tento pokles zapříčinila zmiňovaná 

ekonomická krize. 

 

Graf č. 7: Meziroční vývoj výsledku hospodaření. (Vlastní zpracování) 
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3.3.2.2 Vertikální a horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Pomocí vertikální a horizontální analýze zisků a ztrát se zkoumá ziskovost společnosti. 

Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Tab. 16: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát. (Vlastní zpracování) 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % 

Celkové 

tržby 

66647 100 68464 100 54615 100 50398 100 57205 100 

Tržby za 

prodej zboží 

64527 96,82 67437 98,50 54162 99,17 49743 98,70 56691 99,10 

Náklady na 

prodané 

zboží 

58719 88,10 60685 88,64 48303 88,44 44122 87,55 50462 88,21 

Obchodní 

marže 

5808 8,71 6752 9,86 5859 10,73 5621 11,15 6229 10,89 

Výkony 2120 3,18 1027 1,50 453 0,83 655 1,30 514 0,90 

Výkonová 

spotřeba 

3061 4,59 3768 5,50 3391 6,21 3112 6,17 2934 5,13 

Přidaná 

hodnota 

4868 7,30 4011 5,86 2921 5,35 3164 6,28 3809 6,66 

Osobní 

náklady 

2328 3,49 2449 3,58 2367 4,33 2398 4,76 2430 4,25 

Odpisy DM 1444 2,17 2300 3,36 330 0,60 0 0 1172 2,05 

Provozní 

VH 

910 1,37 -400 -0,58 -98 -0,18 -71 -0,14 -85 -0,15 

VH za 

účetní 

období 

653 0,98 -621 -0,91 -381 -0,70 -335 -0,66 -316 -0,55 

Součet tržeb za prodej zboží a výkony byly zvoleny jako základna při vertikální analýze 

výkazu zisků a ztrát.  

Nejvýznamnější část tržeb společnosti jsou tržby za prodej zboží, které tvoří kolem 

99%, zatímco výkony se pohybují kolem 1%. Největší podíl výkonů na tržbách byl 

v roce 2010, kdy to činilo 3,18%, zatímco nejméně v 2012 kdy to bylo pouhých 0,83%. 

Největší pokles tržeb byl v roce 2012, který zapříčinila z největší části ekonomická 

krize a tím i odliv zákazníků. Na snížení tržeb v tomto období má také fakt, že město 

Velké Meziříčí nečerpalo žádné evropské dotace na výstavbu nových či rekonstrukci 

stávajících objektů. Tyto projekty by daly práci místním stavařům a tím i místním 

obchodníkům se stavebním materiálem.  
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Náklady na prodané zboží byly největší v roce 2011, kdy činily 60,685 milionů korun 

českých. Nejmenší náklady na prodané zboží byly v roce 2013, které byly 44,122 

milionů korun. Náklady na prodané zboží v porovnání s celkovými tržbami rostou 

meziročně pomaleji, což je pro společnost pozitivní. 

Významným ukazatelem je obchodní marže, která ukazuje efektivitu společnosti. 

V roce 2011 byla hodnota obchodní marže nejvyšší a to 6,752 milionů, pak začínala 

ekonomická krize, kdy se obchodní marže propadla na 5,859 milionů a nejnižší hodnoty 

dosáhla v roce 2013, kdy činila 5,621milionů.  

Provozní výsledek hospodaření byl kladný pouze v roce 2010. Tento ukazatel ukazuje 

celkovou efektivitu společnosti v provozní oblasti. 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Tab. 17: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát. (Vlastní zpracování) 

Rok 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % V tis. 

Kč 

V % 

Tržby za prodej 

zboží 

2910 4,51 -13275 -19,69 -4419 -8,16 6948 13,97 

Náklady na 

prodané zboží 

1966 3,35 -12382 -20,40 -4181 -8,66 63,40 14,37 

Obchodní 

marže 

944 16,25 -893 -13,23 -238 -4,06 608 10,82 

Výkony -1093 -51,56 -574 -55,89 202 44,59 -141 -21,53 

Výkonová 

spotřeba 

707 23,10 -377 -10,01 -279 -8,23 -178 -5,72 

Přidaná hodnota -857 -17,60 -1090 -27,18 243 8,32 645 20,39 

Osobní náklady 121 5,20 -82 -3,35 31 1,31 32 1,33 

Odpisy DM 856 59,28 -1970 -85,65 -330 -100,00 1172 0 

Provozní VH -1310 -143,96 302 75,50 27 27,55 -14 -19,72 

 

VH za účetní 

období 

-1274 -195,10 240 38,65 46 12,07 19 5,67 

Výsledek hospodaření za účetní období klesl pouze v roce 2011 oproti roku 2010 a to o 

195,1%, další roky se výsledek hospodaření za účetní období přibližoval kladnému 

číslu. V roce 2014 měl hodnotu -316 tisíc. 

Výkonová spotřeba v roce 2011 vzrostla o 23,1% oproti předchozímu roku, zatímco 

v roce 2012 klesla o 10,01% a klesala i další roky a to o dalších 8,23% a v roce 2014 o 

5,72%. Společnost se snaží snižovat veškeré náklady, jelikož v daném období klesají i 
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tržby. Společnost se nejvíce zaměřila na náklady spojené s dopravou, u které se snaží 

využívat vytěžovacích cest a tím i levnější dopravy. Ukazatel výkonové spotřeby 

ukazuje náklady vynaložené na spotřebu energie, služeb a výkonů v podobě 

spotřebovaného materiálu.  

