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Abstrakt 

Bakalářská práce analyzuje ekonomickou a finanční situaci společnosti Technické 

služby Blansko, s.r.o. v období let 2004 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční 

analýzy. Na základě výsledků analýzy předkládá návrhy a doporučení v oblasti 

operativního a strategického řízení, které povedou ke zlepšení finanční situace podniku. 

 

 

 

Abstrakt 

Bachelor’s thesis analyses the economic and financial situation of the company 

Technické služby Blansko, s.r.o. within the period of yars 2004 – 2007 by using of 

selected indicators of the financial analysis. On the basis of the results of the financial 

analysis gives proposals and recommendations in the operation and strategical 

management, which will lead to the company’s financial improvement. 
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ÚVOD 

Základním finančním cílem podniku je dlouhodobá maximalizace tržní hodnoty 

podniku, zvyšování bohatství jeho vlastníků. Dosahování základního cíle podnikání 

závisí především na správných řídících rozhodnutích. Kvalitní finanční řízení se 

neobejde bez komplexního posouzení finanční a ekonomické situace podniku. Chování 

podniku je také ovlivňováno prostředím, ve kterém působí, oborem činnosti. Podnik 

vždy musí svoje aktivity přizpůsobit požadavkům trhu, protože jedině tak může obstát 

v souboji s konkurencí. Analýza podniku a jeho okolí je prvním krokem k úspěšnému 

řízení a rozhodování. Součástí finančního řízení je i finanční analýza. Obecně je cílem 

finanční analýzy poznat finanční zdraví firmy, identifikovat slabé stránky (již 

propuknuté nebo latentní „choroby“), které by mohly firmě v budoucnu působit menší 

či větší problémy, a naopak stanovit její silné stránky, o které by v budoucnu mohla 

opírat svoji činnost. 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsažena především v účetních výkazech, a zahrnuje hodnocení firemní minulosti, 

současnosti  a předpovídání budoucích finančních podmínek. Umožňuje včas rozpoznat 

blížící se výrobní, odbytovou nebo finanční krizi, stanovit úroveň finančního zdraví 

podniku, zkvalitnit rozhodovací procesy řízení. 

K rozhodujícím cílům finančního řízení podniku je možno zařadit především 

dosahování finanční stability, kterou lze hodnotit pomocí schopnosti podniku vytvářet 

zisk a zajistit trvalou platební schopnost podniku. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným 

efektem řídících rozhodnutí a skutečností(14). Umožňuje vedení podniku reagovat na 

vývoj situace na trhu, ve sféře podnikatelského záměru, poučit se z případných špatných 

rozhodnutí a podílet se na vývoji strategie podniku do budoucnosti. Mnoho příkladů 

z praxe ukázalo, že podcenění zpracování finanční analýzy vedlo u některých podniků 

k vysokým finančním ztrátám, někdy i ke krachu společnosti. Proto se finanční analýza 

stala nedílnou součástí strategického řízení firem. 

Cílem mé bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti Technické 

služby Blansko. Je to společnost s ručením omezeným zabývající se úklidem, zimní 

údržbou komunikací  a údržbou městské zeleně. Společnost založil jediný společník 

Město Blansko a sídlí v Blansku.   

Zpracováním finanční analýzy společnosti se pokusím o nalezení slabin ve 

finančním firemním zdraví, které by mohly vést v budoucnosti k problémům, a 

vyzdvižení silných stránek souvisejících s možným budoucím zhodnocením majetku 

společnosti. Hlavním cílem práce je, na základě zjištěných skutečností získaných 

hodnocením finanční situace podniku, navrhnout způsob řešení případných nedostatků 

ve jeho finančním řízení. 

Tyto návrhy by měly pomoci k zajištění výnosnosti, rentability využití majetku, 

k efektivnímu řízení zadluženosti a zabezpečení finanční stability, a tím přispět 

k maximalizaci tržní hodnoty podniku během dalšího období. Obecným cílem je snaha 

o zajištění další prosperity a zkvalitnění rozhodovacích procesů. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 Podstata finanční analýzy 

Obecně existují dva přístupy k hodnocení hospodářských jevů: 

1) Fundamentální analýza, která provádí rozbory založené na vzájemných 

souvislostech mezi mimoekonomickými a ekonomickými jevy, na zkušenostech 

odborníků a jejich subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. 

Zpracovává velké množství  kvalitativních údajů, a pokud využívá kvantitativních 

informací, odvozuje zpravidla své závěry bez použití algoritmizovaných postupů. 

2) Technická analýza požívá matematických, statistických a dalších algoritmi-

zovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným 

(kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků. Postup finanční technické analýzy 

je rozložen do následujících etap: 

a) Výpočet ukazatelů zkoumané firmy. Tato etapa obvykle zahrnuje výběr 

srovnatelných podniků, přípravu dat a ukazatelů, jejich výpočet a ověření 

předpokladů o ukazatelích. 

b) Srovnání hodnot s odvětvovými průměry. Výběr metody pro hodnocení ukazatelů 

a  výpočet relativní pozice firmy. 

c) Analýza časových trendů. 

d) Analýza vztahů mezi ukazateli pomocí pyramidové soustavy 

e) Návrh na opatření ve finančním plánování a řízení. 

 

Oba postupy mají své příznivce i své kritiky (13). Ve své bakalářské práci budu 

využívat finanční (= technickou) analýzu, protože je v této situaci dle mého názoru 

dostatečně vypovídající pro firemní rozhodování. 

 

2.1.1 Cíle finanční analýzy, finanční zdraví a tíseň 

Finanční analýzu můžeme dle Mrkvičky a Koláře (8) rozdělit do dvou oblastí: 

- externí finanční analýza, která vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně   

  dostupných finančních, zejména účetních informací, 
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- interní finanční analýza, která je vlastně synonymem pro rozbor hospodaření 

podniku, při tomto druhu analýzy jsou analytikovi k dispozici veškeré údaje 

z informačního systému podniku. 

Rozlišení těchto dvou úrovní finanční analýzy je klíčové pro pochopení cílů, které se 

mají pomocí analýzy dosáhnout.  

 

Obecně je cílem finanční analýzy poznat finanční zdraví firmy, identifikovat slabé 

stránky, které by mohly firmě v budoucnu  působit větší či menší problémy, a naopak 

stanovit její silné stránky, o které by mohla v budoucnu opírat svoji činnost. 

Postup, jakým lze tohoto cíle dosáhnout, lze charakterizovat jako:  

a) zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku, 

b) určení příčin jejich zlepšení nebo zhoršení, 

c) volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňování finančního 

hospodaření a finanční situace podniku (8). 

 
Finanční zdraví podniku posuzujeme na základě schopnosti podniku udržet vlastní 

existenci a schopnosti podniku produkovat efekty pro vlastníky ve formě co nejlepších 

výsledku hospodaření. Jedná se tedy o schopnost podniku udržet si dynamickou 

rovnováhu, a to jak ve vztahu k měnícím se podmínkám a požadavkům vnějšího 

prostředí, tak ve vztahu k rozhodujícím zájmovým skupinám, které se na chodu podniku 

podílejí (6). 

Nutnou podmínkou finančního zdraví je perspektiva dlouhodobé likvidity. Proto je 

důležitý poměr závazků podniku k trvale vloženému vlastnímu kapitálu. Čím je tento 

poměr nižší, tím je podnik v dalších letech méně zranitelný. Finanční zdraví podniku 

vyžaduje mimo dlouhodobé likvidity i dostatečný zisk. Čím větší je poměr zisku k 

vloženému kapitálu, tím lépe pro finanční zdraví podniku.  

Nejlepší finanční zdraví vytváří předpoklady pro získání externích finančních zdrojů 

pro další rozvoj podniku. Dobré finanční zdraví umožňuje rozvoj podniku z interních 

finančních  zdrojů. Uspokojivé finanční zdraví spočívá v tom, že podnik nemá finanční 

problémy se zachováním trvalé existence na dosažené úrovni (3). 

 

Finanční tíseň nastává, když jsou problémy s likviditou tak vážné, že je není možné 

řešit bez zásadních změn v činnosti podniku nebo v jeho způsobu financování. Mezi 
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finančním zdravím a finanční tísní mohou existovat i přechodné stavy: buď je podnik  

ziskový a přitom má problémy s likviditou, nebo vykazuje účetně ztrátu, ale jeho 

likvidita není ohrožena. 

 

2.1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Před zpracováním jakékoliv analýzy musí všichni uživatelé formulovat cíl, k němuž 

chtějí analýzou dospět. Zvolená metodika se potom bude lišit  jednak z hlediska časové 

náročnosti  a jednak také z hlediska finanční náročnosti. 

Investoři 

Finanční analýzou si ověřují, zda jsou jejich investované prostředky náležitě 

zhodnocovány a řádně využívány. Zajímá je vývoj tržních ukazatelů, ukazatelů 

ziskovosti, stabilita a likvidita podniku, jsou zainteresováni především na výnosech. 

Jejich hlavním cílem je maximalizace tržní hodnoty podniku. 

Manažeři 

V krátkém časovém horizontu sledují primárně platební schopnost podniku,  je 

zkoumána struktura zdrojů a finanční nezávislost podniku, potřebují znát ziskovost 

provozu, efektivnost využití zdrojů, likviditu podniku. Finanční analýza jim umožňuje 

zlepšovat řízení. Jsou motivováni výsledky činnosti podniku. 

Zaměstnanci 

Zachování pracovních míst, mzdové a sociální perspektivy. 

Obchodní partneři (dodavatelé, zákazníci) 

Dodavatele zajímá především platební schopnost, likvidita a dlouhodobá stabilita. 

Zákazníci vybírají své dodavatele podle toho, zda jsou schopni splnit své závazky 

v potřebné kvalitě ve smluvených lhůtách. 

Banky a jiní věřitelé 

Pro rozhodování o poskytnutí úvěru, jeho výši a podmínkách poskytnutí požadují banky 

co nejvíce informací o finančním stavu (zejména likviditě a zadluženosti) 

potencionálního dlužníka. Držitele dluhopisu zajímá především platební schopnost, 

likvidita a finanční stabilita. 

Konkurenti 

Analýza podniku je zajímá  pro srovnání s jejich finanční situací. 

Stát a jeho orgány 
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Pro statistiku, pro kontrolu daňových povinností, pro získání přehledu o finančním stavu 

podniku se státní zakázkou atd. 

Burzovní makléři 

Pro rozhodování o obchodech s cennými papíry. 

Analytici, ekonomičtí a daňoví poradci 

Pro správnou identifikaci nedostatků a případné doporučení ke zlepšení stavu. 

Odborové svazy, univerzity, nejširší veřejnost 

 

2.1.3 Srovnatelnost údajů 

Pro srovnatelnost údajů finanční analýzy má prvořadý význam obsah účetních dat 

společnosti. Časová srovnatelnost je dána obecně uznávanou zásadou účetnictví o 

stálosti metod, podle níž nesmí firmy měnit v průběhu roku postupy účtování ani 

principy oceňování nebo způsoby odepisování. 

Prostorová srovnatelnost účetnictví je mnohem obtížnější, neboť různé firmy mohou 

jiným způsobem využívat prostor, který jim ponechává právní úprava účetnictví. 

Obtížně se porovnávají firmy při mezinárodním srovnávání, jelikož každý stát má 

odlišnou právní úpravu účetnictví, jiné  kulturní a sociální prostředí, jiné účetní tradice 

(13). 

 
Neméně závažná je srovnatelnost firem. Bez vhodně vybraného okruhu firem nelze 

hodnotit relativní zdraví nebo nemoc naší firmy. Má-li mít srovnávání praktický 

význam, musí být splněna následující kritéria: 

 

 Srovnatelnost podniků 

- oborová srovnatelnost vstup:ů - firmy zpracovávají stejné suroviny, obdobné 

polotovary, technologie, výstupy, mají srovnatelný okruhu zákazníků, 

- geografické hledisko -  ovlivňuje cenu dopravy surovin, energií, výrobků i pracovní 

síly, 

- politické hledisko – společenský systém založený na tržním hospodářství vytváří 

ekonomické prostředí nesrovnatelné s podmínkami centrálně, direktivně řízené 

ekonomiky 
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- historické hledisko - rychle se rozvíjející technologie výroby, informační a 

komunikační procesy, bankovnictví, reklama, nové metody obchodování omezují 

srovnatelnost s údaji z dřívějších období, 

- ekologické hledisko - srovnávat lze pouze ekonomické výsledky dosažené za obdobné 

úrovně péče o životní prostředí, 

- legislativní hledisko - ovlivňuje daňové, úvěrové a celní podmínky v zemi, a tím i na 

dosažené výsledky. 

  

 Podobnost podniků 

Podobnost srovnávaných podniku by měla být posuzována především z hlediska 

velikosti kapitálu. 

 

 Homogenita  

Ani u podniků vyhovujících podmínkám srovnatelnosti není zaručena úplná shoda 

všech ekonomických parametru. Podrobnější analýza jednotlivých parametrů na první 

pohled srovnatelných podniků může ukázat, že se jejich skupina člení na shluky 

(podskupiny) podniků, které mají blízké hodnoty parametrů. V jednom oboru potom 

najdeme shluk podniků úspěšnějších nebo i méně úspěšných.  Homogenitu mohou 

narušovat jednotlivé vybočující podniky, nebo i celé shluky podniků. Zkoumání 

nehomogenních podniku se provádí pomocí shlukové analýzy dat (6). 
 

 

2.1.4 Ukazatele 

Pod ukazatelem se rozumí každá číselná charakteristika ekonomické činnosti 

podniku doprovázená atributy dat postačujícími k danému účelu analýzy (6). Jsou to 

tedy buď přímo položky účetních výkazů, popř. údaje z jiných zdrojů ( např. z evidence 

zaměstnanců, z analytických a syntetických účetních knih), a nebo údaje z těchto 

položek odvozené na základě elementárních matematických operací.  

U finančních analýz sehrává velkou roli časové hledisko, proto je důležité 

rozlišování stavových a tokových veličin. Stavové veličiny se vztahují k určitému 

časovému okamžiku (data z rozvahy) a tokové veličiny se vztahují k určitému 

časovému intervalu (data z výkazu zisku a ztráty). 
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Časté je členění ukazatelů na ukazatele: absolutní, rozdílové a poměrové. Tyto 

ukazatele vycházejí z dat účetních výkazů. Mohou být vyjádřeny v penězích, 

fyzikálních, naturálních a jiných jednotkách. Absolutní ukazatele vycházejí přímo z 

posuzování hodnot jednotlivých položek základních účetních výkazu. Rozdílové 

ukazatele se vypočítají jako rozdíl určité položky aktiv s určitou položkou pasiv. 

Poměrové ukazatele tvoří nejpočetnější a zároveň také nejvyužívanější skupinu 

ukazatelů a jsou definovány jako podíl dvou položek nejčastěji ze základních účetních 

výkazu. 

Jiným druhem členění ukazatelů je členění na ukazatele extenzivní (objemové) a 

intenzivní (relativní). Tyto ukazatele se ještě dále člení, jak je uvedeno v literatuře 

RŮČKOVÁ (12). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.1 : Schéma třídění ukazatelů 
Zdroj: (12) 
 
 

2.2 Vstupní data finanční analýzy 

Úspěšnost finanční analýzy je podmíněna kvalitou vstupních dat. Sebelepší metoda 

nebo technika analýzy nemůže poskytnout ze špatných podkladů hodnotné výsledky.   

Vstupní data  finanční analýzy pocházejí dle Konečného (3) ze tří zdrojů: 

stejnorodé různorodé 

nefinanční

rozdílové

tokové 

stavové 

finanční ukazatele

extenzivní ukazatele intenzivní ukazatele
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1) Účetní data podniku, čerpaná z účetních výkazů finančního účetnictví (rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a cash flow), příloh k účetní závěrce, vnitropodnikového 

účetnictví a jiných činností (členění tržeb, nákladů, kalkulace, plány, rozpočty aj.) a 

výročních zpráv, údajů o vývoji a stavu zakázek, zpráv o strategii podniku, 

průzkumu trhu. 

2) Ostatní data o podniku čerpaná z podnikové statistiky (poptávky, výroby, prodeje,      

zaměstnanosti aj.), vnitřních směrnic, předpovědí a zpráv vedoucích pracovníků 

podniku. 

3) Externí data, tj. data z ekonomického prostředí podniku, např. údaje státní statistiky,      

ministerstev, dalších státních organizací, zprávy odborného tisku, burzovní zprávy,       

o měnových relacích, o úrokových mírách, komentáře manažerů, odhady analytiků      

různých institucí, nezávislá hodnocení a prognózy ekonomických poradců, agentur a 

firem. 

 

Výběr zdrojů informací závisí na účelu, pro který je  finanční analýza zpracována a 

na použité metodě finanční analýzy. Nejčastěji jsou ovšem základní data čerpána 

z účetních výkazů. 

