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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Weha CZ, s. r. o., která podniká 

v odvětví obchodu, služeb a jejich zprostředkování. Práce se dělí do dvou částí. První, 

teoretická, osvětluje principy a metody finanční analýzy. Ve druhé, praktické, části popíšu 

ekonomické pozadí zkoumané společnosti a z poskytnutých dat provedu samotnou analýzu, na 

jejímž základě vyhodnotím situaci vyjádřím doporučení pro případná zlepšení. 

Abstract 

The subject of this thesis is to perform a financial analysis of the company Weha CZ, s. r. o.., 

which’s area of interest is trade and service. The thesis is to be divided into two parts. First part, 

the theoretical one, will explain principles and methods of financial analysis. The other part, 

practical one, will describe economical background of the company as well as perform the 

analysis. Thereafter conclusions, evaluation and improvement suggestions will be stated. 
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ÚVOD 

Finanční analýzu jsem se rozhodl zpracovat jako téma bakalářské práce zejména pro její 

význam v rozhodování managementu, její rozšířenost a univerzálnost použití. 

Jedná se o jedno z témat, jehož zpracování je v rozhodovací praxi podniku použitelné a 

přínosné i v případě, že je zpracováno jako téma bakalářské práce studentem bez 

významných zkušeností z praxe a bez detailního vhledu do fungování společnosti. 

Výstupem finanční analýzy je nejen názor, hodnocení a návrhy studenta, ale i soubor 

nashromážděných dat, provedených kalkulací, teoretických východisek a objevených 

souvislostí, což se dá pokládat za data objektivní a nezávislá na úsudku, zkušenostech a 

inklinaci studenta, který analýzu zpracoval, což má pozitivní vliv na hodnotu a užitek 

z vloženého úsilí a času. 

Podstatným hlediskem při výběru tématu práce pro mě tedy byla využitelnost a přínos 

výsledků nehledě ke shodě mých názorů a návrhů s názory zkoumaného subjektu. 

V tomto ohledu je finanční analýza výjimečnou disciplínou a splňuje toto kritérium lépe 

než většina ostatních ekonomických disciplín. 

Za předpokladu, že vstupní data finanční analýzy mají dostatečnou vypovídací hodnotu, 

zvolí se vhodné ukazatele finanční analýzy a výsledky se správně interpretují, jsou 

výstupy finanční analýzy důležitým, nezkresleným údajem pro řízení podniku. Pomáhají 

porozumět vývoji podniku v čase, způsobu a efektivnosti nakládání s majetkem a odhalit 

případná rizika vyplývající z neopatrného hospodaření stejně jako nevyužité příležitosti, 

které může představovat neefektivní nakládání s majetkem. 

Výhodou finanční analýzy je, že se dá použít jako nástroj pro zlepšení hospodaření napříč 

hospodářským spektrem u různých typů podniků, tedy i nashromážděné znalosti a 

vypracovaný materiál mají perspektivu a potenciál využití do budoucnosti. 
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1) CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem práce je zhodnotit a zlepšit finanční situaci, hospodaření, a tím i vyhlídky firmy  

Weha CZ, s. r. o. tím, že jí budou ve formě této práce poskytnuty podrobné podklady pro 

rozhodování ve věci podnikových financí. 

K dosažení tohoto cíle bude použito finanční analýzy, tedy zhodnocení finanční situace 

podniku na základě poskytnutých dat pomocí matematických metod finanční analýzy. 

K provedení finanční analýzy je nutné dosáhnout těchto parciálních cílů: 

 rešerše odborné literatury, která slouží k nashromáždění dostupných poznatků, 

jejich setřídění, posouzení relevance a přinosu, 

 zhodnocení obecného ekonomického prostředí společnosti a jeho vývoje, 

 analýza postavení společnosti na trhu a situace na trhu pomocí analytických metod 

SWOT, SLEPT a Porterovy analýzy pěti sil, 

 shromáždění dat z účetních výkazů 

 vyčíslení hodnot ukazatelů finanční analýzy pomocí metod finanční analýzy, 

 hodnocení hodnot ukazatelů finanční analýzy, posouzení, zda odpovídají 

očekávání, běžným hodnotám, či stanoveným normám, 

 formulace možných následků či hrozeb vyplývajících z nestandardních hodnot 

ukazatelů, 

Se znalostí výsledků analýzy a celkové situace se přistoupí k hodnocení závažnosti 

jednotlivých nedostatků, a bude se formulovat jejich dopad a souvislosti s ostatními 

finančními aspekty společnosti. 

Konečným krokem bude formulace návrhů k odstranění zjištěných nedostatků, 

vyvarování se podobných chyb do budoucnosti a pro celkové zlepšení finanční situace či 

efektivnější využití prostředků.  
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2) TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

1.1 Charakteristika finanční analýzy 

„Finanční řízení a rozhodování je nedílnou součástí všech aktivit podnikového 

organismu. Vychází a plní nezastupitelnou roli v rámci celkového řízení a rozhodování 

podniku. Přitom jsou základem strategické a dlouhodobé cíle podniku.“ (Dluhošová, 

2010, s. 12) 

„Své místo v hodnocení ekonomické situace podniků našla finanční analýza z důvodu 

vysoké proměnlivosti ekonomických dat, jejich obtížného zpracování, neexistence 

obecně platných hodnot ukazatelů a teoretických modelů prosperujících firem.“ 

(Sedláček, 2011, s. 3) 

„Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření 

podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, 

kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich 

vývoj. Tím se zvyšuje vypovídací schopnost zpracovávaných dat, zvyšuje se jejich 

informační hodnota. Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a 

slabých stránek především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí 

finanční analýzy umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční 

situaci podniku, představují podklad pro rozhodování jeho managementu.“ (Sedláček, 

2011) 

Cílem finanční analýzy je rovněž posoudit finanční zdraví podniku. Tento pojem 

vyjadřuje uspokojivou finanční situaci podiku. Za finančně zdravý podnik lze považovat 

takový podnik, který je schopen trvale dosahovat takové míry zhodnocení vloženého 

kapitálu, která je požadována investory. (Hrdý, 2016) 

„Finanční analýza patří k základním dovednostem každého finančního manažera. Tvoří 

každodenní součást jeho práce, neboť závěry a poznatky finanční analýzy slouží nejen 

pro strategické a taktické rozhodování o investicích a financování, ale i pro reporting 

vlastníkům, věřitelům a dalším zájemcům.“ (Kislingerová, 2007) 
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1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Každý ze subjektů finanční analýzy má své specifické zájmy, které ho vedou k potřebě 

údajů finanční analýzy, což je spojeno také s určitým typem rozhodování každého 

subjektu. (Hrdý, 2016) 

Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou předmětem zájmu nejen 

manažerů, ale i mnoha dalších subjektů přicházejících do kontaktu s podnikem. Uživatelé 

finančních analýz jsou jednak externí a jednak interní. 

Externí uživatelé: 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 stát a jeho orgány, 

 obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé), 

 manažeři, konkurence apod. 

Interní uživatelé: 

 manažeři, 

 odboráři, 

 zaměstnanci. 

Investoři 

Akcionáři a jiní investoři se zajímají o výsledky finanční analýzy s cílem získání 

dostatečného množství informací pro rozhodování o případných investicích v daném 

podniku a pro kontrolu způsobu, jakým podnik hospodaří se svým majetkem.  

Banky a ostatní věřitelé 

Věřitelé využívají informací finanční analýzy pro zhodnocení finančního stavu 

společnosti například při rozhodování o poskytnutí úvěru. 
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Stát a jeho orgány 

Stát podle výsledků finanční analýzy hodnotí správnost vykázaných daní, hospodaření 

podniků se státní majetkovou účastí, rozhoduje o rozdělování finančních výpomocí, a 

provádí statistická šetření. 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři se zajímají o výsledky finanční analýzy zejména kvůli posouzení 

platební schopnosti podniku nebo jeho tržní hodnoty. 

Manžeři 

Manažeři využívají výstupy finanční analýzy pro operativní i strategické finanční řízení 

podniku. Výhodou při zpracování výstupů analýzy jim je znalost neveřejných informací. 

Znalost pravdivé situace podniku jim pomáhá podřizovat veškerou činnost podniku jeho 

základnímu cíli. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají zájem na prosperitě a stabilitě svého podniku pro perspektivu 

zaměstnání, mzdové a sociální možnosti a další výhody poskytované zaměstnavatelem. 

(Kislingerová, 2007) 

1.3 Zdroje vstupních dat 

„Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka. 

Standardními účetními výkazy, které tvoří součást účetních závěrek, jsou rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow); nezanedbatelnou součástí je 

příloha k účetní závěrce.“ (Kislingerová, 2007) 
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Rozvaha 

„Údaje zjištěné z rozvahy charakterizují stav ekonomické veličiny, resp. Stav majetku a 

zdrojů podniku k určitému datu. Jedná se o tzv. okamžikové, stavové ukazatele.“ 

(Kislingerová, 2007) 

Jedna strana rozvahy zachycuje stav majetku (aktiv), zatímco druhá zobrazuje zdroje jeho 

krytí (pasiva). Z tohoto vztahu vyplývá základní bilanční rovnice rozvahy, tedy že aktiva 

se vždy rovnají pasivům. 