Výkony v roce 2011 klesly o 51,56% oproti roku 2010. Tento velký pokles tohoto 

ukazatele byl zapříčiněn zkrachováním společnosti Vando, s.r.o., pro kterou společnost 

Stavebniny Libor Smejkal zajišťovala autodopravu – rozvoz telekomunikačního 

materiálu po celé České republice. 

Osobní náklady se ve společnosti příliš nemění, jelikož je stále zaměstnaný stejný počet 

zaměstnanců. Společnost v daném období nepropustila ani nepřibrala žádného 

zaměstnance. V době ekonomické krize, kdy společnosti klesaly tržby z prodeje zboží, 

měla společnost zareagovat a snažit se snížit osobní náklady, respektive propustit 

některého zaměstnance. 

 

Graf č. 8: Tržby a náklady za prodané zboží (Vlastní zpracování) 

3.3.3 Rozdílové ukazatele 

V této kapitole bude provedena finanční analýza čistého pracovního kapitálu a čistých 

pohotových prostředků. 
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3.3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál udává výši oběžných aktiv, které jsou financovány 

z dlouhodobých zdrojů. 

Tab. 18: Hodnoty pro výpočet čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč). (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva 8157 6745  6771  5160  5238  

Krátkodobé závazky 499  147  207  593  717  

Krátkodobé bankovní úvěry 1500  1500 1500  0 0 

 

Tab. 19: Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč). (Vlastní zpracování) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ČPK 6158  5098 5064 4567 4521  

Na základě finanční analýzy čistého pracovního kapitálu lze vidět, že společnost se 

pohybuje v kladných číslech. Z toho plyne, že společnost byla schopná platit své 

finanční závazky.  

Výše čistého pracovního kapitálu klesá. Největší meziroční rozdíl byl v roce 2011 

oproti roku 2010. To zapříčinilo výrazné snížení krátkodobého finančního majetku 

společnosti a to o necelé 2 miliony. Tento pokles finančního majetku nejvíce zapříčinil 

růst pohledávek a to až o milion korun a snížením krátkodobých závazků a závazků 

z obchodních vztahů a to o 750 tis. 

V roce 2013 společnost splatila bankovní úvěr, ale na čistém pracovním kapitálu se to 

projevilo minimálně, jelikož ve stejném roce společnosti narostly závazky z obchodních 

vztahů a to skoro o půl miliónu. Tyto závazky narostly z důvodu toho, že společnosti 

v roce 2012 hlavní dodavatel nevyplatil smluvní bonus a tím pádem společnosti 
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naskočila ze závazků pohledávka z obchodních vztahů. V roce 2013 byl proplacený 

smluvní bonus za rok 2012 i za rok 2013 a ve stejném roce společnost neuhradila 

veškeré závazky vůči dodavatelům. V roce 2014 společnosti vzrostly závazky vůči státu 

a jiné závazky. Mezi jiné závazky patří pořízení osobního automobilu na finanční 

leasing. Dále v roce 2014 se zmenšila zásoba zboží a snížily se krátkodobé pohledávky 

za odběrateli. 

 

Graf č. 9: Čistý pracovní kapitál. (Vlastní zpracování) 

3.3.3.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové peněžní prostředky ukazují, jak je společnost schopná splácet, 

v konkrétním časovém období, své závazky. 

Tab. 20: Hodnoty pro výpočet čistých pohotových prostředků (v tis. Kč). (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Peníze 1510  322  1075 861  1368  

Účty v bankách 2578  1879  2005 390 327 

Krátkodobé závazky 499  147  207  593  717  

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2010 2011 2012 2013 2014

Čistý pracovní kapitál 

ČPK



60 
 

Tab. 21: Čisté pohotové prostředky (v tis. Kč). (Vlastní zpracování) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ČPP 3589  2054 2873 658 978 

Čisté pohotové prostředky jsou kladné, z toho plyne, že společnost nemá problém 

s platební neschopností. Z výsledků lze vidět, že společnost má dost volných finančních 

prostředků, které by mohla dále investovat. Nejvíc pohotových peněžních prostředků 

měla společnost v roce 2010, zatímco nejméně jich měla v roce 2013.   

 

Graf č. 10: Čisté pohotové prostředky. (Vlastní zpracování) 

3.3.4 Poměrové ukazatele 

Pomocí poměrových ukazatelů lze zjistit základní informace ohledně společnosti, jako 

je ziskovost, likvidita, zadluženost, aktivita a provozní ukazatel. 

3.3.4.1 Rentabilita 

Rentabilita neboli ukazatel ziskovosti patří mezi jedny z nejdůležitějších ukazatelů, 

které hodnotí činnost a efektivitu společnosti. V této kapitole budou rozebrány tři 
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ukazatele, a to rentabilitu celkového kapitálu, rentabilitu vlastního kapitálu a rentabilitu 

tržeb. 

Tab. 22: Rentabilita. (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 3,8 -3,1 -1,8 -1,8 -1,9 

ROE 4,1 -3,8 -2,3 -2,1 -1,9 

ROS 0,98 -0,91 -0,66 -0,66 -0,55 

Jelikož společnost od roku 2011 nedosahuje kladného výsledku hospodaření, tak jsou 

všechny ukazatele rentability záporné, jak vyplývá z tabulky. Kladné hodnoty 

rentability byly pouze v roce 2010, kdy byl výsledek hospodaření plus 653 tisíc. Z toho 

vyplývá, že společnost od roku 2011 není schopna z investovaného kapitálu vytvářet 

nové zdroje.  

Nejhorší hodnoty společnost vykazuje v investování vlastního kapitálu. Nejméně 

příznivé hodnoty dosáhla v roce 2011, kdy se ROE pohybovalo kolem -3,8%. Podle 

českého statistického úřadu se ve stavebnictví hodnoty rentability vlastního kapitálu 

pohybovaly kolem 10%. V roce 2014 dokonce nad 15% (19). 