 

 

2.3 Metody finanční analýzy 

Jestliže se firma rozhoduje mezi jednotlivými metodami finanční analýzy, měla  

by zohlednit zejména tato hlediska: 

• cíle uživatelských skupin, které jsou nejdůležitějším uživatelským hlediskem, 

• dostupnost dat, jejich strukturu a spolehlivost, 

• možnosti výpočetní techniky a softwaru, které má analytik k dispozici, 

• časový prostor a finanční zdroje, které je firma schopna finanční analýze věnovat. 

 

V podstatě jde o volbu mezi užitím elementárních (základních) metod finanční 

analýzy, jež jsou v praxi nejrozšířenější nebo použitím vyšších matematicko-

statistických postupů, které jsou náročnější a složitější než metody elementární. Vyšší 

metody dokáží sledovat více souvislostí mezi zkoumanými veličinami a tím pak dokáží 
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zlepšit vypovídací schopnost finanční analýzy. Mají však i svá omezení a jejich složitost 

nemusí být vždy zárukou přesnějších výsledků zkoumání. 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla pro použití elementárních metod finanční 

analýzy, protože pro využití vyšších metod nemám k dispozici potřebné údaje o 

konkurentech se stejnou náplní podnikání. Elementární metody mají při eliminaci 

nedostatků finančních výkazů dobrou vypovídací schopnost. Budu používat zejména 

analýzu vývoje ukazatelů v jednotlivých letech. 

Hlavním cílem mého snažení je prostřednictvím vypracování analýzy v podniku 

posoudit finanční a ekonomickou situaci a případně přispět k jejímu zlepšení. 

 

Metody elementární  technické analýzy 
 

U těchto metod  vystačíme se základními matematickými operacemi a procentním 

počtem.  

Elementární metody se člení takto: 

Analýza stavových (absolutních) ukazatelů: 

- analýza trendů (horizontální analýza), 

- procentní rozbor (vertikální analýza). 

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů: 

- analýza fondu finančních prostředků, 

- analýza cash flow. 

Analýza poměrových ukazatelů: 

- analýza ukazatelů rentability, 

- analýza ukazatelů aktivity, 

- analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury, 

- analýza ukazatelů likvidity, 

- analýza ukazatelů kapitálového trhu, 

- analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow. 

Analýza soustav ukazatelů: 

- DuPontův rozklad, 

- pyramidové rozklady. 
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2.3.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů využívá ke sledování a hodnocení finanční situace 

podniku údaje obsažené v účetních výkazech. Prostřednictvím analýzy absolutních 

ukazatelů můžeme posoudit změny ve struktuře aktiv a pasiv podniku  

a jejich vývoj v čase (analýza trendů) nebo porovnat jejich relativní změny pomocí 

techniky procentního rozboru. Rozlišujeme ji na:  

 

 1. Analýzu trendů (horizontální analýza) 

   Pomocí analýzy trendů porovnáváme změny ukazatelů v časové řadě za 

posledních 5 až 10 let. V úvahu bereme jak změny absolutní hodnoty, tak i procentní 

změny jednotlivých položek výkazů – po řádcích, horizontálně. Odtud se používá název 

horizontální analýza (13).                   

Absolutní výši změny jednotlivých položek vypočítáme: 

Změna roku n = hodnota roku n – hodnota roku (n – 1) 

 

Procentní změnu lze vypočítat: 

                                                                               změna roku n * 100 
           Změna roku n k roku (n – 1) v %  =  ________________________________ 
                                                                               hodnota roku (n – 1) 
 

 

2. Procentní analýzu komponent (vertikální analýza) 

Při procentním rozboru komponent posuzujeme jednotlivé složky majetku a kapitálu 

(tzv. strukturu aktiv a pasiv). Z této struktury je zřejmé, jaké je složení hospodářských 

prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů 

(kapitálu) byly pořízeny. Tato technika se označuje jako vertikální analýza, neboť 

pracuje v jednotlivých letech od shora dolů, nikoliv napříč jednotlivými roky. 

Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ procentního vyjádření určité položky bere 

obvykle velikost tržeb (tržby = 100 %). Znamená to, že všechny položky výkazu 

v daném roce jsou vyjádřeny jako procento z tržeb, dosažených v tomto roce. Podobně 

je tomu i v rozvaze, kde se jako základ procentního vyjádření bere hodnota celkových 
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aktiv. Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje  

tedy srovnatelnost výsledků analýzy z různých let, i srovnávání různých firem (13). 

 
 

2.3.2 Analýza rozdílových a  tokových ukazatelů 

K analýze a řízení finanční situace podniku (zejména jeho likvidity) slouží rozdílové 

ukazatele, označované jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). Fond je 

v tomto smyslu chápán, jako shrnutí určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva 

nebo pasiva (jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých 

položek krátkodobých pasiv – tzv. čistý fond). Čistý znamená, že kapitál je očištěn 

z finančního hlediska od povinnosti brzkého splácení krátkodobého cizího kapitálu.  

Při analýze finanční situace podniku se zpravidla používají tyto čisté finanční fondy:  

• čistý pracovní kapitál,  

• čisté pohotové prostředky, 

•  čisté peněžně finanční fondy (13).  

 

1. Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 Čistý pracovní kapitál je odrazem financování oběžného majetku firmy a 

získáme jej ze vztahu: 

ČPK = celková oběžná aktiva – celkové krátkodobé dluhy 

Z celkových oběžných aktiv jsou odečteny ty závazky, které je nutno v blízké 

budoucnosti uhradit. To znamená, že oběžný majetek bude snížen o částku, kterou 

budou uhrazeny krátkodobé závazky, krátkodobé úvěry a peněžní výpomoci. 

Vzájemný poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky je ukazatelem 

platební schopnosti podniku. Čím má firma více oběžných aktiv než krátkodobých 

závazků (čím vyšší je ČPK), tím více by měla být schopna uhradit své finanční závazky.  

Tento poměr je ale silně ovlivněn strukturou oběžných aktiv a jejich schopností rychle  

se měnit na peníze.  

Určitá výše ČPK je pro zajištění platební schopnosti nutná a je dobrým znamením  

pro věřitele, avšak příliš vysoký ČPK by sám o sobě svědčil o neefektivním využívání 

prostředků. ČPK představuje finanční polštář, který má firmě umožnit pokračovat ve 
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svých aktivitách i v případě, že by ji potkala nějaká nepříznivá událost, jež by 

vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků.  

 

2. Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

ČPK je nutné používat jako míru likvidity velmi opatrně, neboť některé položky 

oběžného majetku nelze vůbec nebo jenom obtížně přeměnit na peníze (např. nedobytné 

pohledávky, nedokončená výroba), a proto tento ukazatel přesně neodráží likviditu 

firmy. Z tohoto důvodu se pro sledování okamžité likvidity používá ukazatel čisté 

pohotové prostředky, který získáme ze vztahu: 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

 

 Výpočtem získáme informaci o likviditě právě splatných závazků firmy. 

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

starší. Pohotové finanční prostředky lze vymezit dvěma způsoby: 

1) peníze na hotovosti + peníze na běžných účtech, 

2) peníze na hotovosti + peníze na běžných účtech + šeky + směnky + 

krátkodobé cenné papíry + krátkodobé vklady, které lze rychle přeměnit  

na peníze + zůstatky nevyčerpaných neúčelových úvěrů. 

 

Pokud při výpočtu ČPP použijeme finanční prostředky pod bodem 1), získáme 

ukazatel o schopnosti podniku likvidovat všechny své  dluhy s okamžitou splatností 

penězi v hotovosti a na běžných účtech (3). 

 

3. Čistý peněžní majetek (ČPM) 

Čistý peněžní majetek (čistý peněžně finanční fond) je ukazatel, který představuje 

kompromis mezi oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity. Vypočteme jej jako 

rozdíl oběžných aktiv snížených o zásoby, nelikvidní pohledávky a krátkodobých 

závazků (13):         

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky) – krátkodobé závazky 
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4. Analýza cash flow 
     Analýza cash flow je založena na sledování příjmů a výdajů, vyjadřuje reálné toky 

peněz a jejich zásoby ve firmě. Zaměřuje se na hodnocení intenzity jednotlivých skupin 

finančních toků, na změny v jejich struktuře (procentní analýza položek cash flow), na 

odhalování slabých míst či náznaků finanční tísně v peněžních tocích. Rozlišují se tři 

základní úrovně cash flow:  

- provozní cash flow – zachycuje pohyb peněžních prostředků ze základní 

výdělečné činnosti podniku,  

- investiční cash flow  – zahrnuje finanční toky v souvislosti s investováním, 

- finanční cash flow – odráží dopad způsobu financování společnosti. 

 
 
2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. Charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z údajů zjištěných 

v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Rozbor poměrových ukazatelů umožňuje získat 

rychlý a nenákladný obraz o: 

• časovém vývoji finanční situace firmy. 

• umístění firmy ve srovnání s konkurenčními podniky. 

Mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů, které umožňují 

popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika a předvídat budoucí 

vývoj.  

 Poměrové ukazatele lze chápat jako síto, jenž zachytí oblasti vyžadující hlubší 

analýzu. 

 Podle oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele obvykle člení na: 

- ukazatele rentability, 

- ukazatele aktivity, 

- ukazatele zadluženosti, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele tržní hodnoty, 
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- provozní (výrobní) ukazatele, 

- ukazatele na bázi finančních fondů a cash-flow (13).            

 

1. Ukazatele likvidity 

Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. Zabývají se nejlikvidnější 

částí aktiv společnosti a rozdělují  se podle likvidnosti položek aktiv dosazovaných do 

čitatele z rozvahy. 

Likvidita je schopnost podniku přeměnit majetek na prostředky, které je možné 

použít na úhradu závazků. 

Solventnost je schopnost hradit k určitému termínu, v požadované podobě  

a na požadovaném místě všechny splatné závazky. 

 

Okamžitá likvidita – likvidita 1. stupně 

Měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy. Okamžitá likvidita se doporučuje 

vyšší než rozmezí 0,2 až 0,5, žádoucí je větší než 1, což znamená, že podnik je schopen 

okamžitě splatit veškeré krátkodobé závazky (3). 

 

                                           Finanční majetek 
Okamžitá likvidita  =  _____________________________ 
                                        Krátkodobé dluhy 
 

 

Pohotová likvidita – likvidita 2. stupně 

Z oběžných aktiv se vylučují zásoby jako nejméně likvidní část. Jejich rychlá 

likvidace obvykle vyvolá ztráty. Standardní hodnota ukazatele je 1 až 1,5 (3). 

 
                                       Oběžná aktiva – zásoby 
Pohotová likvidita  = ________________________________ 
                                           Krátkodobé dluhy 
 

Běžná likvidita – likvidita 3. stupně 

Ukazuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. U finančně zdravých 

firem se standardní hodnota pohybuje mezi 2 až 3, za postačující lze považovat hodnotu 

mezi 1 a 2. Hodnota nižší než 1 znamená, že podnik krátkodobými zdroji financuje 

dlouhodobý majetek, nemá dostatek pohotových zdrojů k vyrovnání dluhů (3).  
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                                     Oběžná aktiva 
Běžná likvidita  =  ___________________________ 
                                Krátkodobé závazky 
 

 

2. Ukazatele zadluženosti 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy, měří rozsah, v jakém 

firma používá k financování dluhy (tedy zadluženost firmy).  

 

Celková zadluženost 

Ukazatel se často nazývá „ukazatel věřitelského rizika“, protože v případě likvidace 

firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. Věřitelé preferují nízký 

ukazatel, avšak vlastnící zase potřebují větší finanční páku, aby znásobili svoje zisky. 

Mezi mírou zadluženosti a její platební schopností neexistuje žádný přímý vztah. Pokud 

je ukazatel zadluženosti vyšší jak 50 %, věřitelé váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla 

žádají vyšší úrok. Standard se pohybuje mezi 0,3 až 0,5, hodnota nad 0,7 je považována 

za rizikovou (3). 

 
                                            Cizí kapitál 
Celková zadluženost  =  _____________________ 
                                          Aktiva celkem 
 

 

 

Koeficient samofinancování 

Dává přehled o finanční struktuře podniku, do jaké míry jsou aktiva financována 

vlastním kapitálem. Požadovaná hodnota je podle „Zlatých pravidel financování“ 50 %. 

Avšak z ekonomického hlediska nelze určit žádnou optimální hranici. Standard se 

pohybuje kolem 0,5 až 0,7. Součet koeficientu samofinancování a celkové zadluženosti 

by se měl blížit jedné. 

 
                                                      Vlastní kapitál 
Koeficient samofinancování  =  _____________________ 
                                                      Aktiva celkem 
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Úrokové krytí 

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

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je potřeba celý zisk. 

KONEČNÝ (3) uvádí jako postačující, pokud jsou úroky kryty ziskem minimálně 3x. 

Dobře fungující podniky mají tento ukazatel vyšší (6 – 8). 

                                                          EBIT 
Ukazatel úrokového krytí =  _________________________ 
                                                  Nákladové úroky 
 

 

Doba splácení dluhu 

Ukazatel udává po kolika letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti 

splatit své dluhy. U finančně zdravých podniků jsou to 3 roky, průměrná úroveň 

v průmyslu se uvádí čtyři roky (3).  

 
 
                                        Cizí zdroje – finanční majetek 
Doba splácení dluhu =   ________________________________________ 
                                                Provozní cash-flow 
 

3. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (ziskovosti) zajímají hlavně investory. Vyjadřují rentabilitu, 

výnosnost. Žádoucí je co nejvyšší ziskovost. Poměřují zisk dosažený při podnikání 

s výší zdrojů firmy, kterých bylo užito k jeho dosažení. Rentabilita představuje 

schopnost podniku zhodnotit vložený kapitál. 

Měří úspěšnost při dosahování podnikových cílů srovnáním zisku s jinými 

veličinami vyjadřujícími prostředky vynaložené na dosažení tohoto výsledku 

hospodaření. Zahrnují vliv likvidity, řízení dluhu (v jakém rozsahu podnik užívá 

k financování dluh) i řízení aktiv (jak podnik hospodaří se svými aktivy) na zisk. 

V čitateli zlomku se nejčastěji objevuje údaj zisku, který není zadán jednoznačně.  

Může mít například tyto podoby: EBIT (zisk před úhradou nákladových úroků a daně z 

příjmu, v účetní metodice je za něj dosazován provozní výsledek hospodaření), EBT 

(zisk před zdanění) nebo EAT (zisk po zdanění). 
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Ukazatele rentability poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů, jichž bylo 

k jeho dosažení užito. 

 

ROI – Ukazatel rentability vloženého kapitálu  

Patří k nejčastěji používaným ukazatelům hodnotící podnikatelskou činnost firmy. 

Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do firmy, 

nezávisle na zdroji financování. Protože nebereme v úvahu daň, ani úroky, je vhodný 

pro srovnání s různě zdaněnými a zadluženými podniky. Pokud hodnota ROI vyjde 

větší než 0,15, pak podnik dosahuje velmi dobrých výsledků. Když se hodnoty pohybují 

v rozmezí 0,12 – 0,15, podnik dosahuje dobrých výsledků (3). 

 
                                                               Zisk před zd. + před náklad.úroky  (EBIT) 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) =  ___________________________________________________ 
                                                                                       Celkový kapitál 
 

 

ROE – Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci (akcionáři, 

společníci a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. 

Pro investora je důležité, aby ROE byl vyšší než úroky, které by obdržel při jiné formě 

investování, neboť investor nese poměrně velké riziko spojené se špatným 

hospodařením či bankrotem firmy. Z toho důvodu je cena vlastního kapitálu placená ve 

formě dividendy či podílu na zisku vyšší než cena cizího kapitálu, placená ve formě 

úroků. Z tohoto důvodu by měla dosahovat hodnota ROE z dlouhodobějšího hlediska 

vyšších hodnot než ukazatel ROA. 

 
                                                                         Čistý zisk 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  =  ____________________ 
                                                                      Vlastní kapitál 
 

 

ROA – Ukazatel rentability celkových aktiv 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání  

bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Do čitatele zlomku je dosazen čistý 

zisk zvýšen o zdaněné úroky.  
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                                                                Hospodářský výsledek po zdanění 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) = _______________________________________________ 
                                                                                Aktiva celkem 
 

 

ROS – Ukazatel rentability tržeb 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby představují tržní ohodnocení výsledků 

práce firmy za určité časové období, které se do firmy vrátí k pokrytí nákladů a 

k vytvoření zisku. Tržní úspěšnost je podmíněna mnoha faktory (marketingová 

strategie, cenová politika, reklama, módní vlivy aj.). 