„Základním hlediskem třídění aktiv je jejich funkce a s ní spojená doba vázanosti 

v reprodukčním cyklu podniku. Z tohoto pohledu se aktiva člení na stálá aktiva 

(dlouhododbá, fixní), zahrnující majetkové složky, které slouží podniku dlouhodobě a 

postupně se opotřebovávají; oběžná aktiva (krátkodobá) představují ty části majetku, 

které se spotřebovávají obvykle najednou, popřípadě proces jejich přeměny v peníze 

nepřesahuje jeden rok.“ (Dluhošová, 2010)  

Výkaz zisků a ztrát 

„Smyslem výkazu zisků a ztrát je informovat o úspěšnosti práce podniku, o výsledku, 

kterého dosáhl podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi výnosy podniku 

dosaženými v určitém období a náklady spojenými s jejich vytvořením.“ (Kislingerová, 

2007) 

„Náklady můžeme definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Se 

vznikem nákladů je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze (snížení netto 

aktiv). V praxi se se náklady ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spotřeba, opotřebení 

majetku a přírůstek závazků. 

Výnosy se definují jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku 

a představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb. 

Výnosy zahrnují hodnotové navrácení spotřebovaného majetku a jeho přírůstek (zvýšení 

netto aktiv).“ (Dluhošová, 2010) 
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Výkaz Cash Flow 

Význam pojmu Cash Flow ve srovnání se ziskem vyplývá z toho, že vyjadřuje reálnou a 

nezkreslenou skutečnost peněžních toků v podniku. 

Účelem analýzy výkazu peněžních toků je objasnit hlavní faktory, které ovlivňují příjem 

a výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k určitému okamžiku. (Dluhošová, 

2010) 

Legislativní změny v oblasti účetních výkazů 

Od roku 2016 vstoupil v platnost nový zákon o účetnictví, který uvádí české účetní 

výkazy do souladu s evropskými požadavky. V důsledku uvedení tohoto zákona 

v platnost se mírně mění klasifikace účetních jednotek, požadavky na sestavení účetní 

závěrky a struktura účetních výkazů. 

Změny účetních výkazů se týkají zejména účtování o dlouhodobém nehmotném majetku, 

zásobách vytvořených vlastní činností a darech. 

Při účtování o dlouhodobém nehmotném majetku se ruší účtování zřizovacích výdajů 

jako dlouhodobého nehmotného majetku. Do doby vyřazení majetku se zřizovací výdaje 

budou účtovat jako ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, na základě přechodného 

ustanovení § 6 odst. 3 písm. A) vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Vybraným malým a mikro (podle nové klasifikace) jednotkám vzniká možnost vést 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. To se nicméně netýká obchodních korporací. 

Ruší se účtové skupiny 58 a 68 pro mimořádné výnosy a náklady.  

(Změny v účetnictví pro rok 2016, 2017) 
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1.4 Metody finanční analýzy 

Klasická finanční analýza se skládá z fundamentální a technické analýzy.  

Fundamentální analýza je založena na znalostech ekonomických jevů, jejich souvislostí, 

zkušenostech odborníků a podobně. Hodnotí se zejména makroekonomické a 

mikroekonomické prostředí, fáze života podniku a vlivy ostatních zúčastněných stran. 

„Technická analýza používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných 

metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) 

ekonomickým posouzením výsledků.“ (Sedláček, 2011) 

Analýza stavových ukazatelů 

Důležitým aspektem analýzy stavových ukazatelů je, že pracuje s daty v absolutním 

vyjádření majícími rozměr určitých jevů, např. majetku nebo kapitálu v určitém bodu 

v čase. (Kislingerová, 2007) 

Horizontální analýza 

„Rozbor horizontální struktury účetních výkazů znamená, že hledáme odpověď na dvě 

základní otázky:  

 kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase? 

 o kolik procent se změnila příslušná položka v čase?“ 

 (Kislingerová, 2007) 

𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜bí − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
× 100 =  

𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡

𝑥𝑡
× 100 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

 (Sedláček, 2011) 
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Vertikální analýza 

„Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení 

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

zdrojů (kapitálu) byly pořízeny.“ (Sedláček, 2011) 

Vertikální analýza je vhodná také k porovnání se srovnatelnými firmami, konkurencí 

nebo pro odvětvové porovnání. (Kislingerová, 2007) 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Čistý pracovní kapitál 

Jedná se o ukazatel vypočtený jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy. Umožňuje oddělit část oběžných aktiv určenou k úhradě 

krátkodobých závazků od části, kterou můžeme chápat jako jistý finanční fond 

financovaný dlouhodobým kapitálem. (Sedláček, 2011) 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

Čisté pohotové prostředky 

Omezení čistého pracovního kapitálu spočívá v nízké likviditě některých oběžných aktiv, 

na kterou čistý pracovní kapitál nebere zřetel. Z toho důvodu se používají pro sledování 

okamžité likvidity čisté pohotové prostředky, které představují rozdíl mezi pohotovými 

peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Striktní forma ukazatele zahrnuje 

pouze hotovost a peníze na běžných účtech. Benevolentnější forma počítá i s peněžními 

ekvivalenty jako jsou šeky, směnky nebo cenné papíry. (Sedláček, 2011) 

Č𝑖𝑠𝑡é 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

= 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

  



10 

Čistý peněžní majetek 

Představuje střední cestu mezi předchozími dvěma ukazateli likvidity. Z oběžných aktiv 

vynechává zásoby i nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se odečtou 

krátkodobé závazky. (Sedláček, 2011) 

Č𝑃𝑀 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a 

nejrozšířenější metodou finanční analýzy pro svou rychlost a nenákladnost, nicméně mají 

omezenou vypovídací schopnost. Lze jimi porovnávat vztah části celku k nadřazenému 

celku nebo dvě samostatné veličiny. (Sedláček, 2011) 

Ukazatele rentability 

„Ukazatele rentability někdy označované jako ukazatele výnosnosti, návratnosti, 

profitability ratio, jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého 

podnikatelskou činností (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu), která může být 

jak na straně aktiv, tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi.“ (Kislingerová, 2007) 

ROA (Return on Assets, rentabilita aktiv) 

Rentabilita aktiv je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje zisk s celkovými aktivy bez 

ohledu na zdroj jejich financování. Hodnotí tedy schopnost podniku efektivně využívat 

majetek. (Kislingerová, 2007) 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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ROE (Return on Equity, rentabilita vlastního kapitálu) 

Ukazatel zvláště významný pro investory (akcionáře, společníky a další) Udává, kolik 

čistého zisku vzejde z jedné koruny investované akcionářem. Základní rovnice je 

následující: (Kislingerová, 2007)  

𝑅𝑂𝐸 =
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

ROS (Return on Sales, rentabilita tržeb) 

Ukazatel určuje, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb. Lze se setkat 

se dvěma variantami výpočtu. V čitateli se nachází čistý zisk nebo EBIT. (Kislingerová, 

2007) 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 

Ukazatele aktivity 

„Jako ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv, jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Prakticky se jedná o 

ukazatele typu doby obratu nebo obratovosti, které jsou využívány pro řízení aktiv.“ 

(Dluhošová, 2010) 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel měří obrat neboli intenzitu využití celkového majetku. S rostoucí hodnotou 

ukazatele roste efektivnost využívání majetku v podniku. (Dluhošová, 2010) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡ů/𝑟𝑜𝑘) =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Obrat zásob 

„Někdy je nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, kolikrát je v průběhu 

roku každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Slabinou tohoto 

ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových 

(pořizovacích) cenách. Proto ukazatel často nadhodnocuje skutečnou obrátku.“ 

(Sedláček, 2011) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Doba obratu zásob 

„Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby“ (Sedláček, 2011) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 

Doba obratu pohledávek 

„Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jak dlouho jsou 

průměrně placeny faktury. Pokud ukazatel trvale překračuje doby splatnosti, je nutné 

prozkoumat platební kázeň odběratelů.“ (Dluhošová, 2010) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 × 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu krátkodobých závazků 

„Vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. Charakterizuje platební 

disciplínu podniku vůči dodavatelům.“ (Dluhošová, 2010) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
(𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∗ 360)

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
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Provozní ukazatele 

"Jsou zaměřeny dovnitř podniku a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení. Napomáhají 

managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku. Provozní ukazatele 

se opírají o tokové veličiny, především o náklady, jejichž řízení má za následek 

hospodárné vynakládání jednotlivých druhů nákladů, a tím i dosažení vyššího konečného 

efektu. Časté jsou následující ukazatele: 

Mzdová produktivita 

Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Dosazením přidané hodnoty do 

čitatele eliminujeme vliv nakupovaných surovin, energii a služeb. 