Z tabulky č. 19 vyplývá, že největší propad nastal v roce 2011. Od roku 2011 se 

společnost pohybuje v záporných číslech, ale v meziročních hodnotách se rentabilita 

vlastního kapitálu a rentabilita tržeb přibližuje ke kladným číslům a tedy k ziskovosti. 
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Graf č. 11: Ukazatele rentability. (Vlastní zpracování) 

3.3.4.2 Likvidita 

Tento ukazatel uvádí, jak je společnost schopná dostát svým závazkům. S likviditou je 

také spjatý pojem solventnost. Pokud společnost nemá dostatek finančních prostředků a 

nedokáže splácet své závazky, dostává se společnost do platební neschopnosti.  

V této kapitole budou vypočítané tři stupně likvidity, a to okamžitá, pohotová a běžná 

likvidita. 

Tab. 23: Hodnoty pro výpočet likvidity (v tis. Kč). (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva 8157 6745 6771 5160 5238 

Zásoby 3361 2915 3039 3225 2932 

Peněžní prostředky 4088 2201 3080 1251 1695 

Krátkodobé závazky 499 147 207 593 717 
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Krátkodobé bankovní úvěry 1500 1500 1500 0 0 

 

Tab. 24: Likvidita. (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Ukazatele likvidity. (Vlastní zpracování)  

Běžná likvidita ukazuje, jak je společnost schopná uspokojit své věřitele. 

Doporučovanou hodnotou běžné likvidity je v rozmezí od 1,5 do 2,5 (14). Z tabulky 

vyplývá, že společnost se ve všech letech pohybuje nad doporučovanou hodnotou, 

z toho plyne, že je společnost solventní a je schopná plnit své závazky vůči věřitelům. 
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Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Běžná likvidita 4,08 4,10 3,97 8,70 7,31 

Pohotová likvidita 2,40 2,33 2,19 3,26 3,22 

Okamžitá likvidita 2,05 1,34 1,80 2,11 2,36 
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Nejsolventnější byla společnost v roce 2013, kdy dosahovala hodnoty 8,7. Této hodnoty 

dosáhla i díky splacení krátkodobého úvěru, respektive snížením krátkodobých závazků. 

Nejnižší hodnotu běžné likvidity společnost dosáhla v roce 2012, a to 3,97. 

Pohotová likvidita ukazuje, jak rychle je společnost schopná hradit své závazky. 

Doporučená hodnota pohotové likvidity je od 1 do 1,5 (14). Hodnota by neměla 

klesnout pod 1, jinak by to znamenalo, že společnost má nadbytek zásob. Z tabulky 

vyplývá, že společnosti tato hrozba nehrozí, jelikož se hodnoty za celé analyzované 

období pohybovaly nad doporučenou hodnotou. Jak již bylo zmíněno u běžné likvidity, 

tak nejnižší hodnoty krátkodobých závazků společnost dosáhla v roce 2013 a tím pádem 

i nejvyšší hodnoty pohotové likvidity, a to 3,26. Naopak nejnižší hodnotu pohotové 

likvidity měla společnost v roce 2012, kdy společnost splácela poslední rok svůj 

krátkodobý bankovní úvěr. Hodnota pohotové likvidity v tomto roce byla 2,19. 

Okamžitá likvidita je nejpřísnější ukazatel, jelikož zahrnuje jen nejlikvidnější 

prostředky. Doporučená hodnota okamžité likvidity by se měla pohybovat od 0,2 do 0,5 

(14). Z analýzy okamžité likvidity vyplývá, že společnost se pohybuje celé období nad 

doporučenou hranicí. Z toho vyplývá, že společnost drží přebytečné finanční 

prostředky, které by mohla lépe investovat. Nejvyšší hodnoty okamžité likvidity 

společnost dosahuje v roce 2014, a to 2,36. Nejnižší hodnoty společnost dosahuje v roce 

2011, a to 1,34. V roce 2010 měla společnost nejvíc pohotových prostředků za celé 

analyzované období, ale také zároveň vysoké krátkodobé závazky a tím hodnota 

okamžité likvidity dosahovala 2,05. 

3.3.4.3 Zadluženost 

Ukazatele zadluženosti ukazují míru financování společnosti vlastními zdroji, 

respektive cizím kapitálem. 

Tab. 25: Hodnoty pro výpočet zadluženosti (v tis. Kč). (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Vlastní kapitál 15914 16380 16843 16568 15957 
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Cizí zdroje 2149 1797 1707 593 717 

Aktiva celkem 18063 18177 18550 17163 16680 

Nákladové úroky 22 52 47 24 2 

EBIT 691 -562 -334 -311 -314 

 

Tab. 26: Zadluženost. (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost (%) 11,90 9,87 9,20 3,46 4,30 

Koeficient samofinancování (%) 88,10 90,13 90,80 96,54 95,70 

Úrokové krytí 31,41 -10,81 -7,11 -12,96 -157 

Z celkové zadluženosti vyplývá, jak moc je společnost financována cizími zdroji. Podle 

zlatého pravidla, by hodnota neměla být vyšší jak 50% (3). Z tabulky vyplývá, že 

celková zadluženost společnosti je velmi nízká. Nejvyšší hodnoty dosahovala 

společnost v roce 2010, a to necelých 12%, kdy si společnost vzala krátkodobý 

bankovní úvěr na vykoupení vedlejšího nevyužitého pozemku a následné výstavby 

nového zázemí. Nejnižší hodnoty společnost dosáhla v roce 2013, kdy tento úvěr 

splatila. Díky nízké celkové zadluženosti, není společnost z pohledu věřitelů riziková a 

při žádání o úvěr může požadovat nižší úrok. 