 

       Hospodářský výsledek po zdanění 
Rentabilita tržeb (ROS) = ____________________________________________ 
  Tržby 
 

 

Finanční páka 

Finanční páka je poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu. 

Ziskovost vlastního kapitálu má být vyšší než ziskovost celkového kapitálu. Je to právě 

tehdy, když je účinek finanční páky větší než 1. 

 Pokud náklady na cizí kapitál jsou nižší než ziskovost celkového kapitálu, roste 

ziskovost vlastního kapitálu při přílivu cizích zdrojů financování (3).  

 
                             Aktiva celkem 
Finanční páka =  ___________________ 

 Vlastní kapitál 
 

 

 

4. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Pokud jich 

má více než je účelné, vznikají jí zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Naopak když jich 

má nedostatek, přichází o výnosy, které by mohla získat. Ukazatele aktivity vyjadřují 

vázanost kapitálu ve vybraných položkách aktiv a pasiv, měří počet obrátek aktiv 
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za stanovený časový interval nebo dobu obratu aktiv, tedy dobu, po kterou je majetek 

vázán v určité formě. 

 

Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek celkových aktiv za daný časový interval (zpravidla za rok). 

Dobré průměrné hodnoty tohoto ukazatele se pohybují od 1,6 do 2,9. Pokud je počet 

obrátek celkových aktiv za rok menší než 1,5, je nutné prověřit možnosti efektivního 

snížení celkových aktiv (3).  

 
                                                    Tržby     
Obrat celkových aktiv  =  ______________________ 
                                               Aktiva celkem 
 

Obrat zásob 

Udává kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu 

uskladněna. Slabinou ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby 

se uvádějí v pořizovacích cenách. Proto ukazatel často nadhodnocuje skutečnou 

obrátku. Čím nižší je hodnota ukazatele ve srovnání s odvětvovým průměrem, tím více 

má podnik přebytečných zásob s nižší (nebo nulovou) výnosností.  

                                   Tržby     
Obrat zásob  =  _____________________ 
                                  Zásoby 
 

Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby (prodeje). U zásob výrobků a zboží je ukazatel také indikátorem likvidity, 

protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku. 

Ukazatel by měl mít co nejnižší velikost . 

 
                                        Průměrné zásoby 
Doba obratu zásob  =  _________________________ 
                                            Denní tržby 
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Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které 

musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Hodnota ukazatele  

se srovnává s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem. Je-li delší než běžná 

doba splatnosti, znamená to, že obchodní partneři neplatí své účty včas. Ukazatel by 

měl mít co nejmenší velikost (3). 

 
                                                 Obchodní pohledávky  
Doba obratu pohledávek  =  ______________________________ 
                                                        Denní tržby 
 

 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Pro 

firmu je výhodné, pokud je doba obratu závazků vyšší než doba obratu pohledávek, 

znamená to totiž, že věřitelé firmě částečně financují oběžný majetek 

 
                                                 Závazky vůči dodavatelům 
Doba obratu závazků  =       ______________________________ 
                                                             Denní tržby 

 

 

5. Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř firmy a uplatňují se tedy ve vnitřním 

řízení. Napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity firmy.  

Základními ukazateli jsou:  

 

Mzdová produktivita  

     Udává, kolik výnosů připadne na 1 Kč vyplacených mezd. Při trendové analýze by 

měl mít ukazatel rostoucí tendenci. Pokud dosadíme do čitatele přidanou hodnotu, 

vyloučíme vliv nakupovaných surovin, energií a služeb. 

  
                                            Přidaná hodnota 
Mzdová produktivita  =  _________________________ 

                                                        Mzdy 
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Produktivita práce z přidané hodnoty 

Produktivita práce počítaná z přidané hodnoty udává, kolik peněžních jednotek 

vytvořené přidané hodnoty připadá na pracovníka firmy.  

  
                                                            Přidaná hodnota 
Produktivita z přidané hodnoty  =  _________________________ 
                                                           Počet zaměstnanců 
 

Produktivita práce z tržeb 

Ukazuje kolik tisíc Kč výkonů přináší společnosti jeden zaměstnanec. 

  
                                                         Tržby 
Produktivita práce z tržeb  =  _________________________ 
                                                   Počet zaměstnanců 
 

Nákladovost výnosů (tržeb) 

Ukazuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. Je třeba zdůraznit, že hodnota by 

měla být v každém případě menší než 1, aby společnost vykazovala tvorbu přidané 

hodnoty. Hodnota ukazatele by měla klesat.  

 
                                             Celkové náklady 
Nákladovost výnosů = __________________________________ 

                                      Výnosy(bez mimořádných) 
 
 
 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 

Vyjadřuje stupeň využití dlouhodobého hmotného majetku, tj. množství výnosů 

reprodukovaných jednou korunou vloženou do dlouhodobého hmotného majetku 

v pořizovacích cenách. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší (13).  

 
                                        Výnosy (bez mimořádných) 
Produktivita DHM  =    __________________________________ 

                                        DHM v pořizovacích cenách 
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2.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Jednotlivé rozdílové a poměrové ukazatele charakterizují pouze určitý úsek činnosti 

firmy. Snaha o posouzení její celkové finanční situace vedla k vytvoření soustav 

ukazatelů, často označovaných jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

 

1) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, typické jsou tzv. pyramidové 

soustavy, které umožňují rozkladem ukazatelů identifikovat logické a ekonomické 

vazby mezi nimi. Na vrcholu hierarchie je zpravidla ziskovost jako významný cíl 

podnikání. Prostředky k jejímu dosažení jsou uspořádány v několika větvích a úrovních 

příčinných činitelů směrem dolů.  

2) Účelové výběry ukazatelů, sestavované na bázi komparativně-analytických nebo 

matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, které by 

dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční zdraví firmy, nebo předvídat její krizový 

vývoj. Podle účelu jejich použití se výběry člení na:  

• bonitní (diagnostické) modely 

• bankrotní (predikční) modely.  

Oba typy mají schopnost přiřadit firmě jeden výsledný hodnotící koeficient. Bonitní 

modely se snaží vyjádřit finanční situaci firmy, resp. její pozici mezi ostatními firmami. 

Bankrotní modely představují jakési systémy včasného varování, neboť indikují 

případné ohrožení finančního zdraví firmy (13). 

 
 
Altmanův index finančního zdraví 

Altmanova formule bankrotu, nazývaná i Z-skóre, vychází z diskriminační analýzy 

uskutečněné v 60. a 80. letech u několika desítek amerických firem. Vyjadřuje finanční 

situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při finanční analýze firmy. Uspokojivou 

finanční situaci firmy indikuje hodnota ukazatele větší než 2,9. Při vypočítané hodnotě 

od 1,2 do 2,9 hovoříme o tzv. nevyhraněné finanční situaci (tzv. šedá zóna). Je-li 

hodnota Z-skóre menší než 1,2, signalizuje to velmi silné finanční problémy firmy a 

tehdy je třeba zamyslet se nad otázkou možného bankrotu firmy (13). 
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Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420  X4+ 0,998 X5 

 

Kde: 

X1 … Čistý pracovní kapitál / Aktiva celkem  

X2 … Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let / Aktiva celkem 

X3 … EBIT / Aktiva celkem 

X4 … Účetní hodnota vlastního kapitálu / Dluhy celkem 

X5 … Tržby celkem / Aktiva celkem 

 

 

Index IN 01 

Index IN 01 je dalším z modelů komplexního hodnocení finanční situace podniku.  

Je méně známý než Altmanův index finančního zdraví, ale má větší vypovídací 

schopnost. Sestavili ho Ivan a Inka Neumaierovi pro hodnocení finančního zdraví 

českých podniků. Při hodnotě ukazatele větší než 1,77 podnik tvoří hodnotu – nachází 

se v oblasti prosperity; při hodnotě menší než 0,75 netvoří, ale spíše ničí hodnotu – 

nachází se v oblasti bankrotu a při hodnotách mezi těmito hranicemi není situace 

jednoznačná – oblast šedé zóny, rozhodně ne však příliš dobrá (13). 

Index IN 01 byl stanoven na základě údajů z 1 698 českých průmyslových podniků. 

Rovnice pro výpočet indexu je následující: 

 

IN01 = 0,13 
CZ
A  + 0,04 

NÚ
EBIT  + 3,92 

A
EBIT  + 0,21 

A
V  + 0,09 

KBÚKZ
OA
+

 

 

Kde: 

A … Aktiva celkem 

CZ … Cizí zdroje 

NÚ … Nákladové úroky 

V … Výnosy 

OA … Oběžná aktiva 

KZ … Krátkodobé závazky 

KBÚ … Krátkodobé bankovní úvěry 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU  A  SOUČASNÉ SITUACE 
3.1 Základní údaje o společnosti 
 

 Obchodní jméno, právní forma a sídlo společnosti 
Technické služby Blansko, s.r.o. 

Nám. Svobody 3, 67801 Blansko 

 Vznik společnosti  
- společnost vznikla dne 20.května 2002, zápisem do OR v Brně 

 Vlastník společnosti 
100% vlastní město Blansko 

 Orgány 
             - nejvyšším orgánem je valná hromada (rada města) 

 - statutárním orgánem jsou tři jednatelé ( starosta a dva místostarostové) 

 Základní kapitál : 200 000,- Kč 

 - splaceno 200 000,- Kč. 

 
3.1.1  Historie společnosti 
 

31. prosince 1992 byly Technické služby města Blanska zprivatizovány. Noví 

vlastníci zabezpečovali pro město potřebné veřejně prospěšné činnosti dodavatelsky. 

V následujících letech se však vlastnické vztahy změnily ještě několikrát, posledním 

vlastníkem byla nadnárodní společnost. Vztah k městu se výrazně zhoršil, byl vytvářen 

neúnosný tlak na zvyšování cen. Po řadě jednání město Blansko zvolilo variantu 

spolupráci s touto firmou ukončit. Představitelé města rozhodli a následně zastupitelstvo 

města schválilo záměr, že se vrátí ke starému modelu a znovu vytvoří vlastní firmu - 

Technické služby Blansko, s.r.o.   

V květnu 2002 byla společnost založena zápisem do obchodního rejstříku. Nová 

firma odkoupila od předchůdce minimální potřebnou techniku (ve většině původní 

majetek zprivatizovaných Technických služeb) a převzali 11 zaměstnanců. Počet 

zaměstnanců byl ještě doplněn na 15, a s nimi firma zahájila svoji činnost 1. června 

2002.   
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3.1.2  Předmět podnikání společnosti 
 

Vzhledem k tomu, že Technické služby Blansko, s.r.o., zakládalo Město Blansko 

jako 100 % vlastník, byl při založení firmy podnikatelský záměr definován tak, aby 

pokrýval potřeby města. Předmět podnikání v počátcích zahrnoval: 

1. údržba zeleně ve městě,  

2. úklid komunikací v letním období, v zimě zajištění schůdnosti a sjízdnosti 

komunikací,  

3. opravy a údržba veřejného osvětlení.  

Postupem času převzala firma Technické služby Blansko s.r.o. ještě další činnosti, 

které byly dříve zajišťovány pro město dodavatelsky. Jedná se o tyto činnosti: 

4. údržba a opravy svislého dopravního značení, 

5. údržba dřevin a kácení stromů ve městě, 

6. příležitostné činnosti jako úklid černých skládek, drobné stavební a bourací 

práce apod.   

 

Město Blansko je hlavní a prioritní zákazník. Služby pro město tvoří více než 97% 

z obratu společnosti. Platí povinnost nejprve maximálně uspokojit potřeby města a 

teprve potom je možné využít volné kapacity  pro další zákazníky.  

Dominantním faktorem ovlivňujícím činnost firmy je sezónnost prací znásobená 

ještě o vliv počasí. Tyto skutečnosti se výrazně projevují v procesech plánování a řízení 

firmy. Ze strany hlavního zákazníka, tedy města, je také dána povinnost okamžitých 

reakcí při řešení úkolů souvisejících s úklidem komunikací. Nejlépe lze tyto vlivy 

objasnit na činnostech v zimním období při sněhových kalamitách. Využívání externích 

služeb k výpomocím v extrémních situacích je problematické, neboť firmy, které by 

výpomoc mohly poskytnout, jsou vystaveny stejným vlivům. Proto technické i lidské 

kapacity musí být dimenzovány na maximální výkon v hlavních  činnostech, tedy 

údržba zeleně a údržba komunikací. 

V období, kdy nejsou požadavky kladené na zaměstnance v hlavních činnostech tak 

vysoké, jsou pracovníci využívání k ostatním doplňkovým činnostem. 
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3.1.3 Organizační struktura společnosti 
 

Organizační struktura.společnosti Technické služby Blansko s.r.o. je znázorněna na 

obr. 3.1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Organizační schéma firmy Technické služby Blansko s.r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že společnost vlastní město Blansko (1 vlastník), vykonává 

funkci valné hromady rada města. Společnost má tři jednatele. Všichni jsou rovněž 

členy rady města. Rada města schvaluje obsazení funkce ředitele společnosti.  

Firma Technické služby Blansko, s.r.o. má v současné době 26 zaměstnanců, z toho 

3 THP. V čele společnosti stojí ředitel firmy, který přímo řídí i provoz. V provozním 

úseku je i druhý THP pracovník ve funkci provozní účetní. Třetím THP je ekonom, 

který vykonává všechny činnosti úseku finance, ekonomika a personální záležitosti. 

Ostatní pracovníci pracují v dělnických profesích. 

Vedle stálých zaměstnanců se v zimním a v letním období jejich počet ještě zvyšuje 

podle potřeby o brigádníky. 

Tím, že společnost působí v pronajatých prostorách, nezabývá se činnostmi 

spojenými s údržbou a správou budov a areálu. 
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   Současná organizace firmy je dostatečně flexibilní a plně vyhovuje 

vykonávaným činnostem co do rozsahu činností (s přihlédnutím k popisované 

sezónnosti a vlivu počasí), tak i do jejich objemů. Dvě hlavní činnosti společnosti (letní 

úklid a zimní údržba komunikací a údržba zeleně) se jednak doplňují, ale i  částečně 

překrývají. Proto je nutné aby zaměstnanci  byli značně univerzální a mohli jim být 

podle potřeby přiřazovány činnosti. Bez této univerzálnosti zaměstnanců by nebylo 

možné stávající způsob řízení používat. 

Výhodami této formy řízení jsou snadná příprava práce, efektivní dělba práce a 

snadná součinnost všech činností ve společnosti. Vzhledem k přímé komunikaci 

ředitele s pracovníky jednotlivých útvarů i provozů nedochází k nedorozuměním při 

předávání instrukcí a nařízení, jak to je běžné u firem s vícestupňovou organizační 

strukturou a řízením. Současná velikost firmy ještě umožňuje provádění efektivní 

kontrolní činnosti. 

Naopak nedostatky stávajícího organizačního uspořádání vidím v menším zaměření 

na tvorbu a přípravu nových podnikatelských záměrů, v orientaci na zákazníka a 

rozhodování bez dostatečné analýzy problému. Obtíže někdy také činí včasné odhalení 

problémů, které jdou napříč společností. 

 
 
 
3.1.4 Obchodní situace společnosti 

Obchodní situace společnosti je velmi specifická. Tím, že byla založena jediným 

vlastníkem pro zajištění a vyřešení jeho potřeb a požadavků, je určeno její postavení na 

trhu. Působnost firmy se v současné době až na výjimky omezuje pouze na město 

Blansko a jeho nejbližší okolí. V některé oblasti svého podnikání (např. úklid 

komunikací a zimní údržba komunikací) má v regionu sice monopolní postavení, ale 

charakter této činnosti závisející zcela na počasí, způsobuje, že této výhody může jen 

obtížně využít. (Když padá sníh, padá všude a všichni chtějí mít hned uklizeno.) 

V činnosti údržba zeleně se v loňském roce firmě podařilo převzít travnaté plochy 

od konkurence, což se pozitivně projeví v příjmech a následně v hospodářském 

výsledku společnosti. Vzhledem k tomu, že se v současné době kapacita firmy rozšiřuje, 

je možné rozšířit nabídku služeb pro další zákazníky. 
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3.1.5 SWOT analýza 
 
 

SWOT je zkratkou slov z anglictiny: Strengths (prednosti = silné stránky), 

Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (príležitosti), Threats (hrozby). 

Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktoru, které jsou 

rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní 

stránky organizace a faktory vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a NEBEZPEČÍ jako vlastnosti 

vnějšího prostředí). Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a 

slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a hrozbám na straně druhé lze získat 

nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného 

střetu.  

 
Silné stránky firmy vzhledem k předmětu podnikání  

 stabilita – zajištěnost příjmů 

 podpora ze strany silného vlastníka v případě potřeby 

 nepřítomnost konkurence v lokalitě Blanska 

 prostor pro další rozvoj 

 zmodernizovaná technika  

 

 Mezi nejsilnější stránky společnosti patří stabilita příjmů, vyplývající z toho, že je 

hlavním odběratelem služeb město Blansko, které je zároveň zakladatelem společnosti. 