Mzdová produktivita = Výnosy (bez mimořádných)/mzdy nebo přidaná hodnota/mzdy 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 

Vyjadřuje množství výnosů reprodukovaných jednou korunou vloženou do DHM v 

pořizovacích cenách. 

Produktivita DHM = výnosy (bez mimořádných) / DHM v Pořizovacích cenách 

Ukazatel stupně odepsanosti (opotřebovanost DHM) 

Udává, na kolik procent je průměrně odepsán DHM, svědčí o stárnutí podniku. 

Opotřebovanost DHM = DHM v zůstatkových cenách / DHM v pořizovacích cenách 

Nákladovost výnosů (tržeb) 

Ukazuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota ukazatele by měla v čase 

klesat. 

Nákladovost výnosů = náklady / výnosy (bez mimořádných) 

Vázanost zásob na výnosy 

Udává, jaký objem zásob je vázán na 1 Kč výnosů. Je žádoucí minimální hodnota. 
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Vázanost zásob na výnosy = zásoby / výnosy (bez mimořádných) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦×360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

(Sedláček, 2011) 

Ukazatele zadluženosti 

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

podnik používá k financování dluhy (tedy zadluženost podniku). Nicméně zadluženost 

není pouze negativní charakteristikou podniku ohrožující jeho dlouhodobou stabilitu. Její 

růst může pozitivně ovlivnit celkovou rentabilitu. (Sedláček, 2011) 

Celková zadluženost 

„Celková zadluženost představuje podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým aktivům 

a měří tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek firmy.“ 

(Dluhošová, 2010) 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Běžná zadluženost 

„Poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy.“ (Sedláček, 2011) 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Ukazatel úrokového krytí 

Udává, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Literatura uvádí, že postačující je pokrýt 

úroky ziskem třikrát až šestkrát. (Sedláček, 2011) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú𝑟𝑜𝑘𝑦
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Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel je doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika a ajejich součet 

je roven 1, resp. 100 %. Vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována 

penězi akcionářů. Převrácená hodnota tohoto ukazatele se nazývá finanční páka. (Hrdý, 

2016) 

Koeficient samofinancování é vlastní kapitál / celková aktiva 

Ukazatele platební schopnosti 

„K tomu, aby podnik mohl dlouhodobě existovat, musí být nejen přiměřeně rentabilní, 

výnosný, ale musí být současně schopen uhradit své potřeby.“ (Kislingerová, 2007) 

„Pod likviditou chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek 

prostředků na provedení potřebných plateb.“ (Dluhošová, 2010) 

„Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel), tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Nevýhodou ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního 

(oběžného majetku, ale ta v daleko větší míře závisí na budoucích cash flow.“ (Sedláček, 

2011) 

Ukazatel běžné likvidity 

Měří, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Její slabinou je 

nekonzistentnost likvidity oběžného majetku a splatnosti závazků. (Sedláček, 2011) 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita 

„Při vyjádření tohoto podílu se berou v úvahu z oběžných aktiv jen pohotové prostředky, 

tj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry, 

pohledávky v tzv. čisté výši.“ (Dluhošová, 2010)  

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
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Ukazatel okamžité likvidity 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné závazky. V čitateli se nachází nejlikvidnější 

položky aktiv. Při hodnotě ukazatele alespoň 0,2 je likvidita zajištěna. (Sedláček, 2011) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Analýza soustav ukazatelů 

Nevýhodou předcházejících ukazatelů je, že samy o sobě mají jen omezenou vypovídací 

schopnost, jelikož hodnotí jen určitý úsek hospodaření podniku. Proto se k posouzení 

celkové finanční situace podniku vytváří soustavy ukazatelů. (Růčková, 2011) 

„Soustavy poměrových ukazatelů umožňují postihnout více stránek finanční situace 

najednou, v jedné výpovědi, a nahrazují tak hodnoty dílčích ukazatelů, které vedou často 

k protisměrným závěrům. Některé umožňují postihnout i příčinné a korelační souvislosti 

mezi posuzovanými jevy.“ (Kubíčková, 2015)  

Soustavy ukazatelů se dělí na: 

A) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichž typickým příkladem jsou 

pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi 

ukazateli jejich rozkladem. 

B) Účelové výběry ukazatelů sestavované na bázi komparativně-analytických nebo 

matematicko-statistických metod. Cílem je sestavení takových soustav, které by dokázaly 

diagnostikovat finanční situaci podniku, resp. Predikovat jeho krizový vývoj.  

(Sedláček, 2011) 

Účelově vybrané skupiny ukazatelů se dělí na: 

Bankrotní modely, které upozorňují uživatele finanční analýzy na riziko bankrotu firmy 

v dohledné době, zahrnují např.: 

 Altmanovo Z-skóre, 

 Tafflerův model, 
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 Model IN – Index důvěryhodnosti. 

Při analýze se vychází s faktu, že u firem ohrožených bankrotem je s předstihem možné 

pozorovat symptomy typické pro bankrot, typicky problémy s likviditou, rentabilitou 

vloženého kapitálu či výší čistého pracovního kapitálu. (Růčková 2011) 

Altmanovo Z-skóre 

Jinak také zvané Altmanův index finančního zdraví podniku nebo také Altmanův model. 

V České republice je velmi oblíben zřejmě pro svou jednoduchost. (Růčková 2011) 

Předpovídá budoucí potíže podniku deskriminační metodou, která jednotlivým 

poměrovým ukazatelům přiřazuje různou váhu, kterou jsou do modelu zahrnuty. Vychází 

ze zkoumání 22 ukazatelů v 66 podnicích od finančně stabilních po ty v potížích. 

Pro podniky, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze, platí následující rovnice: 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5. 

Proměnné X představují: 

X1 = pracovní kapitál / celková aktiva, 

X2 = nerozdělený zisk / celková aktiva, 

X3 = EBIT / celková aktiva, 

X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhů, 

X5 = tržby / celková aktiva. 

(Hrdý, 2016) 

Vypovídací hodnota Altmanova Z-Skóre je v českých podmínkách diskutabilní a je 

třeba jeho hodnotu vnímat s rezervou. 

„První obtíž spočívá v tom, že index je konstruován na americké firmy, a to pro období 

konce 60. let. (…) Dokresluje to i skutečnost, jak index pro velmi ziskové velké české 

firmy vychází – spadají do nerozlišitelné zóny. Na druhou stranu Altmanův index 

energetických firem v čase neustále roste, z čehož lze usuzovat, že se česká situace 

přibližuje situaci americké.“ (Kislingerová, 2005) 
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Pokud vychází hodnota indexu pod 1,2, nachází se společnost v takzvaném pásmu 

bankrotu. Pro hodnoty mezi 1,2 a 2,9 se hovoří o šédé zóně, ve které Altmanův index 

jednoznačně neurčuje, zda nastanou problémy či nikoli. Přesáhne-li hodnota indexu 2,9 

nachází se společnost v pásmu prosperity a nehrozí jí v dohledné době finanční potíže. 

(Hrdý, 2016)  

Tafflerův model 

Ke zhodnocení náchylnosti k bankrotu společnosti lze použít i Tafflerova modelu.  

„Tafflerův model představuje určitou variantu Altmanova modelu, vyvinutou pro analýzu 

britských společností v původní podobě profesorem Tafflerem v roce 1977 a následně 

doplňovanou a vylepšovanou.“ (Mrkvička, 2006) 

Existuje ve dvou podobách, základní a modifikované, mezi kterými se volí podle toho, 

jak podrobné údaje o společnosti jsou k dispozici. 

Základní tvar: 

𝑍𝑇(𝑧) = 0,53 ×
𝐸𝐵𝑇

𝐾𝐷
+ 0,13 ×

0𝐴

𝐶𝑍
+ 0,18 ×

𝐾𝐷

𝐶𝐴
+ 0,16 ×

𝐹𝑀 − 𝐾𝐷

𝑃𝑁
 

Modifikovaný tvar (používaný v případě, že nejsou k dispozici dostatečně podrobné 

údaje o společnosti): 

𝑍𝑇(𝑧) = 0,53 ×
𝐸𝐵𝑇

𝐾𝐷
+ 0,13 ×

0𝐴

𝐶𝑍
+ 0,18 ×

𝐾𝐷

𝐶𝐴
+ 0,16 ×

𝑇

𝐶𝐴
 

EBT = zisk před zdaněním 

KD = krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + krátkodobé 

finanční výpomoci) 

OA = oběžná aktiva 

CZ = cizí zdroje 

CA celková aktiva 

FM = finanční majetek 

PN = provozní náklady 



19 

Zápornou hodnotu Tafflerova modelu interpretujeme jako vysokou pravděpodobnost 

bankrotu. Naopak kladná hodnota předpovídá nízké riziko bankrotu. 