Koeficient samofinancování udává, v jakém rozsahu jsou aktiva financovány vlastními 

zdroji. U koeficientu samofinancování to je naopak oproti celkové zadluženosti, zde by 

hodnota měla být vyšší jak 50% (3). Z tabulky vyplývá, že společnost většinu aktiv 

financuje z vlastních zdrojů. Hodnoty se pohybují od 90% do 97%. Jen v roce 2010 byla 

hodnota koeficientu samofinancování pod 90%. Od roku 2013 se hodnota pohybuje 
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kolem 97%, jelikož společnost nemá žádný bankovní úvěr a má malé cizí zdroje, čili 

jdou strategii konzervativní. 

Součet celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování činí celkem 100%. 

Úrokové krytí poměřuje zisk před úroky a zdaněním s nákladovými úroky. Doporučená 

hodnota by měla být v rozmezí od 3 do 6 (14). Úrokové krytí ukazuje, kolikrát 

vytvořený zisk převyšuje úrokové krytí. Čím je hodnota vyšší, tím je společnost 

zajímavější pro ostatní investory či banky. Z tohoto pohledu byla společnost Stavebniny 

Libor Smejkal zajímavá pro ostatní investory pouze v roce 2010, kdy společnost 

dosahovala zisk a tím i vyššího úrokového krytí. V roce 2010 bylo úrokové krytí 31,41. 

Z tabulky také vyplývá, že společnost v posledních dvou letech nevyužívá bankovní 

úvěry, které nepotřebuje, tím i minimalizuje nákladové úroky, které se blíží k nulové 

hodnotě. Dokud se společnost nedostane do kladných čísel v hospodářském výsledku, 

tak bude pořád hodnota úrokového krytí nízká.  

 

Graf č. 13: Ukazatele zadluženosti. (Vlastní zpracování)  

3.3.4.4 Aktivita 

Ukazatele aktivity zobrazují, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. V této 

kapitole je nutno rozlišit ukazatele, které vyjadřují obrátkovost a dobu obratu. 
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Obrátkovost znázorňuje počet obrátek za období, respektive za rok. Zatímco doba 

obratu ukazuje počet dní, za kterou trvá jedna obrátka. 

Tab. 27: Hodnoty pro výpočet aktivity (v tis. Kč). (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby 66 804  69 140  57 540  50 404  57 629  

Aktiva celkem 18063 18177 18550 17163 16680 

Zásoby 3361 2915 3039 3225 2932 

Pohledávky z obchodních vztahů 684 1605 635 634 588 

Závazky z obchodních vztahů 262 -227 -293 207 -81 

 

Tab. 28: Aktivita. (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat celkových aktiv 3,70 3,80 3,10 2,94 3,45 

Obrat zásob 19,88 23,72 18,93 15,63 19,66 

Doba obratu zásob 18,1 15,2 19,1 23,1 18,3 

Doba obratu pohledávek 3,7 8,4 3,9 4,5 3,7 

Doba obratu závazků 1,4 -1,2 -1,8 1,5 -0,5 

Obrat celkových aktiv ukazuje intenzitu využití celkového majetku. Hodnota obratu 

celkových aktiv by se měla pohybovat v rozmezí od 1,6 do 2,9 (5). Čím je hodnota 

vyšší, tím je to pro společnost žádoucí. Z tabulky vyplývá, že společnost se pohybuje 
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nad doporučenou hodnotou. Z výsledků obratu celkových aktiv vyšlo, že celková aktiva 

v ročních tržbách průměrně obrátí více než 3 krát, jen v roce 2013 to bylo méně než 3 

krát. 

Obrat zásob udává počet obrátek zásob v tržbách za rok. Čím vyšší hodnota, tím nižší 

náklady na skladování. Největší obratovost v zásobách měla společnost v roce 2011, 

kdy to bylo více jak 23 krát, naopak nejmenší obratovost byla v roce 2013, kdy 

obratovost byla méně než 16 krát. Tento pokles zapříčinily nižší tržby než v ostatních 

letech, a to o více jak 7 miliónu. Nižší tržby zapříčinila ekonomická krize a tím i odliv 

zákazníků. 

Doba obratu zásob znázorňuje, kolik dní trvá společnosti, než přemění svá oběžná 

aktiva v peněžní prostředky. Hodnota doby obratu by měla mít v čase klesající tendenci, 

ale zase by společnost měla mít takový dostatek zásob, aby zajistila plynulý odbyt. 

Z tabulky vyplývá, že průměrná doba obratu zásob společnosti se pohybuje kolem 18 

dní. V roce 2013 byla obratovost největší, a to více jak 23 dní, což zapříčinilo zrušení 

velké objednávky odběratele a tím pádem velké množství zásob na skladě, zatímco 

v roce 2011 to bylo méně než 16dní.  

Doba obratu pohledávek udává dobu, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru 

splaceny. Je žádoucí, aby doba obratu pohledávek byla co nejnižší. Společnost má u 

většiny odběratelů třicetidenní splatnost. Z tabulky vyplývá, že společnost Stavebniny 

Libor Smejkal má důvěryhodné zákazníky, kteří platí včas. Průměrná doba obratu 

pohledávek je okolo 4 dnů, jen v roce 2011 to bylo více jak 8 dní. Tuto nízkou hodnotu 

také ovlivňuje hotovostní prodej, který v této oblasti převládá. 