Vzhledem k rozvoji města a rostoucím požadavkům na kvalitu služeb se objem výkonů 

v jednotlivých činnostech zvyšuje. 

 Jako silnou stránku vidím stabilitu společnosti danou postavením svého zakladatele 

a současného vlastníka, tj. města Blanska. Protože se jedná o státní orgán zajišťující 

správu majetku  a služeb občanům ve městě s 30 000 obyvateli, je jeho postavení 

významné i u dalších institucí, např. bank. V minulosti tuto silnou stránku společnost 

využila při získávání úvěrů v době mimořádných výdajů. 

 Za silnou stránku lze považovat nepřítomnost konkurenční firmy v lokalitě města 

Blanska, která by mohla okamžitě přejmout výkon požadovaných služeb. Velikost této 

lokality neumožňuje, aby se na takto velkém trhu uživilo více firem. Působení privátní 

firmy poskytující služby městu v minulosti se ukázalo jako nevýhodné a neekonomické. 
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Ani nabídky velkých firem působících v jiných lokalitách nebyly pro město výhodnější. 

V dlouhodobé strategii města je zapracováno zachování a rozvíjení Technických služeb 

Blansko s.r.o. 

 Vzhledem k postupné modernizaci techniky a hledání jejího efektivního využití se 

otvírá prostor pro poskytování služeb externím firmám při zachování priority pro město 

Blansko.  

Od zahájení činnosti společnosti se podařilo zmodernizovat technické vybavení, 

čímž se zvýšila nejen kvalita služeb ale i produktivita práce. Tím, že některou techniku 

nemá v okolí žádná konkurenční firma, může být nabídka pro výkon činnosti pro řadu 

potenciálních zákazníků zajímavá. Jako příklad lze uvést uliční zametací stroj CityCat, 

Avii s cisternou nebo výkonný drtič dřevního odpadu. 

 
Slabé stránky firmy vzhledem k předmětu podnikání 

 

 není jasně definován majitel 

 nemožnost realizace ambicióznějších podnikatelských záměrů  

 vysoká absence, fluktuace a obtížné shánění pracovních sil   

 

 Jako slabou stránku vnímám, že není pro společnost jasně definován majitel. 

Rozhoduje zde kolektivní orgán (jednatelé – místostarostové a starosta města), který 

nemá soukromý majetkový podíl ve společnosti. Proto případné chyby v rozhodování, 

nebo malá aktivita v rozvoji podnikání není pro tyto „zástupce vlastníka“ osobně tak 

důležitá, jako v případě, že by měli ve společnosti vložen vlastní majetek. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že slabou stránkou společnosti Technické služby 

Blansko, s.r.o., je nemožnost realizace ambiciózních podnikatelských záměrů, což 

vyplývá jak z vlastnické struktury, tak i z předem definované podnikatelské činnosti. 

 K tomu se připojuje i skutečnost, že společnost v současnosti podniká v pronajatých 

prostorách, kde je možnost rozšíření aktivit rovněž omezena a vždy je nutné počítat 

s možností výpovědi nájemní smlouvy. 
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Příležitosti a hrozby vzhledem k předmětu podnikání 

 

Příležitosti: 

 rozšíření stávajících aktivit územně 

 rozšíření stávajících aktivit získáním nových zákazníků 

 nové aktivity a činnosti 

 moderní technika, výlučnost některých zařízení 

Možnosti společnosti vzhledem k předmětu podnikání spočívají  jednak v rozšíření 

aktivit stejného nebo podobného charakteru jako jsou současné hlavní aktivity. Jako 

příklad slouží již realizované převzetí údržby zeleně spravované městem Blansko od 

konkurenční firmy, kterou je možné ještě územně rozšířit do jiných lokalit a také 

poskytovat tyto služby jiným zákazníkům z Blanska, např. velkým firmám, obchodním 

společnostem a nemocnici. 

Další možností je rozšířit podnikatelskou činnost o nové aktivity, které by např. 

zajistily dokonalé využití pracovních sil mimo hlavní sezónu. Tyto činnosti musí 

odpovídat struktuře kvalifikace zaměstnanců, tj. např. údržbářské a opravárenské práce, 

nátěry apod. 

 

Hrozby: 

 možnost prosazování skupinových zájmů při změně vedení města,  

 kolísání zakázek během roku, 

 klimatické změny (zimy jsou stále teplejší, je málo sněhu a tím i práce), 

 výpověď z areálu, kde firma nyní sídlí, 

 nezaplacení zakázky v termínu. 

 

I když se v současné době prosazování skupinových zájmů, které by negativně 

ovlivňovalo činnost a rozvoj společnosti, neprojevuje, je tato hrozba možná při změně 

složení orgánů vedení města. Noví lidé ve vedení mohou mít jiné záměry.  

Přestože má společnost na většinu svých činností uzavřené smlouvy s Městem 

Blansko, přesto může nastat situace, kdy vlivem počasí (např. nadměrné sucho), dojde 

k výpadku zakázky v údržbě zeleně. 
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Obr. 3.2 Ukázka techniky společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. 
 
 
 

3.2 Finanční analýza společnosti 

 V následující kapitole je zpracována finanční analýza společnosti Technické 

služby Blansko, s.r.o., za období 2004 – 2007. V rámci analýzy je provedeno porovnání 

s odvětvovými průměry, získanými na internetových stránkách  Ministerstva průmyslu a 

obchodu ČR a Českého statistického úřadu. Společnost Technické služby Blansko, 

s.r.o., je veřejný nefinanční podnik (majoritním vlastníkem je stát nebo obec), OKEČ 

90.  Jako směrodatné hodnoty jsem brala výsledky za 1. – 3. čtvrtletí roku 2007. Účetní 

výkazy, ze kterých se při zpracování vycházelo, jsou součástí příloh (příloha č. 1, 2, 3 ). 

 

3.2.1 Rozbor hospodaření pomocí stavových (absolutních) ukazatelů 

3.2.1.1 Horizontální analýza účetních výkazů 

Horizontální analýza porovnává změny ukazatelů v časové řadě (zjišťuje se vždy 

rozdíl a procentní přírůstek či úbytek oproti minulému roku). V následujícím textu jsou 

uvedeny pouze části, které jsou pro analýzu společnosti významné, plný rozsah analýzy 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát je uveden v příloze č. 6 a 7. 
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Rozbor aktiv 
 

změna 2004/2005 změna 2005/2006 změna 2006/2007 AKTIVA 
 Δ % Δ % Δ % 

Aktiva celkem 96 1,86 781 14,89 138 2,29%
Stálá aktiva -402 -12,23 758 26,26 162 4,45%
Oběžná aktiva 509 28,12 30 1,29 -89 -3,79%
Časové rozlišení (ost.akt.) -11 -22,00 -7 -17,95 65 203,13%
 
Tabulka 3.1  Horizontální analýza aktiv 
 

Z horizontální analýzy vyplývá, že celková bilanční suma pokračuje v roce 2007 

v rostoucím trendu, ale oproti roku minulému výrazně pomalejším tempem. Aktiva 

v roce 2006 celkem vzrostla o 14,89 % (781 tis. Kč), zatímco v roce 2007 o 2,29 % 

(138 tis. Kč).  Na růstu aktiv se v roce 2006 podílel hlavně dlouhodobý hmotný majetek 

(26,26 %, 758 tis. Kč), neboť společnost zakoupila v prosinci speciální vozidlo Avia 

s nástavbami na zimní úklid komunikací.  

K významným pohybům docházelo v rámci oběžných aktiv. Výrazně poklesly 

krátkodobé pohledávky, v roce 2006 o 22,14% (263 tis. Kč) a v roce 2007 o 45,19 % 

(418 tis. Kč).  Na   poklesu  se  podílely  v roce  2006  pohledávky  z obchodních vztahů   

(- 60,77%, -714 tis. Kč), současně ale výrazně vzrostly daňové pohledávky za státem 

(DPH z pořízeného vozidla) a krátkodobý finanční majetek (17,32%; 154 tis. Kč).  

Zajímavý je nárůst obchodních pohledávek o 54% (412 tis. Kč) v roce 2005. Dle 

informací z firmy bylo toto navýšení způsobeno mimořádně náročnými zimními 

podmínkami, které si vyžádaly mimořádné výkony. 

Kladný vývoj ve sledovaném období vykazuje finanční majetek, který v posledním 

roce vzrostl o 32,12 % (335 tis. Kč).   

 
Rozbor pasiv 
 

změna 2004/2005 změna 2005/2006 změna 2006/2007 
PASIVA 

Δ % Δ % Δ % 
Pasiva celkem 96 1,86 781 14,89 138 2,29
Vlastní kapitál 209 23,94 240 22,18 665 20,30
Cizí zdroje -132 -3,10 544 13,18 -531 11,37
Časové rozlišení 19 118,75 -3 -8,75 4 12,50

Tabulka 3.2: Horizontální analýza pasiv 
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Na straně pasiv došlo k velkému nárůstu u vlastního kapitálu (+50,30 %; +665 tis. 

Kč) a současně poklesly cizí zdroje (-11,37 %; -531 tis. Kč). Při bližším pohledu je 

zřejmé, že nárůst vlastního kapitálu byl způsoben převážně růstem výsledku 

hospodaření běžného období (+177,50 %; 426 tis. Kč). Pokles cizích zdrojů byl silně 

ovlivněn trvalým snižováním dlouhodobých závazků (úhrady půjček poskytnutých 

vlastníkem při založení společnosti).  

Výši cizích zdrojů ovlivnila skutečnost, že společnost získala v letech 2005 a 2006 

bankovní úvěry na pořízení nové techniky na úklid a údržbu komunikací. Položka 

Bankovní úvěry a výpomoci vzrostla v roce 2006 o 208,54 % (+2369 tis. Kč), ale v roce 

2007 snížila společnost tuto položku o 24,91 % (- 873 tis. Kč).       

 

Rozbor výkazu zisku a ztráty 
 

Z položek výkaz zisku a ztráty je zřejmé, že se  jedná o společnost, která poskytuje 

služby, neboť tržby za prodej zboží jsou poměrně nevýznamné.  

Nejdůležitějším ukazatelem je  provozní výsledek hospodaření, neboť vypovídá o 

výsledku hlavní činnosti. Po celé sledované období měl provozní výsledek hospodaření 

růstový vývoj, v roce 2005 vzrostl o 91,52 %, v roce 2006 bylo tempo růstu zhruba 

poloviční, ale v roce 2007 silně posílil o 127,84 % (+ 574 tis. Kč).  Na jeho prudkém 

nárůstu se podílely především nižší odpisy dlouhodobého hmotného majetku (pokles 

v roce 2007 o 14,70%). Bylo to způsobeno tím, velká část techniky byla pořízena 

v roce, kdy byla společnost založena, a odepisování (zrychlené) v roce 2006 končilo. 

Přidaná hodnota má ve sledovaných letech růstovou tendenci. Pro společnost je 

pozitivní, že přidaná hodnota roste rychleji než výkony. Znamená to, že růst nákladů 

(výkonové spotřeby) je pomalejší než výkonů. Tržby společnosti za prodej vlastních 

výrobků a služeb každoročně vzrůstají, nejvíce v roce 2007 o 18,22%. Naopak tržby za 

prodej zboží v roce 2007 poklesly o  43,20%.  

Finanční výsledek hospodaření se celou dobu pohyboval v záporných hodnotách, 

nejvíce poklesl v roce 2007, což bylo způsobeno nárůstem nákladových úroků z 

přijatých bankovních úvěrů (byl čerpán úvěr). 
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3.2.1.2 Vertikální analýza účetních výkazů 

Podrobná vertikální analýza obou výkazů (rozvahy, výkaz zisku a ztráty) je uvedena 

v příloze č. 9 a 10.  

 

Rozbor aktiv 

Struktura aktiv nás informuje o tom, do čeho firma vložila kapitál. Z grafu 3.1 je 

patrné, že se za poslední čtyři roky podíl dlouhodobého majetku, oběžných aktiv ani 

ostatních aktiv významně neměnil. Největší podíl na aktivech společnosti má 

dlouhodobý majetek, který se s výjimkou roku 2005 (55,03 %) pohyboval okolo cca 

62%. Je vyšší než oborový průměr, který dosáhl hodnoty 49,5 %. 

Z horizontální analýzy je patrné, že k podstatným změnám došlo ve struktuře 

oběžných aktiv. Krátkodobé pohledávky mají klesající tendenci, v roce 2007 poklesl 

jejich podíl na 8,23 % oproti roku 2005, kdy dosahovaly hodnoty 22,65 % celkových 

aktiv. Naopak krátkodobý finanční majetek po celé sledované období roste, z 14,51 % 

v roce 2004 na 22,36 % v roce 2007. Obě změny jsou pozitivní, neboť zvyšují celkovou 

likviditu firmy. 

Ostatní aktiva tvoří zanedbatelnou část struktury aktiv, v roce 2007 pouze 1,57 %. 

 

               

Struktura aktiv společnosti v letech 2004 - 2007 (v %)
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Graf 3.1: Vertikální analýza – struktura aktiv společnosti v % 
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Rozbor pasiv 
Pasiva ukazují, z jakých zdrojů jsou aktiva financována. Z grafu 3.2 je zřejmé, že je 

společnost financována z větší části cizím kapitálem, který se daří firmě postupně 

pomalu snižovat. Zrcadlově k tomu vzrostl podíl vlastního kapitálu z 16,96 % v roce 

2004 na 32,24 % v roce 2007. Podíl cizího kapitálu byla v roce 2007 ve výši 82,73 % a 

v roce 2007 dosáhl hodnoty 67,18 %. Podíl ostatních pasiv na financování společnosti je 

zanedbatelný, pohybuje se okolo 0,5 %. Důležité pravidlo pro rozhodování o struktuře 

majetku říká, že zdroje by neměly mít kratší trvání než ta část aktiv, která je jimi 

financována (3). Z porovnání dlouhodobých zdrojů (vlastní kapitál a cizí dlouhodobý 

kapitál) a dlouhodobého majetku v roce 2007 je patrné, že dlouhodobý majetek, který 

tvoří 61,76% bilanční sumy je téměř plně financován dlouhodobými zdroji, jejichž podíl 

na bilanční sumě je 59,76 %.  

 

       

Struktura pasiv společnosti v letech 2004 - 2007 (v %)
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Graf 3.2: Vertikální analýza – struktura pasiv společnosti v % 
 

 

Rozbor výkazu zisku a ztráty 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se podílí na celkových tržbách 

společnosti v celém sledovaném období cca 99 %. Tržby za prodej zboží jsou nepříliš 

významné, neboť v roce 2006, kdy dosahují nejvyššího podílu na celkových tržbách 

společnosti, má jejich podíl hodnotu 1,76 % (206 tis. Kč). 

Výkonová spotřeba  v roce 2004 tvoří 35,62 %  tržeb, ale tento podíl dále mírně 

klesá až k roku 2007, kdy se pokles zastavil na hodnotě 31,29 %. Je to pozitivní signál, 
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že nákladovost tržeb v čase klesá. Při bližším pohledu na složky výkonové spotřeby je   

vidět, že spotřeba materiálu a energie v jednotlivých letech zůstává téměř stejná (1889 

tis. Kč, 1880 tis. Kč,  1930 tis. Kč v letech 2005, 2006, 2007) a při vzrůstajících tržbách 

se podíl spotřeby materiálu a energie na nich snižuje. Oproti předchozímu roku se však 

poněkud zvýšil podíl osobních nákladů, a to zejména vlivem nárůstu mzdových nákladů 

i počtu pracovníků. 

 

 

3.2.2 Analýza  rozdílových a tokových ukazatelů 

 
3.2.2.1 Analýza cash-flow 
 
 Z analýzy cash flow (viz příloha č. 8) je patrné, že čistý peněžní tok z provozní 

činnosti byl ve všech sledovaných létech kladný, nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2007, 

a to 3838 tis. Kč (meziročně vzrostl o 137,5 %). Zvýšení této položky bylo způsobeno 

především nárůstem výsledku hospodaření za běžnou činnost a zvýšením závazků 

z obchodních vztahů. 

 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti byl po celé analyzované 

období záporný. To znamená, že společnost v každém roce použila peněžní zdroje na 

investice.  

 Peněžní toky z finanční činnosti ovlivňovalo v letech 2004 a 2005 především 

splácení dlouhodobých úvěrů a půjček, které získala firma v prvních dvou letech po 

založení společnosti. Po jejich splacení čerpala společnost v roce 2006 nový úvěr od 

banky. Následující rok byl cash flow z finanční činnosti  opět záporný, neboť společnost 

úvěr pouze splácela. Novou techniku financovala z vlastních zdrojů (viz. záporný CF 

z investiční činnosti). 