(Růčková, 2011) 

Index důvěryhodnosti IN 

„Index důvěryhodnosti IN95 je původním českým pokusem Inky a Ivana 

Neumaierových najít postup, který by umožnil odhad posouzení finančního rizika 

českých podniků z pohledu světových ratingových agentur. (…) Dle názoru autorů 

indexu je index IN95 schopen využít vstupů z českých účetních výkazů a navíc 

zahrnout zvláštnosti ekonomické situace v ČR.“ (Mrkvička, 2006) 

Stejně jako Altmanův model přiřazuje index IN jednotlivým prvkům rovnice různou 

váhu. Tato váha odpovídá váženému průměru hodnot ukazatelů v odvětví. (Hrdý, 2016) 

 (Mrkvička, 2006) 

V průběhu let doznal index řady modifikací. „Spojením indexů IN95 a IN99 byl 

zkonstruován index IN01, který byl drobnou úpravou v roce 2005 upraven na index 

IN05.“ (Hrdý, 2016) 

Index IN05 lze vyjádřit následujícím způsobem: 

𝐼𝑁05 = 0,13 × 𝑋1 + 0,4 × 𝑋2 + 3,97 × 𝑋3 + 0,21 × 𝑋4 + 0,99 × 𝑋5 

Kde: 

X1 = celková aktiva / cizí zdroje, 

X2 = EBIT / nákladové úroky, 

X3 = EBIT / celková aktiva, 

X4 = výnosy / celková aktiva, 

X5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a 

výpomoci. 

Pokud IN05 nedosahuje hodnoty 0,9, usuzujeme, že podnik spěje k bankrotu. V pásmu 

od 0,9 do 1,6 hovoříme o šedé zóně, kde podnik netvoří hodnotu, ale ani nebankrotuje. 
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Převyšuje-li IN05 hodnotu 1,6, podnik tvoří hodnotu a nehrozí mu riziko bankrotu. 

(Hrdý, 2016) 

Bonitní modely, které se snaží bodovým hodnocením stanovit bonitu hodnoceného 

podniku a zařadit firmu z finančního hlediska při mezifiremním srovnání. Do této skupiny 

např. patří Kralickův Quicktest. 

Bonitní modely se snaží stanovit, zda firma patří k dobrým nebo špatným firmám. Z toho 

vyplývá, že umožňuje srovnání firmy s ostatními firmami ze stejného oboru podnikání.  

(Růčková 2011) 

Kralickův Quicktest 

„U Kralickova modelu jsou obodovány intervaly hodnot pro jednotlivé ukazatele. 

Souhrnné hodnocení je určeno pomocí kritéria váženého průměru.“  

(DLUHOŠOVÁ, 2010, S. 100) 

Rychlý test byl konstruován tak, aby jak vyčerpávajícím způsobem reprezentoval 

informace obsažené ve finančních výkazech, nicméně nepodléhal rušivým vlivům. Aby 

byla pokryta každá ze základních oblastní finanční analýzy (stabilita, likvidita, rentabilita 

a výsledek hospodaření), byl z každé z nich zvolen jeden ukazatel. (SEDLÁČEK, 2011) 

Jednotlivými ukazateli Quick-testu jsou: 

 R1 = 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 R2 = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í+𝑑𝑎ň 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚ů+𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦
 

 R3 = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 R4 = 
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í+𝑑𝑎ň 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚ů+𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦

provozní výnosy
 

Hodnoty ukazatelů se obodují podle následujícího pravidla: 
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Ukazatel 
Počet bodů 

0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 0,0 a méně 0,0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 0,3 a více 

R2 30 a více 12 - 30 5 - 12 3 - 5 3 a méně 

R3 0,0 a méně 0,0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 0,15 a více 

R4 0,0 a méně 0,0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 0,1 a více 

Tabulka 1 Bodování hodnot jednotlivých ukazatelů Kralickova Quicktestu (HRDÝ, 

2016, s. 227) 

Výsledek celého testu je dán průměrem bodů jednotlivých ukazatelů. Výsledná hodnota 

se interpretuje následovně: 

Hodnota testu Stav podniku 

R/4 < 1 špatný podnik 

1 < R/4 < 3 šedá zóna 

R/4 > 3 velmi dobrý podnik 

Tabulka 2 Interpretace výsledků Kralicekova Quicktestu (HRDÝ, 2016, s. 227) 

(HRDÝ, 2016) 

Grünwaldův index bonity 

Vyhodnocuje šest poměrových ukazatelů, jejichž výsledky přirovnává k předem 

stanovené přijatelné hodnotě. Tyto ukazatele hodnotí tři oblasti podnikového 

hospodaření: 

 Rentabilitu 

o ROE = EAT / VK 

přijatelná hodnota se vypočítá jako průměrná zdaněná úroková míra 

z přijatých úvěrů ú 

o ROA = EBIT / A 

přijatelnou hodnotou je průměrná úroková míra z přijatých úvěrů ú 
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 Likviditu 

o Provozní pohotová likvidita 

PPL =
(𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
, přijatelná 

hodnota 1 by měla být větší než 1 

o Krytí zásob pracovním (čistým) kapitálem 

𝐾𝑍𝑃𝐾 =
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦)

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
, 

přijatelná hodnota z by měla být nižší než 1 

 Finanční stabilitu 

o Doba splácení dluhu 

𝐷𝑆𝐷 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐸𝐴𝑇+𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦
, přijatelná hodnota s by měla být delší než jeden rok 

o Úrokové krytí 

Ú𝐾 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
, přijatelná hodnota k by měl být vyšší než 2,5 

Výsledné bodové hodnocení podniku vyplývá z rovnice: 

𝐺𝐼𝐵 =
1

6
× [

𝑅𝑂𝐸

ú(1 − 𝑑)
+

𝑅𝑂𝐴

ú
+

𝑃𝑃𝐿

1
+

𝐾𝑍𝑃𝐾

𝑧
+

𝐷𝑆𝐷

𝑠
+

Ú𝐾

𝐾
] 

Pomocí následující tabulky se výsledky bodového hodnocení vyhodnotí: 

GIB ≥ 2,0 a všechny poměrové ukazatele ≥ 1 bod  pevné zdraví 

1, 0 ≤ GIB ≤ 1,9 a ukazatele PPL a ÚK dosahují hodnoty ≥ 1 
bod 

dobré zdraví 

0,5 ≤ GIB ≤ 0,9 a ukazatel PPL dosahje hodnoty ≥ 1 bod slabší zdraví 

GIB ≤ 0,5 churavění 

Tabulka 3 Hodnocení finančního zdraví podniku (SEDLÁČEK, 2011) 
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3) Praktická část 

Druhá část práce je věnována provedení finanční analýzy na základě poznatků z první 

části práce. 

Tato bude zahrnovat seznámí s oborem podnikání, historií a atributy společnosti stejně 

jako provedení potřebných výpočtů, interpretaci výsledků a její vyhodnocení ve vztahu 

ke společnosti a doporučení dalšího postupu. 

1.5 Základní údaje o společnosti 

         Obchodní firma:  WEHA CZ, s. r. o. 

         Sídlo společnosti: Praha 6 – Ruzyně, Unhošťská 1102/30, 161 00 

        Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona; prodej chemických látek a 

chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické 

        Historie a zaměření společnosti: Společnost WEHA CZ, s. r. o. se na trhu České republiky 

vyskytuje od roku 1992, kdy byla založena jako místní 

zastoupení německé společnosti WEHA Ludwig 

Werwein GmbH, která se na německém trhu pohybuje od 

roku 1949. Zaměřuje se na výrobu, nákup, prodej a opravy 

potřeb pro kamenické provozy v České republice a na 

Slovensku, kde je výhradním zastoupením mnoha 

výrobců. 
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1.1 Porterova analýza pěti sil 

Konkurenční rivalita 

Tržní prostředí v oblasti dodávání techniky pro kamenické provozy je poměrně stabilní. 

Vzhledem k nízkému počtu hráčů na trhu jsou ceny poměrně stabilní a nejsou vyvolávány 

cenové války.  

Nicméně díky tomu, že odběratelů je omezený počet, je v některých případech 

konkurenční boj poměrně agresivní a náročný. V podstatě se všichni dodavatelé dělí o 

stejnou skupinu zákazníků, která si pokaždé vybírá nejlepší nabídku. 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Dlouhou dobu bylo pro nové prodejce těžké dostat se na trh kvůli charakteru 

zákaznického spektra. Velká část zákazníků nemá chuť zkoušet nové věci, nebo přímo 

nevěří novým dodavatelům a bude se raději držet osvědčených postupů.  

Osoba zodpovědná za výběr dodavatele je navíc většinou tatéž osoba, která je 

zodpovědná za každodenní provoz, nevěnuje se tedy prioritně průzkumu trhu. 

Tyto faktory stále platí, nicméně v poslední době se na trh dostávají stále levnější 

alternativy, které mnohé zákazníky mohou přesvědčit, aby se odvrátili od tradičních 

způsobů a začali spolupracovat s novými dodavateli. 