Doba obratu závazků je opak k době obratu pohledávek. Ukazatel ukazuje, jak 

společnost odkládá platbu svým dodavatelům. Z tabulky vyplývá, že společnost 

Stavebniny Libor Smejkal se snaží hradit své závazky co v nejkratší dobu. Doba obratu 

závazků je méně jak 2 dny. Naopak v roce 2011, 2012 a 2014 společnost nemá žádné 

závazky vůči dodavatelům, splatila všechny závazky a čeká na vyplacení splněných 

ročních bonusů. 
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Graf č. 14: Ukazatele aktivity. (Vlastní zpracování) 

3.3.4.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se uplatňují hlavně ve vnitřním řízení společnosti. Díky provozním 

ukazatelů může společnost hospodárněji vynakládat s náklady. 

Tab. 29: Provozní ukazatele. (Vlastní zpracování) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Mzdová produktivita 41,31 43,46 36,61 30,86 35,08 

Průměrná měsíční mzda 21 556 25 510 24 656 24 979 25 313 

Nákladovost výnosů 0,99 1,01 1,01 1,01 1,01 

Mzdová produktivita informuje o tom, kolik výnosů připadá na jednu korunu 

vyplacených mezd z výnosů. Ukazatel mzdové produktivity by měl mít rostoucí 

tendenci. Z tabulky vyplývá, že u analyzované společnosti to má kolísající tendenci. 

Z roku 2010 na 2011 mzdová produktivita vzrostla o více jak 2 koruny a od roku 2011 

do roku 2013 produktivita klesla o necelých 13 korun a v následném roce opět vzrostla 
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o necelých 5 korun. Toto kolísání zapříčinila především meziroční změna výnosů 

společnosti, jelikož mzdové náklady se výrazně nemění. 

Průměrná měsíční mzda má ve společnosti mírnou rostoucí tendenci. Odlišný rok je 

2010, kdy ve společnosti bylo o jednoho zaměstnance více. Od roku 2011 pro 

společnost pracuje nová paní účetní, která pracuje ve společnosti jako externí 

zaměstnanec. Z tabulky vyplývá, že průměrná měsíční mzda ve společnosti má rostoucí 

tendenci. Ve srovnání s oborovým odvětvím jsou mzdy zaměstnanců ve společnosti 

vyšší. Průměrná mzda ve stavebnictví (prodavači stavebnin) byla v roce 2012 17810 

Kč, v roce 2013 to bylo 18483 Kč a v roce 2014 18732 Kč (20).  

Nákladovost výnosů ukazuje zatížení výnosů společnosti celkovými náklady. Hodnota 

nákladovosti by měla mít klesající tendenci. Jak vyplývá z tabulky, tak od roku 2011 má 

společnost záporný výsledek hospodaření, to znamená, že nákladovost výkonů je velmi 

vysoká.  

 

Graf č. 15: Průměrná měsíční mzda. (Vlastní zpracování)  

3.3.5 Shrnutí finanční analýzy 

Po provedení finanční analýzy, která byla provedena v kapitole 3.3, byly zjištěny určité 

informace, které budou shrnuté v této kapitole. 
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Analýza soustav ukazatelů ukázala, že společnost je finančně zdravá a nehrozí jí 

v blízké budoucnosti bankrot. Podle Altmanova Z-skóre, Indexu IN05 a Tafflerova 

modelu vyplynulo, že společnost dosahovala nejlepších výsledků v roce 2013. To 

zapříčinilo hlavně splacení bankovního úvěry a tím snížení cizích zdrojů.  

Pomocí analýzy absolutních ukazatelů (vertikální a horizontální analýza) byl zjištěn 

vývoj aktiv a pasiv a nákladů a výnosů. Charakteristickým znakem společnosti je, že 

stálá aktiva převyšují oběžná. Jenom v roce 2010 byl rozdíl mezi stálými a oběžnými 

aktivy nižší, což měl za důsledek vyšší stav zásob a krátkodobého finančního majetku 

v tomto roce 2010.  

Stálá aktiva se skládají z dlouhodobého hmotného majetku, a to z pozemků, staveb a 

samostatných movitých věcí. Oběžná aktiva se skládají převážně ze zásob, 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a z krátkodobého finančního majetku.  

U stálých aktiv došlo k nejvýraznější změně u položky stavby, kdy společnost v roce 

2011 odkoupila vedlejší nevyužitý pozemek, který využila k rozšíření skladových 

prostor a k výstavbě garáží. U oběžných aktiv k nejvýraznějším změnám došlo u 

krátkodobého finančního majetku, kdy společnost drží v peněžních prostředcích na 

pokladně a na bankovních účtech méně než v roce 2010. Vlastní kapitál společností se 

skládá ze základního kapitálu a výsledků hospodaření. Cizí zdroje jsou složeny 

převážně z krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů. Ve společnosti 

výrazně převyšuje vlastní kapitál nad cizím. Kladného výsledku hospodaření dosáhla 

společnost jenom v roce 2010, další roky už byl záporný. V roce 2011 dosahoval 

výsledek hospodaření nejzápornější hodnoty, od té doby se přibližuje ke kladnému 

číslu. 

Celkové tržby u výkazů zisků a ztrát mají v jednotlivých letech kolísavý vývoj. Jelikož 

se analyzovaná společnost zabývá hlavně prodejem a nákupem stavebního materiálu, 

tak největší podíl na celkových tržbách jsou tržby z prodaného zboží. Výkony a 

výkonová spotřeba u společnosti meziročně klesají.  

Z analýzy rozdílových ukazatelů vyplynulo, že společnost se pohybuje v kladných 

hodnotách a nemá problém dostát svých finančních závazků. Nejvyšší hodnoty čistého 

pracovního kapitálu společnost dosáhla v roce 2010. Čisté pohotové prostředky ukazují, 
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že společnost má dost volných finančních prostředků, které by mohla dále investovat a 

zúročit je.  