 
 
 
3.2.2.2 Analýza fondu finančních prostředků 
 

Čistý pracovní kapitál 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu v tabulce 3.3 byly kromě roku 2006 ve všech 

 letech záporné, což způsobila v prvních dvou letech především vysoká hodnota 
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závazků z obchodních vztahů (splácení techniky na obchodní úvěr) a nárůst 

krátkodobých bankovních úvěrů. Pozitivního výsledku v roce 2006 bylo dosaženo velmi 

nízkými krátkodobými závazky (886 tis. Kč) oproti krátkodobým závazkům v roce 

2007 (1508 tis. Kč). Na nárůstu se podílely jak závazky z obchodních vztahů, tak i vůči 

zaměstnancům a státu. 

 Čistý pracovní kapitál je odrazem financování oběžného majetku. Čím vyšší je jeho 

hodnota, tím vyšší rezervu (finanční polštář) má podnik pro úhradu závazků v případě 

nenadálých výkyvů. Záleží však na struktuře oběžných aktiv a jejich schopnosti rychle 

se měnit v peníze. Další informaci v tomto směru podává ukazatel čistých pohotových 

prostředků.  

 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky se vypočtou jako rozdíl pohotových finančních prostředků  

a okamžitě splatných závazků. Do pohotových finančních prostředků jsou zahrnuty 

pouze hotovost a peníze na běžném účtu, tudíž se jedná o fond s nejvyšším stupněm 

likvidity. V analyzované firmě se hodnoty tohoto ukazatele pohybovaly v celém 

sledovaném období v záporných číslech.  

 

Čistý peněžní majetek 

Představuje střední cestu mezi oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli. Při výpočtu 

se z oběžných aktiv vylučují zásoby, případně nelikvidní pohledávky. Hodnota 

ukazatele byla vyjma roku 2006 záporná. Vzhledem k výsledku analýzy uvedených 

fondů finančních prostředků je třeba věnovat pozornost ukazatelům zadluženosti (a 

v podstatě i likvidity), neboť s ohledem na záporné hodnoty těchto třech ukazatelů hrozí 

firmě jistá rizika ve financování. 

 

 

 

 

 

Tabulka 3.3  Analýza fondu finančních prostředků 

ROK 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 

Čistý pracovní kapitál -408 -352 590 -184 

Čisté pohotové prostředky -1471 -1782 -716 -1066 

Čistý peněžní majetek -622 -594 209 -559 
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3.2.3 Analýza  poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. Jejich hodnoty lze srovnat v čase nebo s jiným podnikem. 

 

3.2.3.1 Ukazatele likvidity 

Zaměřují se na schopnost podniku platit svoje závazky. Ukazatele likvidity 

porovnávají  to, čím je možné platit, s tím, co je nutné zaplatit. 

 

Likvidita 2004 2005 2006 2007 

 Běžná likvidita 0,82 0,87 1,34 0,92 

 Pohotová likvidita 0,72 0,78 1,12 0,77 

 Okamžitá likvidita 0,34 0,33 0,59 0,56 

 Tabulka 3.4  Ukazatele likvidity 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Firma se špatnou strukturou oběžných aktiv (nadměrné či neprodejné zásoby, nedobytné 

pohledávky, nízký stav peněžních prostředků) se snadno ocitne v obtížné finanční 

situaci. Běžná likvidita analyzované společnosti se v letech 2004, 2005 a 2007 

pohybovala pod hranicí 1, což znamená, že krátkodobými zdroji financovala 

dlouhodobý majetek a neměla dostatek pohotových zdrojů k vyrovnání dluhů, splatných 

v nejbližší době. Oborový průměr dosahoval pro tento ukazatel hodnoty 1,46. 

 

Pohotová likvidita 

V ukazateli pohotové likvidity se oproti předchozímu vylučují z oběžných aktiv 

zásoby. V analýze je vhodné zkoumat poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové 

likvidity. V případě společnosti Technické služby Blansko je pohotová likvidita zhruba 

o 10% menší než hodnoty běžné likvidity, to znamená, že zásoby nemají velkou váhu v 
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rozvaze společnosti. Hodnota pohotové likvidity se téměř v celém sledovaném období 

pohybuje pod standardní hranicí 1. 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita měří momentální schopnost firmy hradit splatné dluhy. Do 

čitatele tohoto ukazatele jsou dosazeny pouze peníze v hotovosti a na běžném účtu. 

Jmenovatel by měl správně obsahovat pouze ty závazky, které jsou okamžitě splatné. 

Likvidita je dle teoretických předpokladů zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2 

(13). Hodnoty okamžité likvidity jsou ve všech analyzovaných letech  nad uvedenou 

hranicí. V posledních dvou letech se přiblížily i oborovému průměru, který má hodnotu 

0,57. 

 

Vývoj ukazatelů likvidity společnosti v letech 2004 - 2007
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Graf 3.3: Vývoj ukazatelů likvidity společnosti v letech 2004 - 2007 
 

3.2.3.2 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Zjišťují 

v jakém rozsahu firma používá k financování dluhy. Zadluženost není pouze negativní 

charakteristikou firmy. Její růst může přispět k celkové rentabilitě, a tím i k vyšší tržní 

hodnotě firmy, avšak současně zvyšuje finanční riziko (13).  
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Zadluženost 2004 2005 2006 2007 

Celková zadluženost 82,73% 78,70% 77,53% 67,18% 

Koeficient samofinancování 16,96% 20,63% 21,94% 32,24% 

Doba splácení dluhů (v letech) 9,39 4,15 2,75 0,78 

Úrokové  krytí 3,48 5,96 3,70 4,63 

Tabulka 3.5  Ukazatele zadluženosti 

 

Celková zadluženost společnosti je relativně vysoká, ale z hodnot ukazatele je vidět 

pozitivní trend vývoje. V roce 2004 byl použit cizí kapitál k financování činnosti 

z 82,73%, ale v roce 2007 již jenom z 67,18 %. Hodnota se blíží k oborovému průměru, 

který činí 60,97%. Vysoká zadluženost byla způsobena tím, že firma musela na začátku 

svého podnikání nakoupit drahou speciální techniku, aby vůbec mohla začít fungovat a 

k financování byly využity půjčky od vlastníka a bankovní úvěr.  

.  

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti, 

vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na financování firmy. Oba ukazatele informují o 

skladbě kapitálu společnosti, jejich součet je roven 1.  

Oborový průměr tohoto ukazatele je zhruba 34 %. Z výše uvedené tabulky je patrné, 

že koeficient samofinancování společnosti Technické služby Blansko, s.r.o., ve 

sledovaných letech roste, a blíží se stejně jako předchozí ukazatel oborovému průměru. 

 

Doba splácení dluhů 

kazatel doby splácení dluhů určuje, po kolika letech by byl podnik schopen 

vlastními silami splatit své dluhy. Finančně zdravé podniky dosahují hodnoty ukazatele 

menší než 3 roky, průměrná úroveň v průmyslu se uvádí 4 roky (3). Hodnota ukazatele 

analyzované firmy se v posledních dvou letech pohybuje pod doporučovanou hodnotou. 

V roce 2007 by za daných podmínek mohla firma zaplatit své dluhy za necelý rok. 
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Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 

Konečný (3) doporučuje hodnotu ukazatele v dobře fungujícím podniku 6 - 8. Hodnoty 

ukazatele  společnosti jsou v celém sledovaném období nižší, k hodnotě ukazatele 6 se 

společnost přiblížila v roce 2005. Pokud by ukazatel klesl k hodnotě 2, existovala by 

reálná možnost, že podnik nebude schopen platit své úrokové povinnosti. 
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Graf 3.4: Vývoj ukazatelů zadluženosti společnosti v letech 2004 - 2007 

 

3.2.3.3 Ukazatele  rentability 

Ukazatele ziskovosti (rentability) měří úspěšnost při dosahování podnikových cílů 

srovnáváním zisku s jinými veličinami vyjadřujícími prostředky vynaložené na dosažení 

tohoto výsledku hospodaření. 

 

Rentabilita 2004 2005 2006 2007 

ROI 2,98% 5,49% 7,34% 16,53% 

ROA 2,10% 3,97% 3,98% 10,81% 

ROE 12,37% 19,22% 18,15% 33,52% 

ROS 1,17% 2,03% 2,03% 4,84% 

Finanční páka 5,90 4,85 4,56 3,10 

Tabulka 3.6  Ukazatele rentability 
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Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Ukazatel  ROI vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál, vložený do 

firmy, nezávisle na zdroji financování. Hodnota rentability vloženého kapitálu byla 

v prvních třech sledovaných letech velmi nízká ( 2,97 % až 7,30 %), teprve v roce 2007 

se zvýšila na 16,44 %.  

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

Ukazatel ROA umožňuje získat údaj, kolik zisku je vyprodukováno vložením 1 Kč 

majetku do činnosti. Hodnota ukazatele byla stejně jako u předchozího ukazatele 

v prvních třech letech nízká (2,10 % až 3,98%), v roce 2007 dosáhla hodnoty 10,81 %, 

což je  téměř trojnásobné oproti odvětvovému průměru, který činí 3,68 %. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel ROE hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho vlastníci. 

Hodnota ukazatele je vyšší než hodnota ukazatele ROA, to znamená, že podnik 

efektivně využívá cizí zdroje. Dle oborových hodnot by se měla hodnota ukazatele 

pohybovat okolo 7,5 %. Z tabulky 3.6 je zřejmé, že společnost ve všech letech dosahuje 

vyšších hodnot, než je oborový průměr.  

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 Ukazatel ROS vyjadřuje kolik haléřů čistého zisku vygeneruje 1 koruna tržeb. 

Podle oborového průměru by se měla hodnota ukazatele pohybovat okolo 5,5 %. 

Rentabilita tržeb analyzované společnosti byla nízká, v letech 2004 až 2006 se 

pohybovala okolo 2 %. V roce 2007 se zvýšila, takže 1 koruna tržeb přinesla téměř 5 

haléřů zisku, čímž se přiblížila k oborovému průměru. 
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Vývoj ukazatelů rentability společnosti v období let 2004 - 2007
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Graf 3.5  Vývoj ukazatelů rentability společnosti v letech 2004 - 2007 

 

3.2.3.4 Ukazatele  aktivity 

Ve výpočtech ukazatelů aktivity jsou použity průměrné stavy zásob, pohledávek a 

závazků, které jsou součástí příloh (příloha č. 4). 

 

     Ukazatele aktivity 2004 2005 2006 2007 
Obrat celkových aktiv 1,78 1,95 1,96 2,23 
Obrat zásob 42,91 42,26 30,98 36,68 
Doba obratu zásob 8,08 7,39 8,27 8,93 
Doba obratu pohledávek 37,99 36,11 35,84 42,17 
Doba obratu závazků 27,29 28,47 18,85 10,08 

Tabulka 3.7 : Ukazatele aktivity 

 

Obrat celkových aktiv 

 Obrat celkových aktiv vyjadřuje kolikrát se hodnota celkových aktiv za 

sledované období promítne do ročních tržeb. V analyzované společnosti má hodnota 

ukazatele rostoucí tendenci, v roce 2007 byla hodnota ukazatele 2,23. Konečný (3) 

uvádí, že dobré průměrné hodnoty se v zahraničí pohybují od 1,6 do 2,9.  
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Obrat zásob 

 Hodnota ukazatele obratu zásob se v prvních dvou letech pohybovala okolo 42 

obrátek za rok, v následujících letech jejich počet klesal. Je to způsobeno tím, že 

společnost zvýšila objem zásob z 214 tis. Kč v roce 2004 na 375 tis. Kč v roce 2007. 

 

Doba obratu zásob 

 Doba obratu zásob se v celém sledovaném období pohybovala průměrně okolo 8 

dnů. V analyzované společnosti je pohyb zásob specifický, neboť je ovlivněn sezónností 

činnosti zimní úklid komunikací. Na počátku zimního období jsou nakoupeny zásoby 

posypového materiálu a záleží na počasí, za jak dlouho se použijí nebo zda zůstanou 

nespotřebovány až do příštího zimního období. 

 

Doba obratu pohledávek 

 Výsledkem výpočtu doby obratu pohledávek je počet dnů, po které musí firma 

čekat na inkaso plateb za své již realizované výkony (tržby). Srovnáním doby obratu 

pohledávek s průměrnou dobou splatnosti faktur společnosti Technické služby Blansko, 

která je 21 dnů, zjistíme, že doba obratu pohledávek je o přibližně 15 dnů delší. 

Znamená to, že obchodní partneři neplatí své závazky včas. 

 

Doba obratu závazků 

 Z porovnání doby obratu závazků s dobou obratu pohledávek, je patrné, že 

situace je pro firmu nevýhodná, neboť poskytuje obchodní úvěr v roce 2007 42,17 dne  

a sama čerpá obchodní úvěr od svých dodavatelů po dobu  10,08 dne. 

 

   3.2.3.5  Provozní ukazatele   

 Skupina provozních ukazatelů je zaměřena dovnitř firmy (hodnotí provozní 

výkonnost bez ohledu na zdroje financování či vztah k dodavatelům a odběratelům) a 

uplatňuje se tedy ve vnitřním řízení. Tabulka obsahující vývoj počtu zaměstnanců je 

součástí příloh. 
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Tabulka 3.8: Provozní ukazatele 

 

 Mzdová produktivita 

Ukazatel mzdové produktivity udává, jaká přidaná hodnota připadne na 1 Kč 

vyplacených mezd. Ukazatel by měl vykazovat rostoucí tendenci. V případě 

analyzované společnosti vzrůstal, ale v roce 2007 hodnotou 1,65 klesl pod hodnotu roku 

2006 ( 1,77). Pokles ukazatele ovlivnily mzdové náklady, které, jak je patrné 

z horizontální analýzy (viz. příloha č. 7), v roce 2007 meziročně vzrostly o 27,31 %. 

 

 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

 Produktivita práce počítaná z přidané hodnoty ve sledovaném období roste, i 

když roste počet pracovníků. To svědčí o tom, že se výkonnost pracovníků měřená 

tržbami zvyšuje nebo že klesá výše nákladů. V tomto směrů podává dodatečnou 

informaci ukazatel produktivity práce z tržeb. Hodnota ukazatele v roce 2007 udává, že 

jeden pracovník vyprodukuje 412 tis. Kč přidané hodnoty. Oborová hodnota je však 

vyšší, pohybuje se okolo 646 tis. Kč. 

 

Produktivita práce z tržeb 

 Z tabulky 3.8 je zřejmé, že ukazatel měl do roku 2006 rostoucí trend. V roce 

2007 se zvýšil počet pracovníků (o 3, z toho jeden THP), ale výkony úměrně nevzrostly. 

Oborový ukazatel udává hodnotu produktivity práce z tržeb ve výši zhruba 1193 tis. Kč. 

Ukazatele 2004 2005 2006 2007 

Mzdová produktivita  1,59 1,70 1,77 1,65 

Produktivita práce z přidané hodnoty 330,73 389,51 406,55 412,00 

Produktivita práce z tržeb 514,97 592,93 613,09 609,08 

Produktivita DHM 1,26 1,12 0,94 0,92 

Nákladovost výnosů (tržeb) 0,99 0,98 0,98 0,95 
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Hodnota ukazatele, které dosahuje analyzovaná společnost (609 tis. Kč v roce 2007), je 

téměř o polovinu nižší. 

 

Produktivita dlouhodobého majetku 

Hodnota ukazatele produktivity dlouhodobého majetku by měla být co nejvyšší. V  

případě společnosti Technické služby Blansko,.s.r.o., jeho hodnota klesá, dokonce 

v roce 2007 ukazatel informuje, že 1 Kč vložená do dlouhodobého hmotného majetku 

přinesla pouze 92 haléřů výnosů. Společnost totiž každý rok nakupovala speciální 

vozidla nebo stroje a nová technika nebyla pravděpodobně dostatečně využívaná. 

 

Nákladovost výnosů (tržeb) 

Z tabulky 3.8 je zřejmý pozitivní klesající trend hodnoty ukazatele, i to, že je v 

celém sledovaném období menší než 1. Hodnota ukazatele v roce 2007 udává, že na 

1 Kč výnosů musí firma vynaložit 95 haléřů. Tato hodnota odpovídá i oborovému 

průměru, který je 0,95. 