Hrozba vzniku substitutů 

Jen velmi malá část sortimentu společnosti je tvořená unikátními produkty, které by 

ohrožoval vznik substitutů. Konkurenční výhodu tvoří většinou schopnost rychle dodat 

potřebné zboží v potřebném množství, dobrá kvalita a v některých případech nízká cena. 

Síla kupujících 

Vzhledem k poměrně nízkém počtu potenciálních odběratelů je jejich vyjednávací síla 

poměrně vysoká.  
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Většina obratu společnosti je přitom tvořena malou skupinou zákazníků, kteří tím 

získávají silnou vyjednávací pozici. 

S možným vstupem nových prodejců na trh se dá čekat dramatické zlepšení pozice 

zákazníků při nákupu. 

Síla dodavatelů 

Dodavatelů klíčových artiklů je taktéž velmi omezené množství. Zejména pokud jde o 

kvalitní zboží známých značek, které zákazníci vyžadují.  

Vyjednávací pozice společnosti s dodavateli je tím ztížená, že při odebírání řady produktů 

je vázaná na německou mateřskou firmu. 

Nicméně je tu i příležitost k významnému vylepšení odběratelské pozice spojená 

s propojením s asijskými trhy. 

1.2 SWOT analýza 

Analýza příležitostí, hrozeb a silných, resp. slabých stránek společnosti v konkurenčním 

prostředí.  

Silné stránky 

 Dlouholeté zkušenosti v oboru 

 Pevná pozice na trhu 

 Široká základna stabilních, spokojených zákazníků 

 Důvěra zákazníků 

 Propracovaný systém oslovení zákazníků a distribuce 

 Výhradní zastoupení některých velkých hráčů 
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Slabé stránky 

 Přílišná vázanost na mateřskou firmu zejména pokud jde o navazování nových 

obchodních vztahů, nákup zboží a cenovou politiku 

 Poměrně vysoké ceny vzhledem k novým hráčům na trhu 

 Absence nízkorozpočtových dodavatelů, zejména asijských 

Příležitosti na trhu 

 V dodavatelském sektoru se společnosti otevírá řada možností k navázání 

obchodních vztahů s asijskými dodavateli levnějšího sortimentu, což by ulehčilo 

v konkurenčním boji 

 Společnost v nedávné době získala výhradní zastoupení několika významných 

výrobců techniky pro český a slovenský trh 

Hrozby 

 Hrozí ztráta konkurenceschopnosti vzhledem ke globalizujícímu se trhu 

 Příchod nových hráčů na trh, hrozící následná cenová válka  
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1.3 SLEPT analýza 

Jedná se o analýzu vnějších vlivů na podnikání. Jde o vlivy, které subjekt nemůže 

významnou měrou ovlivnit a které působí na všechny subjekty na trhu stejně a které se 

kontinuálně mění a transformují. 

Tyto vlivy rozdělujeme do několika sfér, které každá ovlivňují subjekty na trhu jiným 

způsobem a jinou měrou a mění se s různou dynamikou. 

Sociální faktory 

Sociální faktory jako síla změny vkusu nebo zájmu zákazníků nehrají v odvětví 

významnou roli, jelikož společnost se zaměřuje především na poskytování služeb a prodej 

zboží dalším právnickým subjektům, kamenickým firmám, které nepodléhají módním 

trendům dramatickou měrou. 

Zákazníci těchto společností a živnostníků také nepodléhají významným tlakům ve 

smyslu módních trendů, společenských směrů nebo hnutí, jelikož zpracování kamenných 

výrobků (jedná se ve velkém měřítku i o náhrobky) je věcí dlouhodobě konstantní a 

vyvíjející se jen velmi pomalu a obezřele. 

Právní faktory 

Vliv právních faktorů v odvětví není zanedbatelný. Jedná se zejména o regulace obchodu 

s výrobky ze zlata a nebezpečnými chemikáliemi (oboje tvoří významnou součást 

kamenické výroby), stejně tak například regulace ve smyslu elektronické evidence tržeb, 

předpisů o provozování služebních vozidel, provádění pravidelných školení a podobně. 

Nicméně trh jako takový není nijak regulovaný a pokud společnost dodrží základní právní 

požadavky, není právními předpisy významně omezována. 

Některé bezpečnostní předpisy poněkud komplikují výrobu strojů a zvyšují tak poněkud 

jejich cenu.  
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Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jako je hospodářský cyklus nebo dokonce i výše starobního důchodu 

mají významný vliv na prosperitu odvětví. 

Následkem toho, že koncový spotřebitel reprezentuje celé spektrum obyvatelstva země, 

je celková ekonomická situace podstatným činitelem a determinantem prosperity odvětví. 

Například finanční krize po roce 2008 zasáhla celé odvětví tvrdě, a její následky jsou stále 

patrné na výkazech společnosti z roku 2012.  

Stejně velkou roli hraje dotační politika státu a Evropské unie. Dotace na pořízení 

strojového vybavení pro provozy zpracovávající kámen jsou významným akcelerátorem 

oběhu v odvětví. 

Politické faktory 

Vstup České republiky do Evropské unie zapříčinil otevírání trhu konkurentům 

z ostatních členských států. Zároveň čím dál větší liberalizace globálního trhu umožňuje 

zákazníkům společnosti komunikovat přímo se zahraničními výrobci některých produktů. 

Podniky s velkou kupní silou obchodují s Asijskými zeměmi jako je Čína nebo Indie. 

Aktuální domácí politická situace má do jisté míry vliv na kupní sílu koncového 

zákazníka. Jedná se například výši starobního důchodu, nebo i podpory 

v nezaměstnanosti, daňové a administrativní zatížení živnostníků a obchodních 

korporací. 

Technologické faktory 

Rozmach nových technologií začíná ovlivňovat tržní prostředí výraznou měrou. Nové 

komunikační technologie umožňují zákazníkům průzkum trhu a uzavírání obchodu na 

rozdílných kontinentech, zrychlují běh obchodu, zvyšují nároky na rychlost, flexibilitu, 

kvalitu a odbornost. 

Inovace na poli průmyslového zpracování kamene jdou stále kupředu a technologie, které 

byly donedávna považované za nové, jako je řez vodním paprskem, využití laseru 
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k tvorbě nápisů, ale zejména využití počítačem řízených strojů a samostatně pracujících 

robotických ramen se neustále zdokonalují a zpřístupňují, což pro všechny dodavatele 

kamenických provozů představuje výzvu, aby s nástupem nových technologií udrželi 

krok. 

1.4 Finanční analýza podniku 

Nyní přikročíme k provedení postupů finanční analýzy.  

Horizontální analýza 

 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza majetku udává, o kolik, případně jakým poměrem se změnila výše 

jednotlivých skupin majetku mezi jednotlivými obdobími. 

 V tis. Kč násobek V tis. Kč násobek V tis. Kč násobek V tis. Kč násobek 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aktiva Celkem 386 1,04 898 1,09 1363 1,12 88 1,01 

Dlouhodobý 
majetek 

-464 0,49 -9 0,98 175 1,39 -284 0,54 

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 

-464 0,49 -9 0,98 175 1,39 -284 0,54 

Oběžná aktiva 850 1,09 886 1,09 1210 1,11 369 1,03 

Zboží 234 1,04 628 1,11 -424 0,93 -400 0,93 

Krátkodobé 
pohledávky 

-193 0,87 132 1,11 -542 0,61 220 1,26 

Pohledávky z 
obchodních 
vztahů 

-253 0,82 220 1,20 -491 0,63 180 1,21 

Krátkodobý 
finanční 
majetek 

809 1,34 86 1,03 2156 1,66 589 1,11 

Peníze -54 0,71 11 1,08 -40 0,73 38 1,36 

Účty v bankách 863 1,40 75 1,02 2196 1,71 551 1,10 

Tabulka 4 Horizontální analýza aktiv (vlastní tvorba)  
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Graf 1 Vývoj položek aktiv (v tis. Kč) (vlastní tvorba) 

Z horizontální analýzy pasiv vyplývá stabilní nárůst majetku podniku, který je tvořen 

zejména růstem hodnoty oběžných aktiv.   

Na tomto nárůstu má v prvních dvou obdobích největší podíl růst zásob, který je 

v následujících dvou obdobích vyvážen jejich následným poklesem a růstem peněžních 

zůstatků. 

Dlouhodobý majetek vykázal dva významné poklesy, které byly způsobené 

odepisováním majetku společnosti. Stejně tak, jako vykázal jeden nárůst. Tyto skoky jsou 

tolik patrné kvůli struktuře majetku společnosti, který tvoří z velké části automobily, které 

jsou pravidelně obměňovány a zároveň se rychle odepisují. Nejedná se tedy o 

znepokojující vývoj. 

U krátkodobého finančního majetku pozorujeme uspokojivý, i když stejně jako u zásob 

mírně nestabilní nárůst ve všech čtyřech obdobích. Jedná se o výsledek snahy reagovat 

na příležitosti v oblasti nákupu oběžného majetku, zejména zboží. Tomu napovídá i fakt, 

že k nárůst finančního majetku většinou vyvažuje nižší nárůst stavu zásob. 