V neposlední řadě byla provedena analýza poměrových ukazatelů. Nejprve byla 

provedena rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita 

tržeb. Jelikož výsledek hospodaření byl od roku 2011 záporný, tak i výsledky rentability 

jsou v záporných číslech. Meziroční hodnoty ukazují, že se společnost přibližuje ke 

kladným číslům. Jen v roce 2010 byla společnost rentabilní. Společnost by se měla 

zaměřit na tvorbu zisku.  

Dalším ukazatelem byla likvidita.  Z analýzy likvidity vyplývá, že společnost nemá 

problém hradit své závazky a je plně solventní. Ve všech letech se pohybovala nad 

hranicí doporučovaných hodnot. Nejvyšších hodnot běžné a pohotové likvidity 

dosahovala společnost v roce 2013 a u okamžité likvidity to bylo v roce 2014. Těchto 

hodnot společnost dosáhla díky nižší hodnotě cizího kapitálu a splacení úvěru v roce 

2013. 

Analýza zadluženosti ukazuje, jakým poměrem je společnost financována vlastními či 

cizími zdroji. Z analýzy vyplývá, že společnost disponuje převážně s vlastním 

kapitálem, což potvrdil koeficient samofinancování, který se pohybuje kolem 90%. 

Celková zadluženost má klesající tendenci, nejvyšší byla v roce 2010 a nejnižší v roce 

2013, kdy byl splacen bankovní úvěr. Se zadlužeností společnost nemá problém. 

Při analýze aktivity vyplynulo, že společnost se svými aktivy pracuje efektivně a 

pohybuje se nad doporučenou hranicí. Nejlepších výsledků společnost dosáhla v roce 

2011, kdy měla největší obratovost v celkových aktivách a v zásobách a zároveň 

nejnižší dobu obratu zásob. Nejhorších hodnot dosáhla v roce 2013, kde byly i nejnižší 

tržby.  

Poslední analýzou u poměrových ukazatelů byla analýza provozních ukazatelů. 

Z analýzy vyplývá, že mzdová produktivita má kolísavou tendenci, což zapříčinil 

kolísavý vývoj tržeb, jelikož mzdové náklady se výrazně neměnily. Mzdová 

produktivita by měla mít rostoucí tendenci. S porovnáním s odvětvově stejnými 

společnosti analyzovaná společnost dosahuje nižších hodnot. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Z celkové finanční analýzy vyplývá, že analyzovaná společnost Stavebniny Libor 

Smejkal měla v průběhu období od 2010 do 2014 určité potíže. Největší problém 

společnosti je, že má převážně záporný výsledek hospodaření. V této kapitole budou 

navrženy možnosti ke zlepšení dané finanční situace. 

4.1 Navýšení rentability 

Po provedení analýzy ukazatele rentability byl zjištěn problém se ziskovostí společnosti. 

Tento problém nejvíce zapříčinil pokles celkových tržeb, tedy odliv zákazníků, který 

zapříčinila hospodářská krize, která měla obrovský dopad na stavebnictví. Společnost 

na tento problém nezareagovala. 

Možnosti doporučení ke zlepšení: 

1. společnost by měla využít svého silného postavení na trhu, kde si může vybírat své 

dodavatele a využít svojí odběratelskou sílu a začít smlouvat o cenách. Díky nižším 

cenám by společnost oslovila více zákazníků a tím navýšila tržby. 

2. rozšířit svojí působnost otevřením nové pobočky a tím oslovit větší okruh zákazníků. 

Společnost by se měla zaměřit na lokality, které mají větší vzdálenost k nejbližšímu 

obchodu se stavebním zbožím. Vhodné místo pro otevření nové pobočky společnosti by 

bylo v obci Radostín nad Oslavou. Od této obce jsou nejbližší stavebniny vzdáleny 

15km. Jelikož společnost Stavebniny Libor Smejkal sponzoruje místní fotbalový tým, 

tak už má v této obci vybudovanou značku.  

3. společnost by se měla zaměřit na zimní období, které je pro společnost nejztrátovější. 

Analyzovaná společnost by měla rozšířit služby, které by zákazníci využívali v tomto 

období. Společnost by se neměla zaměřovat jen na nákup a prodej stavebního materiálu, 

ale rozšířit svoje služby o stavební činnost, jak to má většina její konkurence. Díky 

těmto službám by navýšili své tržby. 



74 
 

4.2 Řízení nákladů 

Jak již bylo zmíněno, společnost se potýká se záporným výsledkem hospodaření. 

Společnost by se měla zaměřit na řízení nákladů, aby tento problém co nejvíce 

eliminovala. Správným řízením nákladů může společnost navýšit zisk společnosti. Je 

důležité, aby společnost hlídala růst nákladů, který nesmí převyšovat výnosy. 

Analyzovaná společnost se musí snažit optimalizovat výši nákladů. 

Možnosti doporučení ke zlepšení: 

1. společnost by měla vybírat zálohy na objednané zboží zákazníkem, aby nenastávaly 

problémy jako v roce 2013, kdy si zákazník objednal větší množství materiálu a 

následně to zrušil. Tím došlo k velkým zásobám na skladě, z čehož plynou náklady na 

skladování. S tímto problémem se společnost potýká ve velké míře. Společnost by si 

měla stanovit limit, od jak velké částky objednaného zboží by požadovala zálohu a 

v jaké výši. Dále by společnost měla před každou větší objednávkou provést bonitu 

daného zákazníka, aby nedocházelo k nedobytným pohledávkám a rušením objednávek.  