 

 

 

3.2.4  Analýza soustav ukazatelů 

3.2.4.1 Altmanův index (Z-SCORE)  

Z tabulky Altmanova indexu finančního zdraví (viz. příloha 11)  vyplývá, že se 

společnost po celé sledované období nachází v pásmu tzv. šedé zóny, kdy je firma v tzv. 

nevyhraněné finanční situaci a nelze s určitostí předvídat její další vývoj. Z grafu  3.6 je 

ale dobře patrné, že vývoj indexu je pozitivní a v roce 2007 se hodnotou  2,83  přiblížil 

k horní hranici šedé zóny.  
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Graf 3.6 : Vývoj Altmanova indexu finančního zdraví  

 

 

 

3.5.2 Index IN 01  

 Z výsledků indexu IN 01 uvedených v tabulce (viz. příloha 12) je opět patrné, že 

se společnost nachází v oblasti šedé zóny, kdy nelze určit, zda společnost tvoří hodnotu 

nebo ne. Také zde je však patrný rostoucí trend, nejvyšší hodnota časové řady je  1,56 

v roce 2007. Pozitivní vývoj je dobře patrný z grafu 3.7. 
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Graf 3.7: Vývoj indexu IN 01 
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3.3 Souhrnné hodnocení finanční situace 
 Majetek společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. tvoří z větší části stálá 

aktiva, přibližně z 62 %, zbývající část majetku připadá na oběžná aktiva. Ostatní aktiva 

tvoří jen zanedbatelné procento z celkového majetku společnosti. 

 Ve všech sledovaných letech mají celková aktiva rostoucí tendenci. V posledním 

roce se na růstu celkových aktiv nejvíce podílela položka oběžných aktiv, krátkodobý 

finanční majetek, a to zejména jeho podpoložka účty v bankách. Ta vzrostla o 29,26 %,  

i když oběžná aktiva jako celek vykázala pokles o 3,79 %. Bylo to způsobeno 

meziročním úbytkem pohledávek vůči státu o 444 tis. Kč, což byl nadměrný odpočet 

DPH z pořízení nové techniky v prosinci 2006. 

 

 Aktiva společnosti jsou kryta především cizími zdroji, na které připadá přibližně 

67 % celkového kapitálu. Ze dvou třetin jsou tvořeny bankovními úvěry a výpomocemi, 

zbytek jsou krátkodobé závazky. Největší podíl na vlastním kapitálu společnosti tvoří 

výsledek hospodaření minulých let, především podpoložka nerozdělený zisk minulých 

let. 

 Z analýzy výkazu zisku a ztráty je patrno, že se jedná o společnost poskytující 

služby. Zatímco  tržby za prodej zboží v roce 2007 poklesly, tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb vykazují růst. Přidaná hodnota vykazuje růstovou tendenci a 

oproti výkonům je její nárůst vyšší. Standardně je toto považováno při hodnocení firem 

jako pozitivní trend ve vývoji podniku, neboť to znamená, že náklady rostou menším 

tempem než tržby. Avšak vlivem zpomalení růstu výkonů se v posledním sledovaném 

roce (2007) tempo růstu obou hodnot téměř vyrovnalo. Podíl na zhoršení vývoje v roce 

2007 mají při téměř stagnující hodnotě materiálu a energií výrazně zvýšené náklady na 

služby (opravy techniky, nájemné pronajatých prostor a likvidace uličních smetků). Obě 

hodnoty, provozní výsledek i výsledek za účetní období, ve sledovaném období rostou. 

 

Z analýzy cash flow je vidět, že čistý peněžní tok z provozní činnosti je ve všech 

letech kladný. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2007, což bylo způsobeno především 

rostoucím ziskem společnosti. Cash flow z investiční činnosti se ve všech 

analyzovaných letech pohybuje v záporných hodnotách, neboť společnost každoročně 

investovala do nákupu nové techniky. Peněžní toky z finanční činnosti dosahovaly téměř 
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v celém analyzovaném období záporných hodnot, neboť společnost v letech 2004 – 

2005 splácela dlouhodobé závazky a půjčky z prvních let po založení společnosti. Pouze 

v roce 2006 byl cash flow z  finanční činnosti  kladný, především z důvodu čerpání 

nového bankovního úvěru. V následujícím roce už byla hodnota opět záporná, protože 

společnost úvěr pouze splácela. 

 

Hodnoty běžné a pohotové likvidity se pohybují téměř ve všech analyzovaných 

letech pod hranicí 1, což znamená, že společnost nemá dostatek pohotových zdrojů 

k vyrovnání dluhů splatných v nejbližší době. Pouze ukazatel okamžité likvidity splňuje 

podmínky a dosahuje v posledních dvou letech oborového průměru. V posledním roce 

došlo u všech ukazatelů likvidity k poklesu hodnot.  

 

Zadluženost společnosti je ve sledovaném období velká, ale vykazuje klesající 

tendence. V roce 2004 byla okolo 83%, v roce 2007 se snížila na 67 %. Z toho je patrné, 

že je společnost financována převážně cizími zdroji. 

 

Ukazatele rentability vypovídají o ziskovosti společnosti. Na základě provedené 

analýzy lze konstatovat, že především v roce 2007 se pohybují výsledné hodnoty 

rentability celkových vložených aktiv a vlastního kapitálu nad úrovní odvětvových 

průměrů. Rentabilita tržeb v minulých letech rostla velmi pomalu nebo stagnovala, ale 

v roce 2007 se přiblížila odvětvovému průměru. 

 

Z analýzy ukazatelů aktivity je patrné, že hodnota ukazatele obratu celkových aktiv 

vykazuje ve všech sledovaných letech rostoucí tendenci a v roce 2007 dosahuje 

pozitivní hodnoty 2,23. Tato se nachází v oblasti doporučovaných hodnot. Obrat a doba 

obratu zásob v prvních třech letech klesaly, poslední rok se zase mírně zvýšily. 

Nepodařilo se zjistit, jaké jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v odvětví. Nelze tak 

provést srovnání. Z ukazatele doby obratu pohledávek bylo zjištěno, že doba obratu 

pohledávek je delší než průměrná doba splatnosti faktur. To znamená, že obchodní 

partneři neplatí své účty včas. Další nevýhodou pro společnost je skutečnost, že doba 

obratu závazků je v porovnání s dobou obratu pohledávek podstatně kratší. To má za 
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následek, že společnost poskytuje bezúročný obchodní úvěr na delší dobu, než jej sama 

čerpá od svých dodavatelů. 

 

Z analýzy vybraných provozních ukazatelů byly zjištěny i některé problematické 

oblasti. Mzdová produktivita ve sledovaném období  v prvních třech letech mírně rostla 

až do roku 2006, v roce 2007 ale výrazně klesla a dostala se až pod hodnotu roku 2005. 

Pokles byl způsoben poměrně výrazným nárůstem mzdových nákladů. Vývoj ukazatele 

produktivity práce z přidané hodnoty vykazuje růstový trend, ale jeho hodnota dosahuje 

pouze dvou třetin hodnoty oborového průměru. Obdobný charakter vývoje má i 

ukazatel produktivity práce z tržeb, který je ve srovnání s oborovým průměrem pouze 

poloviční. Dalším záporným jevem je vývoj ukazatele produktivity dlouhodobého 

majetku. Ve sledovaném období se jeho hodnota stále snižovala. Pokles mezi roky 2007 

a 2004 představuje téměř – 27 %. Pozitivní je naopak rostoucí trend ukazatele 

nákladovosti výnosů, který v roce 2007 dosahuje hodnoty 0,95, což je již hodnota 

oborovému průměru. 

 

Pro analýzu soustav poměrových ukazatelů byly vybrány ukazatele Altmanova 

indexu finančního zdraví a index manželů Neumaierových IN 01. Dle Altmanova 

indexu bylo zjištěno, že se společnost Technické služby Blansko, s.r.o., po celé 

sledované období nacházela v pásmu tzv. šedé zóny, kdy se firma nachází 

v nevyhraněné finanční situaci. Vývoj indexu je pozitivní a v roce 2007 se přiblížil 

k hranici šedé zóny. 

Z výsledků indexu IN 01 je patrné, že se společnost rovněž nachází v oblasti šedé 

zóny, kdy nelze určit, zda společnost tvoří hodnotu nebo ne. Také tento index ve 

sledovaném období roste. 
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4. Vlastní návrhy řešení vedoucí ke zlepšení finanční situace 
Zadluženost 

Společnost byla od svého založení v roce 2002 financována především z cizího 

kapitálu. V prvních letech to byly převážně půjčky od vlastníka a dlouhodobý obchodní 

úvěr, po jehož splacení získala společnost v letech 2005 a 2006 další úvěry od banky na 

novou techniku. Přestože byla silně zadlužená (v roce 2004 byl koeficient 

samofinancování 17%), neměla se získáním úvěrů žádný problém, dokonce to ani 

neovlivnilo náklady na úvěr. Pro banku bylo směrodatné, že vlastníkem společnosti je 

město Blansko.  

Vysoká zadluženost nemusí být vždy na závadu, neboť cizí kapitál je levnější než 

vlastní, jelikož věřitelé nesou ve srovnání s vlastníky podniku nižší riziko a navíc jsou 

úroky z cizího kapitálu daňově uznatelným nákladem (pozitivně zde tedy působí 

úrokový daňový štít). Pro podnik je nejvhodnější varianta takové zadluženosti, kdy 

průměrné náklady na celkový kapitál jsou nejnižší. Dle tzv.“zlatých pravidel 

financování“ je požadovaná hodnota zadluženosti a samofinancování v poměru 1 : 1.  

 V roce 2007 společnost dosáhla v tomto ukazateli hodnoty  67,18% v porovnání 

s oborovým průměrem, který je 60,97%. Je zřejmé, že by zadluženost měla v dalším 

období ještě poklesnout, a to v horizontu tří let na úroveň 50 – 55%.   

Snížení zadluženosti se kladně promítne do ukazatelů likvidity, a tím společnost 

zvýší svoji schopnosti platit závazky. 

 

Likvidita 

 Výsledky analýzy ukazují, že v ukazatelích běžné a pohotové likvidity není 

společnost v dobré situaci. Při standardním podnikání by vznikala vysoká hrozba 

platební neschopnosti z pohledu cash flow. U společnosti Technické služby Blansko, 

s.r.o., je ale situace rozdílná v tom smyslu, že v případě nenadálé potřeby je možné 

chybějící finanční prostředky získat od vlastníka formou zálohy na dodávky služeb. 

Skutečností je, že k tomuto byla společnost nucena přistoupit pouze v počátcích své 

činnosti. 

 Úkolem společnosti je co nejrychleji se přiblížit oborovému průměru ukazatelů, 

který dosahuje hodnoty 1,46 u běžné likvidity a 1,39 u pohotové likvidity. 
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Nejjednodušší cestou k dosažení tohoto cíle je snížení úrovně cizích zdrojů, zejména 

krátkodobých závazků. 

 Společnost dosahuje u ukazatele okamžité likvidity hodnoty rovnající se 

oborovému průměru. Při bližší analýze jsem zjistila, že zůstatek na běžném účtu se 

celoročně pohybuje v rozmezí 1 – 3 mil. Kč. Doporučuji, aby podnik efektivněji 

využíval svoje relativně „volné“ prostředky a ukládal je například na termínované 

vklady s týdenním obnovováním. Některé banky umožňují běžný účet kombinovat 

s účtem spořícím tak, že zůstatek nad určitou výši je automaticky převeden na spořící 

účet a v případě poklesu disponibilního zůstatku na běžném účtu je zase přečerpán zpět. 

Další variantou je investování nadbytečných volných peněžních prostředků do 

dlouhodobého majetku, do nové techniky, eventuelně do vybudování nového sídla 

společnosti, nebo kapitálově vstoupit do jiné firmy z důvodu rozšíření podnikatelských 

aktivit. 

 

Aktivita 

 Analýza ukazuje, že společnost musí hledat opatření, jak zlepšit dobu obratu 

pohledávek a dobu obratu závazků. Stav by měl být minimálně vyrovnaný tak, aby 

společnost neposkytovala obchodní úvěr svým odběratelům na dobu delší, než ji 

poskytují její dodavatelé. Jedná se o velmi citlivou záležitost vzhledem k dominantnímu 

podílu poskytování služeb městu Blansku, které není ochotno snižovat dobu splatnosti 

faktur. S ohledem na potřebu zlepšení vykazované likvidity je tak třeba nacházet řešení 

ve vztahu s dodavateli tlakem na prodloužení požadované doby splatnosti faktur. 

 

Produktivita práce 

 Produktivita práce z přidané hodnoty roste v celém sledovaném období. Hodnota 

ukazatele v roce 2007 udává, že jeden pracovník společnosti vyprodukuje 412 tis. Kč 

přidané hodnoty. Oborová hodnota je o polovinu vyšší. Hodnoty ukazatele produktivity 

práce z tržeb jsou na tom ještě hůře. Sice mají rostoucí trend, ale pohybují se hluboko 

pod oborovým průměrem.  

Jedním z důvodů tak výrazných rozdílů mezi ukazateli ve společnosti Technické 

služby Blansko s.r.o. a oborovým průměrem může být skladba služeb. Oborový průměr 

je použit pro OKEČ 90, která zahrnuje i další činnosti, např. svoz domovního odpadu, 
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čištění odpadních vod a další. Tyto činnosti však nejsou v současné době předmětem 

podnikatelských aktivit analyzované společnosti.  

Dále je stávající úroveň produktivity práce ovlivněna zejména:  

- velmi nízký růstem cen služeb v porovnání s růstem nákladů, 

- sezónností v činnostech, které jsou předmětem podnikání společnosti, 

- vysokou fluktuací a nemocností zaměstnanců. 

 

Řešení zvýšení produktivity práce lze považovat za rozhodující úkol vedení 

společnosti, který by vedl rovněž ke zlepšení většiny finančních ukazatelů.  Možnými 

cestami ke zvýšení produktivity práce jsou: 

- Úprava cen služeb, která by odpovídala růstu cen služeb, energií včetně mezd 

zaměstnanců i při dosahování srovnatelné úrovně zisku. Jedná se zejména o úpravu 

ceny za seč, která rostla meziročně v úrovni nižší než inflace.  

- Vytvoření nových podnikatelských aktivit, které by byly zdrojem růstu 

produktivity práce. Vhodné by byly takové aktivity, které by přispěly k řešení problému 

sezónnosti prací v oblasti služeb poskytovaných společností. Vliv sezónnosti je patrný 

z grafu 4.1  

 

 

Srovnání výnosů společnosti v jednotlivých měsících v letech 2004 - 2007
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Graf 4.1: Výnosy společnosti v jednotlivých měsících v letech 2004 – 2007. 
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- Snížení nemocnosti, která v roce 2007 dosáhla úrovně 14% (celostátní průměr byl 

5,6% (15)) a vytvoření motivačního modelu pro zaměstnance, který by významněji 

působil na minimalizaci pracovní neschopnosti. Jsem přesvědčená, že tento motivační 

model by byl účinný i vzhledem k nižšímu průměrnému výdělku zaměstnanců i k jejich 

vyššímu průměrnému věku. 

- Snížení fluktuace zaměstnanců (dosahující hodnoty 50% zaměstnanců za rok) řešením 

rotace jejich činnosti tak, aby jejich práce nebyla jednotvárná s jednostranným 

zatěžováním organizmu při práci (vliv taktéž na nemocnost). Další možností jak snížit 

fluktuaci je zcela určitě zvýšení mezd a např. zavedení věrnostního spoření.  
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Závěr 
 Cílem předkládané bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti  

Technické služby Blansko, s.r.o., za období 2004 až 2007. Na základě výsledků analýzy 

byla vyhodnocena situace podniku, odhaleny slabé stránky a navržena opatření vedoucí 

ke zlepšení.  

 Analýza vycházela z doporučené literatury, studijních materiálů VUT,  

předložených  účetních závěrek a zpráv o společnosti za období 2004 až 2007 a 

informací na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu  ČR a Českého 

statistického úřadu. 

 Výsledek provedené finanční analýzy společnosti Technické služby Blansko, 

s.r.o., vypovídá, že se jedná o společnost s relativně dobrou situací v oblasti 

dosahovaných výsledků hospodaření i dalších finančních ukazatelů. Významným 

faktorem pozitivně ovlivňujícím finanční situaci je však zejména to, že dominantním 

odběratelem služeb i vlastníkem je město Blansko, které reprezentuje vysokou provozní 

bezpečnost z pohledu objemu výkonů a finančního krytí. Existuje však řada oblastí, ve 

kterých by se dalo hospodaření a finanční zdraví společnosti zlepšit. Je diskutabilní, zda 

k hodnocení finančních ukazatelů přistupovat klasickým způsobem z hlediska 

naplňování cíle maximalizace tržní hodnoty podniku pro jeho vlastníky. V mnoha 

ohledech je totiž analyzovaná společnost producentem veřejných statků a jako taková 

proto nemusí vždy být hodnocena pouze přísnými kritérii ekonomické efektivnosti a 

finančního zdraví.  