Příčinou kolísání krátkodobých pohledávek je poněkud benevolentní politika společnosti 

při poskytování obchodních úvěrů a jejich vymáhání. Jedná se o specifikum trhu, 

podmínku uzavření obchodu s mnoha zákazníky a významnou konkurenční výhodu.  
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 Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv udává, o kolik, případně jakým poměrem se mezi jednotlivými 

obdobími změnila výše jednotlivých položek pasiv. Pole označená písmenem X značí 

pole, ve kterých by bylo vzhledem k nulové hodnotě položky v minulém období nutné 

dělit nulou, čímž hodnota daných polí ztrácí smysl. 

 V tis. Kč násobek V tis. Kč násobek V tis. Kč násobek V tis. Kč násobek 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Pasiva celkem 386 1,04 898 1,09 1363 1,12 88 1,01 

Vlastní kapitál 73 1,01 1029 1,14 1370 1,16 2084 1,21 

Základní 
kapitál 

-100 0,91 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Základní 
kapitál 

0 1,00 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Fondy ze zisku 100 X 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Rezervní fond 100 X 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Výsledek 
hospodaření 
minulých let 

3 1,00 74 1,01 1029 1,16 1370 1,19 

Cizí zdroje 290 1,10 -131 0,96 -7 1,00 -1996 0,32 

Krátkodobé 
závazky 

368 1,14 -131 0,96 -7 1,00 -1996 0,32 

Závazky z 
obchodních 
vztahů 

338 1,15 -563 0,78 129 1,07 -1980 0,06 

Závazky k 
zaměstnancům 

43 1,28 -196 0,00 171 X -3 0,98 

Závazky ze 
sociálního 
zabezpečení a 
zdravotního 
pojištění 

121 X -121 0,00 106 X -3 0,97 

Stát - daňové 
závazky a 
dotace 

196 X 437 3,23 -111 0,82 9 1,02 

Tabulka 5 Horizontální analýza pasiv (vlastní tvorba) 

Růst pasiv přirozeně kopíruje růst celkových aktiv v průběhu sledovaného období. 

Podstatné je nicméně zjištění, že růst aktiv je, s výjimkou období 2012–2013, zcela kryt 

z vlastních zdrojů, jak je zřejmé z rozvahy. Situace, kdy je růst společnosti financován 



32 

vlastním ziskem je ideální a zabraňuje přílišnému dluhovému zatížení nebo kapitálovému 

rozdrobení.  

Jinak se objevuje přirozené kolísání zůstatku na závazkových účtech a růst nerozděleného 

výsledku hospodaření z minulých let. 

V posledním období zaznamenáváme zpomalení růstu aktiv i pasiv vlivem splacení dluhu 

dodavateli.  

Jinak se v oblasti financování podniku neděje nic dramatického a shledáváme ji celkově 

uspokojivou. 

 

Graf 2 Vývoj pasiv podniku (v tis. Kč) (vlastní tvorba) 
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Vertikální analýza majetku 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 9% 4% 4% 5% 3% 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

9% 4% 4% 5% 3% 

Oběžná aktiva 91% 96% 96% 95% 97% 

Zboží 53% 54% 55% 46% 42% 

Krátkodobé pohledávky 14% 12% 12% 7% 8% 

Pohledávky z 
obchodních vztahů 

14% 11% 12% 7% 8% 

Krátkodobý finanční 
majetek 

23% 30% 29% 42% 47% 

Peníze 2% 1% 1% 1% 1% 

Účty v bankách 21% 29% 27% 42% 46% 

Tabulka 6 Vertikální analýza majetku (vlastní tvorba) 

Majetek podniku má složení typické pro kapitálově lehkou obchodní společnost, která se 

zabývá zejména nákupem a prodejem zboží.  

Dlouhodobý majetek tvoří minimální část majetku společnosti. Jedná se zejména o 

automobily, strojové vybavení dílny a vybavení kanceláří. 

Vlivem stárnutí podíl dlouhodobého majetku klesá. Jedná se do jisté míry o znepokojující 

element, neboť se může jednat o signál nedostatku inovace a stárnutí zařízení společnosti. 

Naopak dobrou zprávou pro platební schopnost podniku je, že klesá podíl zboží na 

oběžném majetku a roste podíl peněžních prostředků zejména v letech 2015 a 2016. 

Zajímavým pozorováním je, že i přes kolísavý vývoj absolutní hodnoty pohledávek za 

odběrateli se jejich podíl na oběžném majetku společnosti soustavně snižuje. To je 

povzbudivé ve vztahu k likviditě.  
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Graf 3 Složení aktiv podniku (vlastní tvorba) 

Vertikální analýza zdrojů financování podniku 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 73% 71% 74% 77% 93% 

Základní kapitál 10% 10% 9% 8% 8% 

Fondy ze zisku 0% 1% 1% 1% 1% 

Rezervní fond 0% 1% 1% 1% 1% 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

62% 60% 56% 58% 68% 

Cizí zdroje 27% 29% 26% 23% 7% 

Krátkodobé závazky 27% 29% 26% 23% 7% 

Závazky z obchodních 
vztahů 

22% 24% 17% 16% 1% 

Závazky k 
zaměstnancům 

2% 2% 0% 1% 1% 

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

0% 1% 0% 1% 1% 

Stát - daňové závazky a 
dotace 

0% 2% 6% 4% 4% 

Tabulka 7 Vertikální analýza pasiv (vlastní tvorba) 
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Graf 4 Složení pasiv podniku (vlastní tvorba) 

Vertikální analýza ukazuje příznivý vývoj v oblasti financování podniku. Vletech 2012-

2015 je podnik financován cizími zdroji jen zhruba z jedné čtvrtiny, vlivem splacení 

dluhu se v roce 2016 tento poměr ještě vylepšuje na méně než jednu desetinu. Toto 

pozorování zcela koresponduje s vývojem absolutních hodnot pasiv v horizontální 

analýze. 

Tento trend se po překonání dozvuků ekonomické krize díky stabilnímu postavení 

společnosti na trhu každým rokem zlepšuje. 
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tedy obchodní úvěry, tak jak je u společnosti zabývající se nákupem a prodejem zboží 
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Analýza rozdílových ukazatelů 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál představuje rozdíl celkových oběžných aktiv a celkových 

krátkodobých dluhů. Vyjadřuje míru, jakou oběžná aktiva přesahují krátkodobé dluhy 

společnosti. Čistý pracovní kapitál je tedy suma, se kterou může podnik nakládat aniž by 

tím ohrozil svou schopnost splácet dluhy.  

Udává, jaká část oběžných aktiv společnosti zbyde po zaplacení veškerých krátkodobých 

závazků. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK (v tis. Kč) 6486 6968 7985 9202 11567 

Tabulka 8 Čistý pracovní kapitál v tis. Kč (vlastní tvorba) 

 

Graf 5 Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) (vlastní tvorba) 

Čistý pracovní kapitál ve sledovaném období soustavně stoupá. V roce 2012 jeho hodnota 

činí 70 % celkové hodnoty oběžných aktiv a tento poměr do roku 2015 vzrostl o pět 

procent, nicméně v roce 2016, následkem splacení dluhu, vzrostl až na 11 567 000 Kč, 

tedy téměř 93 % oběžných aktiv. 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky představují rozdíl pohotových peněžních prostředků (mezi 

které jsou zahrnuty peníze v pokladně i na běžných účtech stejně jako peněžní 

ekvivalenty a formy cenin) a okamžitě splatných závazků. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2012 2013 2014 2015 2016

Čistý pracovní kapitál (V tis. Kč)



37 

Jak název napovídá jde o krátkodoběji zaměřený ukazatel, než je čistý pracovní kapitál. 

Následující tabulka a graf uvádí hodnoty čistých pohotových prostředků pro jednotlivé 

roky. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPP (v tis. Kč) 3 431 1255 3133 5702 

Tabulka 9 Čisté pohotové prostředky v tis. Kč (vlastní tvorba) 

 

Graf 6 Čisté pohotové prostředky v tis. Kč (vlastní tvorba) 

Čisté pohotové prostředky vykazují silný růstový trend zejména vlivem snižování cizích 

zdrojů (nejvíce patrný je pokles závazků k dodavatelům mezi roky 2015 a 2016) a 

nárůstem peněz uložených na běžných účtech. 

Velmi nízká hodnota v roce 2012, zejména v porovnání s hodnotou čistého pracovního 

kapitálu je zapříčiněna nižší hodnotou peněz na běžných účtech, kdy větší část oběžných 

aktiv tvořily zásoby zboží, které se v čistých pohotových prostředcích nepromítnou. 