2. společnost by se měla zaměřit na osobní náklady, které patří u analyzované 

společnosti k primárně nejvyšším. V době, kdy společnosti klesaly celkové tržby, 

společnost měla zareagovat a snažit se optimalizovat osobní náklady. Tuto optimalizaci 

měla provést buď propuštěním zaměstnance, anebo celkovým snížením hrubé mzdy u 

všech zaměstnanců. Jak vyplývá provozních ukazatelů u průměrné měsíční mzdy, ve 

společnosti jsou vyšší průměrné mzdy než v stejném oborovém odvětví. Společnost by 

se měla snažit snížit osobní náklady, jelikož nákladovost výnosů roste a mzdová 

produktivita klesá, což není pro společnost pozitivní. Jelikož má společnost přibližně o 

více jak 20% vyšší mzdy než v oborovém odvětví, tak by společnost měla snížit mzdy 

svým zaměstnancům maximálně o 10%, aby nedošlo ze strany zaměstnanců k podávání 

výpovědí.  

3. režijní náklady jsou další, které by se měla společnost snažit optimalizovat. Z analýz 

společnosti vyplývá, že společnost má právě tyto náklady vyšší, než by bylo skutečně 

potřeba. Analyzovanou společnost provoz dvou vysokozdvižných vozíků ročně stojí 

kolem 200 tisíc. Za roční opravy a údržby společnost zaplatí přibližně 70tisíc a 130 tis 
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utratí za pohonné hmoty. Společnost by se měla zaměřit na ušetření pohonných hmot u 

těchto vysokozdvižných vozíků a to tím, že se bude snažit eliminovat převážení zboží 

z bodů A do bodu B. Dále by měla společnost zvolit strategičtější místo, kde dochází 

k vykládání a nakládání zboží z nákladních aut, aby zkrátila vzdálenost mezi vykládkou 

respektive nakládkou a skladem. Společnost by se dále měla zamyslet, jestli by nebylo 

vhodné tento vozový park obměnit, aby nevynakládala takové náklady za opravu a 

údržbu. Nákup nového vysokozdvižného vozíku by společnost vyšla přibližně na 400 tis 

Kč. Roční opravy a udržování jednoho vozíku společnost vyjde přibližně na 35 tis Kč.  

4.3 Řízení pracovního kapitálu 

Jak vyplynulo z analýzy okamžité likvidity a z čistých pohotových prostředků, 

společnost má vysoké finanční prostředky na bankovních účtech a na pokladnách. Tyto 

finanční prostředky netvoří žádný výnos. 

Možnosti doporučení ke zlepšení: 

1. Společnost by měla přebytečné finanční prostředky investovat do krátkodobých nebo 

dlouhodobých cenných papírů, které by společnosti přinesly zisk. Bude-li společnost 

brát v úvahu doporučovanou hodnotu okamžité likvidity, tak může investovat přibližně 

75% svého krátkodobého finančního majetku. V roce 2014 by to bylo přibližně 1,3 mil 

Kč. Při úrokové míře 5%, které dluhopisy nabízí, by společnost měla zisk 65 tis Kč. 

2. Přebytečný finanční prostředky by měla společnost využít na obnovu vozového 

parku, který je zastaralý a ušetřila by následné náklady na opravy. 

4.4 Další návrhy 

V případě potřeby navýšení finančních prostředků, společnost může navýšit dobu obratu 

závazků na dobu splatnosti faktur. Společnost podle analýzy splácí faktury do 2 dnů od 

doručení faktury.    
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit finanční situaci společnosti Stavebniny Libor 

Smejkal pomocí metod finanční analýzy a dále navrhnout možnosti ke zlepšení dané 

situace. K provedení finanční analýzy sloužily účetní výkazy společnosti za období 

2010-2014. 

Před provedením samostatné finanční analýzy byly v první části shrnuty informace 

z teorie, aby měla následná finanční analýza co nejvyšší vypovídající hodnotu.  

V následné analytické části byla představena analyzovaná společnost, dále byla 

provedena analýza okolí pomocí SLEPTE, Porter a interní analýzy. Z těchto analýz 

vyplynula SWOT analýza, která ukázala, že společnost si zakládá na dlouholeté tradici 

podnikání, které provádí ve vlastních prostorách a že se snaží využívat příležitosti 

strategického umístění.  

Následná finanční analýza byla provedena z analýz soustav ukazatelů, absolutních 

ukazatelů, rozdílových ukazatelů a poměrových ukazatelů. Z těchto ukazatelů 

vyplynulo, že společnost Stavebniny Libor Smejkal měla určité problémy. V první řadě 

byl zjištěn záporný výsledek hospodaření, který ovlivnil řadu ukazatelů. Jeden z nich 

byl ukazatel rentability, u kterého vyšly od roku 2011 záporné hodnoty. Následný 

ukazatel likvidity a ukazatel čistých pohotových prostředků upozornil na přebytečný 

finanční majetek, který společnost drží na svém bankovním účtu a v pokladně. 