 

 Přistoupíme-li však k hodnocení tímto způsobem, pak mezi slabými stránkami 

společnosti vyniká zejména nízká úroveň  produktivity práce, která je hluboko pod 

oborovým průměrem. Každé zlepšení tohoto ukazatele velmi významně pozitivně 

ovlivní vývoj většiny ekonomických ukazatelů. V návrzích je zejména doporučeno 

zvýšit ceny služeb, neboť navýšení cen provedené v uplynulém období nepokrývalo ani 

vliv inflace. Další alternativou je hledání možností rozšíření podnikatelských aktivit se 

synergickými efekty z pohledu efektivnějšího využití techniky a řešení sezónnosti. Ke 

zlepšení situace by také velmi přispělo vyřešení problematiky vysoké nemocnosti a 

fluktuace zaměstnanců. 
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 Vzhledem k tomu, že v analyzované firmě pracuji a byly mi poskytnuty veškeré 

potřebné podklady, považuji zpracovanou analýzu za dostatečně přesnou k definování 

závěrů a doporučení.   
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Příloha 1: Rozvaha společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. za období 2004 - 2007 (v tis. Kč)
         

Aktiva Řád. 2004 2005 2006 2007Označ 
a b c netto netto netto netto

      AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 5148 5244 6025 6163
A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002         
B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 3288 2886 3644 3806
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004         
B. I. 1. Zřizovací výdaje 005         
   2. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006         
   3. Software 007         
   4. Ocenitelná práva 008         
   5. Goodwill (+/-) 009         
   6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010         
   7. Nedokončený  dlouhodobý nehmotný majetek 011         
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012         
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 3288 2886 3644 3806
B. II. 1. Pozemky 014         
   2. Stavby 015         
   3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 2886 3253 3644 3806
   4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017         
   5. Základní stádo a tažná zvířata 018         
   6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019         
   7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 35       
   8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021         
    9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022         
B. III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023         
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách  024         
   2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025         
   3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026         
   4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 027         
   5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028         
   6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029         
    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030         
C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 1810 2319 2349 2260
C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 214 242 381 375 
C. I. 1. Materiál 033 214 242 381 375 
   2. Nedokončená výroba a polotovary 034         
   3. Výrobky 035         
   4. Zvířata 036         
   5. Zboží 037         
    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038         
C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039         
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040         
   2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041         
   3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 042         
   4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 043         
   5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044         
   6. Dohadné účty aktivní 045         
   7. Jiné pohledávky 046         
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    8. odložená daňová pohledávka 047         
C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 849 1188 925 507 
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 763 1175 461 476 
   2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050         
   3. Pohledávky - podstatný vliv 051         
   4. Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky sdružení 052         
   5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 85   444   
   6. Stát - daňové pohledávky 054   11 13 19 
   7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055     6 11 
   8. Dohadné účty aktivní 056 1 2 1 1 
   9. Jiné pohledávky 057         
C. IV. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 747 889 1043 1378
C. IV. 1. Peníze 059 19 21 21 57 

   
  

2. Účty v bankách 060 728 868 1022 1321
   3. Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 50 39 32 97 
    4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 50 38 32 96 
D.I.   
1. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063   1   1 
D.I.   
1. I. 1. Náklady příštích období  064         

   2. Komplexní náklady příštích období 065         
    3. Příjmy příštích období 066         
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označ PASIVA Řád 
a b c 2004 2005 2006 2007
  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 5148 5244 6025 6163

A.   Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 873 1082 1322 1987
A. I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 200 200 200 200 

1 Základní kapitál 070 200 200 200 200 
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071         

  3 Změny základního kapitálu 072         
A. II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073         
A. II. 1 Emisní ážio 074         

2 Ostatní kapitálové fondy 075         
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076         

  4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077         

A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 
80 ) 078 20 20 20 20 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 20 20 20 20 
  2 Statutární a ostatní fondy 080         

A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 545 654 862 1101
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  082 545 654 862 1101

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 083         
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  084         

  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/   108 208 240 666 
B.   Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 4259 4127 4671 4140
B. I.   Rezervy   (ř. 87 až 90) 086         
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087         

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088         
3 Rezerva na daň z příjmů 089         

  4 Ostatní rezervy 090         
B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 2041 577 280   
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092         

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093         
3 Závazky - podstatný vliv 094         

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 095         
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096         
6 Vydané dluhopisy 097         
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098         
8 Dohadné účty pasívní 099         
9 Jiné závazky 100 2041 577 280   

  10 Odložený daňový závazek 101         
B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113) 102 2 218 2 414 886 1508
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 911 1 121 160 514 
    2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0     
    3 Závazky - podstatný vliv 105 0 0     
    4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 106 680 680 280 280 
    5 Závazky k zaměstnancům 107 170 221 210 344 
    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 106 139 127 218 
    7 Stát - daňové závazky a dotace 109 349 250 103 144 
    8 Kratkodobé přijaté zálohy 110         
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    9 Vydané dluhopisy 111         
    10 Dohadné účty pasivní  112 2 3 6 8 
    11 Jiné závazky 113         

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117) 114 1 136 0 3505 2632
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 879 0 2632 1696
    2 Krátkodobé bankovní úvěry  116 257 0 873 936 
    3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0     

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 118 35 16 32 36 
C. I. 1 Výdaje příštích období 119 35 16 23 25 
    2 Výnosy příštích období  120 0 0 9 11 
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Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. za období 

2004 – 2007 (v tis. Kč) 

Označení TEXT Číslo 
  a   b c 2004 2005 2006 2007

I. Tržby za prodej zboží    01 0 88 206 117
A.   Náklady vynaložené na prodané zboží   02 0 88 206 116

+ Obchodní marže  (ř. 01-02)   03 0 0 0 1

II. Výkony  (ř. 05+06+07)   04 9 160 
10 

116
11 

480
13 

585

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   05 9 160 
10 

111
11 

480
13 

572
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti   06 0 0 0 0

  3 Aktivace   07 0 5 0 13
B.   Výkonová spotřeba   (ř. 09+10)   08 3 263 3 397 3 654 4 283
B. 1 Spotřeba materiálu a energie   09 1 758 1 889 1 880 1 930
B.   2 Služby   10 1 505 1 508 1 774 2 353

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08)   11 5 897 6 719 7 826 9 303
C.   Osobní náklady   12 3 716 3 963 4 423 5 631
C. 1 Mzdové náklady   13 2 633 2 757 3 060 3 893
C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva   14 0 0 0 0
C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   15 938 987 1 089 1 382
C.   4 Sociální náklady   16 145 219 274 356
D.   Daně a poplatky   17 50 50 59 66
E.   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   18 1 739 2 178 2 776 2 368

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 22 29 116 65
  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    20 0 0 0 23
    2 Tržby z prodeje materiálu   21 22 29 116 42

F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 
23+24 ) 22 15 22 8 3

F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   23 0 0 0 3
F.   2 Prodaný materiál   24 15 22 8 3

G.   Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období   

25 0 0 0 0
IV. Ostatní provozní výnosy   26 32 24 59 97

H.   Ostatní provozní náklady   27 266 243 286 374
V. Převod provozních výnosů   28 0 0 0 0

I.   Převod provozních nákladů   29 0 0 0 0

Provozní výsledek hospodaření   30 * 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/     

165 316 449 1 023

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0
J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0 0 0

  VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 34 0 0 0 0

  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0
  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0
  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0
M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0



 

    - 77 - 
 

X. Výnosové úroky 42 0 0 0 0
N.     Nákladové úroky 43 44 48 119 219

XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0 0 0
O.   Ostatní finanční náklady 45 12 30 9 10

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0
P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0

Finanční výsledek hospodaření 48 * 
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   

-56 -78 -128 -229

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 1 30 81 128
Q. 1      -splatná 50 1 30 81 128
Q.   2      -odložená 51 0 0 0 0

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 108 208 240 666
XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0

R.   Mimořádné náklady 54 0 0 0 0
S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 0
S. 1      -splatná 56 0 0 0 0
S.   2      -odložená 57 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 0 0
T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 108 208 240 666

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 109 238 321 794
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Příloha 3: Cash Flow společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. za období 2004 – 

2007 (v tis. Kč) 

Cash flow:   Technické služby Blansko. s.r.o. 2004 2005 2006 2007 

P. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 
období 971 747 889 1 043

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)         
Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 109 238 321 794
A. 1   Úpravy o nepeněžní operace 1 739 2 178 2 776 2 188
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 1 739 2 178 2 776 2 188
A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  0 0 0 0
A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  0 0 0 0
A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0

A. 1 5 
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované 
výnosové úroky 0 0 0 0

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 0 0 0

A. *   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. 
kapitálu a mim.položkami 1 848 2 416 3 097 2 982

A. 2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 45 -141 -1 400 984
A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 137 -328 270 353

A. 2 2 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných 
účtů pasiv -40 215 -1 531 625

A. 2 3 Změna stavu zásob -52 -28 -139 6

A. 2 4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího 
do peněžních prostř. a ekvivalentů      0 0 0 0

A. **   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 1 893 2 275 1 697 3 966

A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných         
A. 4   Přijaté úroky 0 0 0 0

A. 5   
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 
období -1 -30 -81 -128

A. 6   
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně 
daně z příjmů 0 0 0 0

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti  1 892 2 245 1 616 3 838
  Peněžní toky z investiční činnosti         
B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -598 -1 775 -3 534 -2 350
B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 0 0 0
B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0
B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -598 -1 775 -3 534 -2 350
  Peněžní toky z finančních činností         
C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků -1 518 -328 2 072 -1 153
C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 0 0 0

C. 2 1 
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, 
emisního ážia atd. 0 0 0 0

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 0 0
C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 0
C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0
C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 0
C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0 0 0
C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -1 518 -328 2 072 -1 153
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -224 142 154 335
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 747 889 1 043 1 378
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 Příloha 4:  Měsíční stavy zásob, pohledávek a závazků v období 2004 - 2007      
               
Rok Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 Průměr 

Sklad posyp 4940 52448 21427 20995 20829 20077 21547 24613 99399 110740 115216 89871 50175 
Sklad elektro 103031 153525 150656 127303 189330 183627 180919 184750 165057 156090 154201 123740 156019 
Celkem (v tis.Kč) 108 206 172 148 210 204 202 209 264 267 269 214 206 
Pohledávky  1166900 2109774 1011345 1127513 819935 762644 523451 452592 914206 650681 1322813 763146 969 

20
04

 

Závazky 1059207 1306291 771286 955455 759422 724124 500272 432820 400822 208209 322257 908475 696 
Sklad posyp 37606 29869 29711 27778 25908 28980 27615 25729 23999 147632 116372 67079 49023 
Sklad elektro 120146 146670 138995 138730 134058 188227 194557 187106 171638 157849 178494 174239 160892 
Celkem (v tis. Kč) 158 177 169 167 160 217 222 213 196 305 295 241 210 
Pohledávky SL+BK 897366 2014322 1204681 1548916 561661 489690 440282 441204 469153 1321505 1367011 1147490 991940 
Pohledávky ost. 27440 53316 16135 37374 27437 24412 22285 30627 29460 46048 61686 27964 33682 
Celkem (v tis.Kč) 925 2068 1221 1586 589 514 463 472 499 1368 1429 1175 1026 

20
05

 

Závazky 936035 1205727 817319 749502 730811 620715 433242 454146 413944 461639 1403537 1480661 809 
Sklad posyp 105820 109630 69470 69470 59794 62341 62341 62341 91782 173559 274959 226884 114033 
Sklad elektro 177191 206389 210265 194887 166485 148753 126687 116612 126496 132928 126357 153910 157247 
Celkem (v tis. Kč) 283 316 280 264 226 211 189 179 218 306 401 381 271 
Pohledávky SL+BK 1805930 1502145 1212321 1541626 893322 753816 642433 907156 889981 1401411 1546033 441042 1128101 
Pohledávky ost. 71929 40553 44206 86159 26376 26520 33108 54083 51328 72728 31698 19969 46555 
export do wordu 1878 1543 1257 1628 920 780 676 961 941 1474 1578 461 1175 

20
06

 

Závazky 1076585 1000262 739674 720457 556189 564182 418448 416340 476992 658719 635907 148949 618 
Sklad posyp 114174 101865 101485 93569 92429 91859 144835 197273 197273 272773 230771 184249 151880 
Sklad elektro 138045 110480 115022 227252 216486 222905 222732 213517 208025 207213 198503 187814 189000 
Celkem (v tis. Kč) 252 212 217 321 309 315 368 411 405 480 429 372 341 
Pohledávky SL+BK 3166805 2817911 3015438 864461 884760 1028130 1033229 918251 624974 2244104 1761296 437896 1566438 
Pohledávky ost. 43169 51524 50495 55463 77273 24233 22155 53652 68236 33822 22249 38460 45061 
Celkem (v tis.Kč) 3210 2869 3066 920 962 1052 1055 972 693 2278 1784 476 1611 

20
07

 

Závazky 276398 221634 195538 361968 269698 272527 275439 309885 659276 557131 740381 483739 385 
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Příloha  5:  Tabulka vývoje počtu zaměstnanců 

 

Roky 2004 2005 2006 2007 

Průměrný počet 
zaměstnanců 17,83 17,25 19,25 22,58 

 

 

Příloha  6: Horizontální analýza rozvahy  (v tis. Kč, v%) 

 

Aktiva Řád. změna 2004/2005 změna 2005/2006 změna 2006/2007 
b c Δ % Δ % Δ % 

AKTIVA CELKEM 1 96 1,86% 781 14,89% 138 2,29%
Dlouhodobý majetek 3 -402 -12,23% 758 26,26% 162 4,45%
Dlouhodobý hmotný majetek 13 -402 -12,23% 758 26,26% 162 4,45%
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 16 367 12,72% 391 12,02% 162 4,45%
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 20 -35 -100,00% 0  - 0  -
Oběžná aktiva 31 509 28,12% 30 1,29% -89 -3,79%
Zásoby 32 28 13,08% 139 57,44% -6 -1,57%
Materiál 33 28 13,08% 139 57,44% -6 -1,57%
Krátkodobé pohledávky 48 339 39,93% -263 -22,14% -418 -45,19%
Pohledávky z obchodních vztahů 49 412 54,00% -714 -60,77% 15 3,25%
Stát - daňové pohledávky 54 -85 -100,00% 444  - -444 -100,00%
Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 11  - 2 18,18% 6 46,15%
Dohadné účty aktivní 56 0  - 6  - 5 83,33%
Jiné pohledávky 57 1 100,00% -1 -50,00% 0 0,00%
Krátkodobý finanční majetek 58 142 19,01% 154 17,32% 335 32,12%
Peníze 59 2 10,53% 0 0,00% 36 171,43%
Účty v bankách 60 140 19,23% 154 17,74% 299 29,26%
Časové rozlišení 63 -11 -22,00% -7 -17,95% 65 203,13%
Náklady příštích období 64 -12 -24,00% -6 -15,79% 64 200,00%
Příjmy příštích období 66 1  - -1 -100,00% 1  - 
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Řád. změna 2004/2005 změna 2005/2006 změna 2006/2007PASIVA 
b c Δ % Δ % Δ % 

PASIVA CELKEM 67 96 1,86% 781 14,89% 138 2,29%
Vlastní kapitál 68 209 23,94% 240 22,18% 665 50,30%
Základní kapitál 69 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Základní kapitál 70 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Rezervní fondy,neděli.fond a ost.fon 78 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Zákonný rezervní fond 79 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Výsledek hospodaření minulých let 81 109 20,00% 208 31,80% 239 27,73%
Nerozdělený zisk minulých let 82 109 20,00% 208 31,80% 239 27,73%
Výsl. hosp.běžného období 84 100 92,59% 32 15,38% 426 177,50%
Cizí zdroje 85 -132 -3,10% 544 13,18% -531 -11,37%
Dlouhodobé závazky 91 -1464 -71,73% -297 -51,47% -280 -100,00%
Jiné závazky 100 -1464 -71,73% -297 -51,47% -280 -100,00%
Krátkodobé závazky 102 196 8,84% -1528 -63,30% 622 70,20%
Závazky z obchodních vztahů 103 210 23,05% -961 -85,73% 354 221,25%
Závazky ke společníkům 106 0 0,00% -400 -58,82% 0 0,00%
Závazky k zaměstnancům 107 51 30,00% -11 -4,98% 134 63,81%
Závazky ze SZ a ZP 108 33 31,13% -12 -8,63% 91 71,65%
Stát - daňové závazky 109 -99 -28,37% -147 -58,80% 41 39,81%
Dohadné účty pasivní 112 1 50,00% 3 100,00% 2 33,33%
Bankovní úvěry a výpomoci 114 1136 0,00% 2369 208,54% -873 -24,91%
Bankovní úvěry dlouhodobé 115 879 0,00% 1753 199,43% -936 -35,56%
Krátkodobé bankovní úvěry 116 257 0,00% 616 239,69% 63 7,22%
Časové rozlišení 118 19 118,75% -3 -8,57% 4 12,50%
Výdaje příštích období 119 19 118,75% -3 -8,57% 4 12,50%
Výnosy příštích období 120 0  - 9  - 2 22,22%
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Příloha 7:  Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  (v tis. Kč, v%) 