Čistý peněžní majetek 

Ukazatel kombinuje přístup předchozích dvou ukazatelů. Uvažuje oběžná aktiva očištěná 

o zásoby a nelikvidní pohledávky proti krátkodobým závazkům. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPM (v tis. Kč) -334 107 324 2527 5072 

Tabulka 10 Čistý peněžní majetek v tis. Kč (vlastní tvorba) 
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Graf 7 Čistý peněžní majetek v tis. Kč (vlastní tvorba) 

Z tabulky a grafu je patrno, že v prvních třech letech se hodnota čistého peněžního 

majetku držela na nízkých hodnotách, v roce 2012 dokonce klesla na zápornou hodnotu. 

To ukazuje na nepřijatelně nízkou úroveň zbylých finančních prostředků v případě, že by 

bylo nutné okamžitě splatit krátkodobé závazky. V roce 2012 by společnost nebyla 

schopna krýt své krátkodobé závazky pouze finančním majetkem. 

Na takto nevyhovující situaci se podílí hodnota krátkodobých pohledávek, která v prvních 

třech obdobích dosahuje zhruba poloviny hodnoty peněz na běžných účtech, vysoký podíl 

zásob na oběžném majetku a obchodní úvěry, jejichž hodnota v letech 2012 a 2013 

dosahuje téměř stejné hodnoty jako krátkodobý finanční majetek.  
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Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují poměr efektu dosaženého podnikatelskou činností ke 

vstupu podnikatelské činnosti. Jedná se o nástroje měření výkonnosti podniku. 

Vyjádření udává, kolika procent ze vstupu bude dosahovat zisk, který vstup přinesl. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 0% 1% 9% 11% 16% 

ROE 0% 1% 12% 14% 18% 

ROS 0% 0% 5% 6% 8% 

Tabulka 11 Ukazatele rentability (vlastní tvorba) 

 

Graf 8 Ukazatele rentability (vlastní tvorba) 

Všechny ukazatele vykazují podobný, rostoucí vývoj, od nuly v roce 2012, ve kterém 
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vyšších, což je více, než obvyklá míra alternativní investice s nízkým rizikem, jako by 

byl například bankovní vklad.  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity popisují relativní vázanost různých forem aktiv. Vyjadřují, kolikrát za 

určité období dochází k přeměně majetku nebo jak dlouho tato přeměna trvá. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv   1,66   1,74   1,82   1,69   1,92 

Obrat zásob   3,12   3,25   3,30   3,69   4,53 

Doba obratu zásob 115,39 110,85 109,08  97,54  79,40 

Doba obratu pohledávek  31,08  24,79  24,09  14,12  15,55 

Doba obratu krátkodobých 
závazků  57,71  60,40  50,83  48,80  13,46 

Tabulka 12 Ukazatele aktivity (vlastní tvorba) 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát za období dojde k obratu aktiv. Za co 

nejefektivnější využití aktiv považujeme co nejvyšší hodnotu. 

V našem případě nabývá rozsahu hodnot od 1,66 po 1,92 s mírně rostoucí tendencí. Tento 

trend hodnotíme pozitivně jako zvyšování efektivity nakládání s aktivy.  

Obrat zásob dosahuje hodnot od 3,12 v roce 2012 až po 4,53 v roce 2016 (opět 

významný trend zvýšení efektivity nakládání se zásobami). Znamená to, že v roce 2016 

byly zásoby zboží (jelikož drtivou většinu zásob tvoří zásoby zboží) drženy na skladě 

průměrně téměř 80 dnů, než se je podařilo prodat. Tím se vysvětluje vysoké množství 

kapitálu vázaného v zásobách. 

Doba obratu pohledávek se od roku 2012, kdy činila 31 dnů, postupně klesala až na 

hodnotu 14–15 dnů v letech 2015 a 2016, kdy se dostala na 14 dnů, což je obvyklá doba 

splatnosti faktury. To vypovídá o zlepšení managementu pohledávek a platební morálky 

zákazníků. 

Doba obratu krátkodobých závazků se v letech 2012-2015 pohybovala mezi 49 a 60 

dny. Tato doba převyšuje dobu obratu pohledávek, což příznivě působí na cash flow. 
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V roce 2016 klesla tato doba obratu krátkodobých závazků na 14 dnů stejně jako doba 

obratu pohledávek. To svědčí o stabilizované finanční situaci a solventnosti firmy. 

Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele slouží k vnitřnímu hodnocení hospodaření a jeho efektivnosti.  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Mzdová produktivita  7,51  7,61  9,07  9,15  9,46 

Produktivita dlouhodobého hmotného 
majetku 

 4,08  4,50  5,64  6,19  7,06 

Ukazatel stupně odepsanosti  0,22  0,11  0,12  0,18  0,10 

Nákladovost výnosů  1,00  1,00  0,94  1,00  0,90 

Vázanost zásob na výnosy  0,32  0,30  0,30  0,27  0,22 

Tabulka 13 Provozní ukazatele (vlastní tvorba) 

Mzdová produktivita vykazuje růst z 7,5 Kč výnosů na 1 Kč mzdových nákladů v roce 

2012 na 9,5 Kč výnosů na 1 Kč mzdových nákladů v roce 2016. To je nárůst efektivity 

přibližně o 25 % za pět let. 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku vykazuje nárůst o 75 % mezi lety 2012 

a 2016, kdy dosáhla hodnoty 7 Kč na 1 Kč investovanou do dlouhodobého hmotného 

majetku. 

Stupeň odepsanosti udává podíl pořizovací ceny a zůstatkové ceny majetku. Postupně 

klesá a svědčí o stárnutí majetkového vybavení společnosti. Vypovídací hodnota tohoto 

ukazatele je nicméně do značné míry ovlivněna účetní volbou metody odepisování 

majetku a nemusí nezbytně svědčit o fyzicky či morálně zastaralém vybavení. 

Nákladovost výnosů se ve všech obdobích pohybuje kolem jedné s žádoucím zvýšením 

efektivity v roce 2016. To svědčí o vysokém zatížení výnosů celkovými náklady. 

Vázanost zásob na výnosy se snížla ze 32 % v roce 2012 na 22 % v roce 2016. To 

znamená, že na jednu korunu výnosů je v roce 2012 vázáno už jen 22 haléřů zásob.  
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování 

podniku a zobrazují zadluženost podniku. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost  0,3  0,3  0,3  0,2  0,1 

Běžná zadluženost  0,3  0,3  0,3  0,2  0,1 

Ukazatel úrokového 

krytí  0,7 43,0 

Bez 

dluhu 

Bez 

dluhu 

Bez 

dluhu 

Koeficient 

samofinancování  0,7  0,7  0,7  0,8  0,9 

Tabulka 14 Ukazatele zadluženosti (vlastní tvorba) 

Všechny hodnoty ukazatelů zadluženosti mezi lety 2012 a 2016 klesají. Celková 

zadluženost, která vyjadřuje podíl cizího kapitálu na celkovém majetku společnosti klesla 

ze 30 % na 10 %. Stejně se vyvíjela běžná zadluženost (ta popisuje jaká část celkových 

aktiv je financována krátkodobým cizím kapitálem), jelikož drtivá většina cizího kapitálu 

je krátkodobý cizí kapitál. 

Ukazatel úrokového krytí udává, že v roce 2012 stačil zisk na splacení 70 % úroků, 

v roce2013 už by komfortně pokryl 43 násobek placených úroků důsledkem nárůstu zisku 

a snižování dluhu. 

Ukazatele platební schopnosti 

Ukazatele platební schopnosti hodnotí solventnost společnosti, tedy její schopnost dostát 

svým závazkům a řádně platit své dluhy. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Ukazatel běžné 

likvidity 
 3,4  3,3  3,7  4,2 13,6 

Ukazatel pohotové 

likvidity 
 1,4  1,4  1,6  2,2  7,7 

Ukazatel okamžité 

likvidity 
 1,0  1,1  1,6  2,3 15,4 

Tabulka 15 Ukazatele platební schopnosti (vlastní tvorba) 
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Společnost dosahuje ve všech letech hodnot likvidity větších než 1, je tedy podle všech 

měřítek velmi solventní a převyšuje doporučené hodnoty, například u okamžité likvidity 

je doporučena minimální hodnota 0,2 (Sedláček, 2011), kterou společnost i v nejhorším 

roce 2012 překračuje pětinásobně. 

Nezvykle vysoké hodnoty v roce 2016 jsou způsobeny minimální zadlužeností podniku. 

Altmanovo Z-skóre 

Bankrotní model předpovídající možné budoucí potíže podniku. Jednotlivé prvky, ze 

kterých se skládá a celková hodnota jsou vyjádřeny v tabulce. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

X1  0,9  1,0  1,0  0,9  1,0 

X2  0,6  0,6  0,6  0,6  0,7 

X3  0,0  0,0  0,1  0,1  0,2 

X4  3,7  3,4  3,9  4,4 13,9 

X5  1,7  1,7  1,8  1,7  1,9 

Z  3,3  3,4  4,0  4,1  8,5 

Tabulka 16 Hodnoty Z skóre (vlastní tvorba) 

 

 
Graf 9 Vývoj Z skóre (vlastní tvorba) 

 

Pro všechna uvažovaná období vychází hodnota Altmanova Z skóre vyšší než horní 

hranice šedé zóny, tedy 2,9. 
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V roce 2016 hodnota Altmanova indexu dramaticky stoupá na 8,5, což je zapříčiněno 

velmi nízkým zadlužením společnosti a tím vysokou hodnotou proměnné X4. 