V poslední části této bakalářské práce byly navrženy možnosti ke zlepšení dané situace 

společnosti. Společnost by měla věnovat větší pozornost svým nákladům, zejména 

mzdovým, které by měla snížit o 10% a snažit se optimalizovat režijní náklady pomocí 

využití přebytečného finančního majetku a obnovit vozový park, který by tyto náklady 

snížil. V neposlední řadě by měla společnost využít efektivněji svůj finanční majetek, 

který by mohla lépe zúročit, například investováním do krátkodobých nebo 

dlouhodobých cenných papírů, které by společnosti přinesly zisk, nebo by měla svůj 

finanční majetek využít na obnovu vozového parku. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Rozvaha za období 2010-2014 

Označení V tisících KČ 2010 2011 2012 2013 2014 

 AKTIVA CELKEM 18063 18177 1855 17163 16680 

A. Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 9906 11358 11522 11623 11010 

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

B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

B.I.3. Software 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

B.I.5. Goodwill 0 0 0 0 0 

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 

0 0 0 0 0 

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 

0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 9906 11358 11522 11623 11010 

B.II.1. Pozemky  3960 3960 3412 3429 3429 

B.II.2. Stavby 2734 5032 4911 4911 4579 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 

3212 1532 3199 3283 3002 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 

0 834 0 0 0 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 

0 0 0 0 0 

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

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

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 

0 0 0 0 0 

B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládající a řídící 

osoba 

0 0 0 0 0 

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 

0 0 0 0 0 

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 

0 0 0 0 0 

C Oběžná aktiva 8157 6745 6771 5160 5238 

C.I. Zásoby 3361 2915 3039 3225 2932 

C.I.1. Materiál  0 0 0 0 0 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 

C.I.3. Výrobky 0 0 0 0 0 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

C.I.5. Zboží 3361 2915 3039 3225 2932 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 



II 
 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

C.II.2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

C.II.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy X 0 0 0 0 

C.II.6. Dohadné účty aktivní  X 0 0 0 0 

C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 708 1629 652 684 611 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 684 1605 635 634 588 

C.III.2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba X 0 0 0 0 

C.III.3. Pohledávky – podstatný vliv X 0 0 0 0 

C.III.4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

0 0 0 0 0 

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 0 0 0 1 0 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 12 12 17 18 19 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 10 0 

C.III.9. Jiné pohledávky 12 12 0 21 4 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 4088 2201 3080 1251 1695 

C.IV.1. Peníze 1510 322 1075 861 1368 

C.IV.2. Účty v bankách 2578 1879 2005 390 327 

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční 

majetek 

0 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 0 74 257 380 432 

D.I.1. Náklady příštích období 0 74 136 149 120 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

D.I.3. Příjmy příštích období 0 0 121 231 312 

       

 PASIVA CELKEM 18063 18177 18550 17163 16680 

A. Vlastní kapitál 15914 16380 16843 16568 15957 

A.I. Základní kapitál 15261 16994 17224 16903 16273 

A.I.1. Základní kapitál 15261 16994 17224 16903 16273 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 

a závazků 

0 0 0 0 0 

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společností 

0 0 0 0 0 

A.II.5. Rozdíly z přeměn společností X X X X X 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  0 0 0 0 0 

A.III.1 Zákonný rezervní fond 0 0 0 0 0 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 0 0 

A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

653 -614 -381 -335 -316 

B. Cizí zdroje 2149 1797 1707 593 717 



III 
 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B.I.1. Rezervy podle právních předpisů 0 0 0 0 0 

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní rezervy X X X X X 

B.II. Dlouhodobé závazky 150 150 0 0 0 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

B.II.2. Závazky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

B.II.3. Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.II.4. Závazky ke společníkům X X X X X 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 150 150 0 0 0 

B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě X X X X X 

B.II.8. Dohadné účty pasivní X X X X X 

B.II.9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

B.II.10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 499 147 207 593 717 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 262 -227 -293 207 -81 

B.III.2. Závazky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

B.III.3. Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.III.4. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 121 114 123 121 123 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

62 56 61 62 64 

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 54 196 152 41 222 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 150 150 150 

B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 0 6 12 10 13 

B.III.11. Jiné závazky 0 2 2 2 225 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1500 1500 1500 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 1500 1500 1500 0 0 

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci  0 0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 2 6 

C.I.1. Výdaje příštích období 0 0 0 2 6 

C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty za období 2010-2014 

 V tisících KČ 2010 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodané zboží 64527 67437 54162 49743 56691 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 58719 60685 48303 44122 50462 

+ Obchodní marže 5808 6752 5859 5621 6229 

II. Výkony  2120 1027 453 655 514 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2120 1027 453 655 514 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 0 

II.3. Aktivace 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 3061 3768 3391 3112 2934 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 1365 1503 1392 1508 1552 

B.2. Služby 1697 2265 1999 1604 1382 

+ Přidaná hodnota 4868 4011 2921 3164 3809 

C. Osobní náklady 2323 2449 2367 2398 2430 

C.1. Mzdové náklady 1617 1591 1572 1634 1643 

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 

0 0 0 0 0 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

586 725 634 592 616 

C.4. Sociální náklady 124 133 161 172 171 

D. Daně a poplatky 168 139 292 174 185 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

1444 2300 330 0 1172 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

157 676 2925 6 424 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 120 676 2925 6 424 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 37 0 0 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 

0 10 2483 6 79 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 

0 10 2483 6 79 

F.2. Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0 280 455 265 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 13 5 27 1 

H. Ostatní provozní náklady 175 202 197 235 188 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 910 -400 -98 -71 -85 

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 dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách 

0 0 0 0 0 

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 

X X X X X 

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku  

X X X X X 

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 cenných papírů a 

derivátů 

0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů  0 0 0 0 0 



V 
 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 0 0 0 0 0 

N. Nákladové úroky 22 52 47 24 2 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 

O. Ostatní finanční náklady 219 162 236 240 229 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -241 -214 -283 -264 -231 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 16 7 0 0 0 

Q.1 -splatná 16 7 0 0 0 

Q.2 -odložená  0 0 0 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 653 -621 -381 -335 -316 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

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

S.1. -splatná 0 0 0 0 0 

S.2. -odložená 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

T. Převod podílů na výsledku hospodaření 

společníkům 

0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 653 -621 -381 -335 -316 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 669 -614 -381 -335 -316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