TEXT Číslo změna 2004/2005 změna 2005/2006 změna 2006/2007
  b c Δ % Δ % Δ % 

Tržby za prodej zboží    01 88   118 134,09% -89 -43,20%
Náklady vynaložené na prodané 
zboží   02 88   118 134,09% -90 -43,69%
Obchodní marže     03 0   0   1   
Výkony     04 956 10,44% 1364 13,48% 2105 18,34%
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb   05 951 10,38% 1369 13,54% 2092 18,22%
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti   06 0   0   0   
Aktivace   07 5   -5 -100,00% 13   
Výkonová spotřeba      08 134 4,11% 257 7,57% 629 17,21%
Spotřeba materiálu a energie   09 131 7,45% -9 -0,48% 50 2,66%
Služby   10 3 0,20% 266 17,64% 579 32,64%
Přidaná hodnota     11 822 13,94% 1107 16,48% 1477 18,87%
Osobní náklady   12 247 6,65% 460 11,61% 1208 27,31%
Mzdové náklady   13 124 4,71% 303 10,99% 833 27,22%
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva   14 0   0   0   
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění   15 49 5,22% 102 10,33% 293 26,91%
Sociální náklady   16 74 51,03% 55 25,11% 82 29,93%
Daně a poplatky   17 0 0,00% 9 18,00% 7 11,86%
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetk   18 439 25,24% 598 27,46% -408 -14,70%
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiál   19 7 31,82% 87 300,00% -51 -43,97%
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku    20 0   0   23   
Tržby z prodeje materiálu   21 7 31,82% 87 300,00% -74 -63,79%
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 22 7 46,67% -14 -63,64% -5 -62,50%
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku   23 0   0   3   
Prodaný materiál   24 7 46,67% -14 -63,64% -5 -62,50%
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

  
25 0   0   0   

Ostatní provozní výnosy   26 -8 -25,00% 35 145,83% 38 64,41%
Ostatní provozní náklady   27 -23 -8,65% 43 17,70% 88 30,77%
Převod provozních výnosů   28 0   0   0   
Převod provozních nákladů   29 0   0   0   
    
Provozní výsledek hospodaření  30  151 91,52% 133 42,09% 574 127,84%
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0   0   0   
Prodané cenné papíry a podíly 32 0   0   0   
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku  33 0   0   0   
Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobám a v účetních jednot 34 0   0   0   
Výnosy z ostatních dlouhodobých 
cenných papírů a podílů 35 0   0   0   
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 36 0   0   0   
Výnosy z krátkodobého finančního 37 0   0   0   
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majetku 

Náklady z finančního majetku 38 0   0   0   
Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 39 0   0   0   
Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 40 0   0   0   
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 41 0   0   0   
Výnosové úroky 42 0   0   0   
Nákladové úroky 43 4 9,09% 71 147,92% 100 84,03%
Ostatní finanční výnosy 44 0   0   0   
Ostatní finanční náklady 45 18 150,00% -21 -70,00% 1 11,11%
Převod finančních výnosů 46 0   0   0   
Převod finančních nákladů 47 0   0   0   
Finanční výsledek hospodaření 48 
   -22 39,29% -50 64,10% -101 78,91%
Daň z příjmů za běžnou činnost    49 29 2900% 51 170,00% 47 58,02%
     -splatná 50 29 2900% 51 170,00% 47 58,02%
     -odložená 51 0   0   0   
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost  52 100 92,59% 32 15,38% 426 177,50%
Mimořádné výnosy 53 0   0   0   
Mimořádné náklady 54 0   0   0   
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  55 0   0   0   
     -splatná 56 0   0   0   
     -odložená 57 0   0   0   
Mimořádný výsledek hospodaření  58 0   0   0   
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 59 0   0   0   
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-)   60 100 92,59% 32 15,38% 426 177,50%
Výsledek hospodaření  před 
zdaněním (+/-)   61 129 118,35% 83 34,87% 473 147,35%
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Příloha 8: Horizontální analýza výkazu cash flow 

        změna 2004/2005 změna 2005/2006 změna 2006/2007 
Cash flow:   Technické služby Blansko. s.r.o. Δ % Δ % Δ % 

P. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 
účetního období -224 -23,07% 142 19,01% 154 17,32%

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)     
Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 129 118,35% 83 34,87% 473 147,35%  
A. 1   Úpravy o nepeněžní operace 439 25,24% 598 27,46% -588 -21,18%  

A. 1   
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému 
majetku 439 25,24% 598 27,46% -588 -21,18%  

A. 1   Změna stavu opravných položek, rezerv  0   0   0    
A. 1   Zisk z prodeje stálých aktiv  0   0   0    
A. 1   Výnosy z dividend a podílů na zisku 0   0   0    

A. 1   
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a 
vyúčtované výnosové úroky 0   0   0    

A. 1   Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0   0   0    

A. *   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami 
prac. kapitálu a mim.položkami 568 30,74% 681 28,19% -115 -3,71%  

A. 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -186 -413,33% -1 259 892,91% 2 384 -170,29%  
A. 2   Změna stavu pohledávek z provoz. činn., přechod. účtů aktiv -465 -339,42% 598 -182,32% 83 30,74%  

A. 2   
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 
přechodných účtů pasiv 255 -637,50% -1 746 -812,09% 2 156 -140,82%  

A. 2   Změna stavu zásob 24 -46,15% -111 396,43% 145 -104,32%  

A. 2   
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího 
do peněžních prostř. a ekvivalentů 0   0   0    

A. **   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 382 20,18% -578 -25,41% 2 269 133,71%  

A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 0   0   0    
A. 4   Přijaté úroky 0   0   0    

A. 5   
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za 
minulá období -29 2900% -51 170,00% -47 58,02%  

A. 6   
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským 
výsledkem včetně daně z příjmů 0   0   0    

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti  353 18,66% -629 -28,02% 2 222 137,50%  
  Peněžní toky z investiční činnosti 0   0   0    
B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1 177 196,82% -1 759 99,10% 1 184 -33,50%  
B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 0   0   0    
B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0   0   0    
B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -1 177 196,82% -1 759 99,10% 1 184 -33,50%  
  Peněžní toky z finančních činností 0   0   0    
C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 1 190 -78,39% 2 400 -731,71% -3 225 -155,65%  
C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekv. 0   0   0    

C. 2   
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního 
kapitálu, emisního ážia atd. 0   0   0    

C. 2   Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0   0   0    
C. 2   Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0   0   0    
C. 2   Úhrada ztráty společníky 0   0   0    
C. 2   Přímé platby na vrub fondů 0   0   0    
C. 2   Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené da 0   0   0    
C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  1 190 -78,39% 2 400 -731,71% -3 225 -155,65%  
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 366 -163,39% 12 8,45% 181 117,53%  

R. 
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního 
období 142 19,01% 154 17,32% 335 32,12%  
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Příloha 9: Vertikální analýza rozvahy  (v tis. Kč, v %) 

Aktiva Řád. 2004 2005 2006 2007 
b c         

AKTIVA CELKEM 1 5148 100,00% 5244 100,00% 6025 100,00% 6163 100,00%
Dlouhodobý majetek 3 3288 63,87% 2886 55,03% 3644 60,48% 3806 61,76%
Dlouhodobý hmotný majetek 13 3288 63,87% 2886 55,03% 3644 60,48% 3806 61,76%
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 16 2886 56,06% 3253 62,03% 3644 60,48% 3806 61,76%
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 20 35 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Oběžná aktiva 31 1810 35,16% 2319 44,22% 2349 38,99% 2260 36,67%
Zásoby 32 214 4,16% 242 4,61% 381 6,32% 375 6,08%
Materiál 33 214 4,16% 242 4,61% 381 6,32% 375 6,08%
Krátkodobé pohledávky 48 849 16,49% 1188 22,65% 925 15,35% 507 8,23%
Pohledávky z obchodních vztahů 49 763 14,82% 1175 22,41% 461 7,65% 476 7,72%
Stát - daňové pohledávky 54 85 1,65% 0 0,00% 444 7,37% 0 0,00%
Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 0 0,00% 11 0,21% 13 0,22% 19 0,31%
Dohadné účty aktivní 56 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% 11 0,18%
Jiné pohledávky 57 1 0,02% 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
Krátkodobý finanční majetek 58 747 14,51% 889 16,95% 1043 17,31% 1378 22,36%
Peníze 59 19 0,37% 21 0,40% 21 0,35% 57 0,92%
Účty v bankách 60 728 14,14% 868 16,55% 1022 16,96% 1321 21,43%
Časové rozlišení 63 50 0,97% 39 0,74% 32 0,53% 97 1,57%
Náklady příštích období 64 50 0,97% 38 0,72% 32 0,53% 96 1,56%
Příjmy příštích období 66 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
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Řád. 2004 2005 2006 2007 PASIVA 
b c         

PASIVA CELKEM 67 5148 100,00% 5244 100,00% 6025 100,00% 6163 100,00%
Vlastní kapitál 68 873 16,96% 1082 20,63% 1322 21,94% 1987 32,24%
Základní kapitál 69 200 3,89% 200 3,81% 200 3,32% 200 3,25%
Základní kapitál 70 200 3,89% 200 3,81% 200 3,32% 200 3,25%
Rezervní fondy,neděli.fond a 
ost.fondy 78 20 0,39% 20 0,38% 20 0,33% 20 0,32%
Zákonný rezervní fond 79 20 0,39% 20 0,38% 20 0,33% 20 0,32%
Výsledek hospodaření minulých let 81 545 10,59% 654 12,47% 862 14,31% 1101 17,86%
Nerozdělený zisk minulých let 82 545 10,59% 654 12,47% 862 14,31% 1101 17,86%
Výsl. hosp.běžného období 84 108 2,10% 208 3,97% 240 3,98% 666 10,81%
Cizí zdroje 85 4259 82,73% 4127 78,70% 4671 77,53% 4140 67,18%
Dlouhodobé závazky 91 2041 39,65% 577 11,00% 280 4,65% 0 0,00%
Jiné závazky 100 2041 39,65% 577 11,00% 280 4,65% 0 0,00%
Krátkodobé závazky 102 2218 43,08% 2414 46,03% 886 14,71% 1508 24,47%
Závazky z obchodních vztahů 103 911 17,70% 1121 21,38% 160 2,66% 514 8,34%
Závazky ke společníkům 106 680 13,21% 680 12,97% 280 4,65% 280 4,54%
Závazky k zaměstnancům 107 170 3,30% 221 4,21% 210 3,49% 344 5,58%
Závazky ze SZ a ZP 108 106 2,06% 139 2,65% 127 2,11% 218 3,54%
Stát - daňové závazky 109 349 6,78% 250 4,77% 103 1,71% 144 2,34%
Dohadné účty pasivní 112 2 0,04% 3 0,06% 6 0,10% 8 0,13%
Bankovní úvěry a výpomoci 114 0 0,00% 1136 21,66% 3505 58,17% 2632 42,71%
Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0,00% 879 16,76% 2632 43,68% 1696 27,52%
Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0,00% 257 4,90% 873 14,49% 936 15,19%
Časové rozlišení 118 16 0,31% 35 0,67% 32 0,53% 36 0,58%
Výdaje příštích období 119 16 0,31% 35 0,67% 32 0,53% 36 0,58%
Výnosy příštích období 120 0 0,00% 0 0,00% 9 0,15% 11 0,18%
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Příloha 10: Vertikální analýza zisku a ztráty (v tis. Kč, v %) 

TEXT Číslo Podíl na tržbách za prodej služeb + prodej zboží 

  b c 2004 2005 2006 2007 

Tržby za prodej zboží  01 0 0,00% 88 0,86% 206 1,76% 117 0,85%

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0,00% 88 0,86% 206 1,76% 116 0,85%

Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01%

Výkony  (ř. 05+06+07) 04 9 160 100,00% 10 116 99,19% 11 480 98,24% 13 585 99,24%

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 9 160 100,00% 10 111 99,14% 11 480 98,24% 13 572 99,15%

Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Aktivace 07 0 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 13 0,09%

Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 3 263 35,62% 3 397 33,31% 3 654 31,27% 4 283 31,29%

Spotřeba materiálu a energie 09 1 758 19,19% 1 889 18,52% 1 880 16,09% 1 930 14,10%

Služby 10 1 505 16,43% 1 508 14,79% 1 774 15,18% 2 353 17,19%

Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 5 897 64,38% 6 719 65,88% 7 826 66,97% 9 303 67,96%

Osobní náklady 12 3 716 40,57% 3 963 38,86% 4 423 37,85% 5 631 41,14%

Mzdové náklady 13 2 633 28,74% 2 757 27,03% 3 060 26,19% 3 893 28,44%

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 15 938 10,24% 987 9,68% 1 089 9,32% 1 382 10,10%

Sociální náklady 16 145 1,58% 219 2,15% 274 2,34% 356 2,60%

Daně a poplatky 17 50 0,55% 50 0,49% 59 0,50% 66 0,48%
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 1 739 18,98% 2 178 21,36% 2 776 23,75% 2 368 17,30%
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu  19 22 0,24% 29 0,28% 116 0,99% 65 0,47%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,17%

Tržby z prodeje materiálu 21 22 0,24% 29 0,28% 116 0,99% 42 0,31%
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a ma 22 15 0,16% 22 0,22% 8 0,07% 3 0,02%

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02%

Prodaný materiál 24 15 0,16% 22 0,22% 8 0,07% 3 0,02%
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích ob 25 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ostatní provozní výnosy 26 32 0,35% 24 0,24% 59 0,50% 97 0,71%

Ostatní provozní náklady 27 266 2,90% 243 2,38% 286 2,45% 374 2,73%

Převod provozních výnosů 28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Převod provozních nákladů 29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Provozní výsledek hospodaření 30 

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   
165 1,80% 316 3,10% 449 3,84% 1 023 7,47%

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  33 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 
a podílů 35 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 36 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Náklady z finančního majetku 38 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 41 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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Výnosové úroky 42 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nákladové úroky 43 44 0,48% 48 0,47% 119 1,02% 219 1,60%

Ostatní finanční výnosy 44 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ostatní finanční náklady 45 12 0,13% 30 0,29% 9 0,08% 10 0,07%

Převod finančních výnosů 46 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Převod finančních nákladů 47 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Finanční výsledek hospodaření 48 

   
-56 -0,61% -78 -0,76% -128 -1,10% -229 -1,67%

Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 1 0,01% 30 0,29% 81 0,69% 128 0,94%

     -splatná 50 1 0,01% 30 0,29% 81 0,69% 128 0,94%

     -odložená 51 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Výsledek hospodaření za běžnou činnost   52 108 1,18% 208 2,04% 240 2,05% 666 4,87%

Mimořádné výnosy 53 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mimořádné náklady 54 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

     -splatná 56 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

     -odložená 57 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 
) 58 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 59 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   60 108 1,18% 208 2,04% 240 2,05% 666 4,87%

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)   61 109 1,19% 238 2,33% 321 2,75% 794 5,80%
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Příloha 11: Altmanův index finančního zdraví 

 
 

Altmannův index finančního zdraví ( Z score) 

Rok Ukazatel 

Čistý prac. 
kapitál 

Aktiva celkem 

Kumul. hosp. 
výsl. 

Aktiva celkem 

EBIT 
Aktiva 
celkem 

Základní 
kapitál 
Dluhy 

Tržby 
Aktiva 
celkem 

Výše ukazatele -0,079 0,021 0,030 0,047 1,784 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota -0,057 0,018 0,092 0,020 1,780 2004 

Součet vážených 
hodnot 

1,85 

Výše ukazatele -0,067 0,040 0,055 0,048 1,950 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota -0,048 0,034 0,169 0,020 1,947 

2005 

Součet vážených 
hodnot 2,12 

Výše ukazatele 0,098 0,040 0,073 0,043 1,959 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,070 0,034 0,227 0,018 1,955 

2006 

Součet vážených 
hodnot 2,30 

Výše ukazatele -0,030 0,108 0,164 0,048 2,232 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota -0,021 0,092 0,511 0,020 2,227 2007 

Součet vážených 
hodnot 

2,83 

 
 
 
 
Příloha 12: Index IN 01 
 
      

Roky 
Aktiva 

cizí zdroje 

EBIT 
nákladové 

úroky 
EBIT 
aktiva 

Výnosy 
aktiva 

Oběžná 
aktiva 

KZ + KBÚ Index IN 01 

2004 1,209 3,477 0,030 1,790 0,816 0,86 

2005 1,271 5,958 0,055 1,956 0,868 1,11 

2006 1,290 3,697 0,073 1,969 1,335 1,14 

2007 1,489 4,626 0,164 2,141 0,925 1,56 
 