Z hodnot Altmanova indexu tedy vychází, že pro všechna sledovaná období se podnik 

nachází v takzvané zóně prosperity a v dohledné době mu nehrozí finanční potíže. 

Tafflerův tidex 

Verze Altmanova indexu modifikovaná pro evropské poměry. Hodnotí náchylnost 

podniku k bankrotu. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

T1  0,0  0,0  0,5  0,6  2,8 

T2  3,3  3,3  3,7  4,2 13,6 

T3  0,3  0,3  0,3  0,2  0,1 

T4  0,1  0,1  0,1  0,2  0,3 

ZT  0,5  0,5  0,8  0,9  3,3 

Tabulka 17Hodnoty Tafflerova indexu (vlastní tvorba) 

 

Graf 10 Vývoj Tafflerova indexu (vlastní tvorba) 

V letech 2012 a 2013 dosahuje Tafflerův index hodnoty 0,5. Tato hodnota, jelikož se 

nachází nad nulou, přesahuje hranici, kterou považujeme za mezník pravděpodobnosti 

bankrotu. 
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Hodnota Tafflerova indexu nadále roste a díky nízkému zadlužení podniku v roce 2016 

dosahuje hodnoty 3,3, která je nad nulovou hranicí s komfortní rezervou. 

Index IN05 

Index důvěryhodnosti IN05 se zaměřuje na odhad finančního rizika českých podniků. 

Následující tabulka uvádí hodnotu indexu IN05 a jeho jednotlivých prvků pro sledovaná 

období. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

X1  3,65  3,43  3,89  4,37 13,93 

X2  0,67  9,00  9,00  9,00  9,00 

X3  0,00  0,01  0,11  0,13  0,20 

X4  1,68  1,79  1,85  1,70  1,93 

X5  3,14  3,28  3,73  4,15 13,56 

IN05  4,24  4,46  5,39  5,92 16,79 

Tabulka 18 Hodnoty indexu IN 05 (vlastní tvorba) 

 

Graf 11 Vývoj indexu IN 05 (vlastní tvorba) 

V roce 2012 vychází hodnota indexu IN05 4,24, to je nejnižší hodnota za sledovaná 

období. V letech 2013 až 2015 hodnota indexu postupně narůstá k hodnotě 5,92. V roce 

2016 narůstá na hodnotu 16,79 vlivem velmi nízké zadluženosti podniku, která neúměrně 

zvyšuje proměnnou X5. 
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Všechny hodnoty indexu IN05 se nachází nad hodnotou 1,6, která je považována za horní 

hranici šedé zóny, nad kterou vyslovujeme závěr, že podnik tvoří hodnotu a nehrozí mu 

riziko bankrotu. 

Kralickův QuickTest 

Jedná se o souhrnný model hodnocení podniku, který je konstruován tak, aby odolával 

rušivým vlivům a přesto reprezentoval podstatné údaje finančních výkazů. 

Následující tabulka obsahuje hodnoty jednotlivých ukazatelů Quicktestu. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

R1  0,73  0,71  0,74  0,77  0,93 

R2  0,67 - 0,19 - 0,20 - 1,19 - 1,77 

R3  0,00  0,01  0,11  0,13  0,20 

R4  0,04  0,03  0,08  0,10  0,12 

Tabulka 19 Hodnoty QuickTestu (vlastní tvorba) 

V další tabulce jsou hodnotám jednotlivých ukazatelů přiřazena bodová ohodnocení a 

vypočítán jejich průměr, který představuje výsledek Kralickova Quicktestu. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

R11  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00 

R21  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00 

R31  0,00  1,00  2,00  3,00  4,00 

R41  1,00  1,00  2,00  3,00  4,00 

Průměr  2,25  2,50  3,00  3,50  4,00 

Tabulka 20 Bodové hodnocení QuickTestu (vlastní tvorba) 
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Graf 12 Bodové hodnocení QuickTestu (vlastní tvorba) 

Horní hranici šedé zóny pro Kralickův Quicktest představuje výsledná hodnota testu 3. 

V letech 2012 a 2013 vychází hodnota Quicktestu 2,25 resp. 2,5, pro tato dvě období tedy 

podnik spadá do šedé zóny a nedá se o něm jednoznačně tvrdit, zda se jedná o dobrý 

podnik, a zda mu hrozí finanční potíže. 

Od roku 2014 nicméně podnik překročil hranici 3 bodů a vystoupil z šedé zóny do zóny, 

ve které ho podle Kralickova Quicktestu hodnotíme jako velmi dobrý podnik. 

Grünwaldův index bonity 

Jedná se o bonitní index, který se skládá ze šesti poměrových ukazatelů, které jsou 

srovnávány s určenou hodnotou. 

Následující tabulka uvádí jednotlivé ukazatele Grünwaldova indexu bonity a výsledné 

bodové hodnocení. V polích pro úrokové krytí, kterým přísluší období, ve kterých se dluh 

limitně blíží nule byla stanovena hodnota 2 body, která zabraňuje zkreslení výsledného 

indexu příliš vysokým bodovým hodnocením. 
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Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE  0,00  0,01  0,12  0,14  0,18 

ROA  0,00  0,01  0,11  0,13  0,20 

Provozní pohotová likvidita  1,41  1,45  1,58  2,14  7,66 

Krytí zásob pracovním 

kapitálem  1,19  1,24  1,27  1,58  2,13 

Doba splácení dluhu  4,50  5,69  2,11  1,64  0,39 

Úrokové krytí  0,67  2,00 b  2,00b  2,00 b  2,00 b 

GIB 0,74 1,35 1,39 1,59 2,61 

Tabulka 21 Grünwaldův index bonity (vlastní tvorba) 

 

V roce 2012 dosáhl podnik bodového hodnocení nižšího než 1 ale zároveň ukazatel 

provozní pohotové likvidity dosahuje hodnot vyšších než 1. Pro tato dvě období tedy 

podnik splňuje podmínky, aby jeho finanční zdraví bylo charakterizováno jako slabší. 

V letech 2013, 2014 a 2015 přesáhlo bodové hodnocení podniku hranici 1 a zároveň 

bodová hodnocení ukazatele provozní pohotové likvidity a úrokového krytí dosáhly 

hodnot vyšších jedné, podnik tedy splnil podmínky, aby jeho finanční zdraví bylo 

charakterizováno jako dobré. 

V roce 2016 hodnocení podniku přesáhlo 2 body a zároveň všechna poměrová hodnocení 

přesáhla hranici jedné, čímž se podnik kvalifikoval jako podnik pevného zdraví. 
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4) Návrhy na zlepšení 

Ačkoli ve většině zkoumaných oblastí podnik vykázal nad očekávání dobré výsledky, 

obzvlášť v loňském a předloňském roce, objevilo se několik varovných signálů, kterým 

je třeba věnovat pozornost. 

Finanční analýzou byly zjištěny nedostatky v oblasti skladby majetku, nakládání 

s majetkem a řízení likvidity, které vedly k nevyhovujícím situacím v oblasti likvidity a 

životaschopnosti podniku. 

Mezi ukazatele s varovnými výsledky patří čisté pohotové prostředky a čistý peněžní 

majetek. V roce 2012 vyšla hodnota čistých pohotových prostředků velmi blízká nule a 

hodnota čistého peněžního majetku dokonce záporná. 

Takový výsledek znamená, že pokud by společnost byla nucena náhle hradit své závazky, 

případně by se dočasně snížil přísun peněžních prostředků, ocitla by se v situaci s velmi 

malým množstvím peněžních prostředků, které by zůstaly k dispozici. Pokud by 

společnost byla z nějakého důvodu nucena hradit závazky do vyšší míry než jen okamžitě 

splatné, mohlo by dojít k dočasné krátkodobé platební neschopnosti. 

Taková situace byla zapříčiněna vysokým podílem zásob na oběžném majetku, zejména 

zásob zboží, které vzhledem k době obratu zásob u této konkrétní společnosti jsou 

poměrně nelikvidní a pokud by bylo nutné dosáhnout vysoké likvidity u zásob, bylo by 

to zřejmě za cenu významné finanční ztráty. 

Vzhledem k tomu, že v letech 2012 a 2013 nedocházelo k úbytku zboží, naopak 

k mírnému nárůstu, dá se soudit, že nedocházelo k záměrnému snižování zásob zboží za 

účelem zajištění likvidity. Hodnota čistých pohotových prostředků a čistého peněžního 

majetku rostla až v dalších letech jako důsledek zvyšování zůstatků na běžných účtech a 

snižování krátkodobých závazků. 
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Pokud by k podobné situaci jako v roce 2012 mělo dojít znovu, bylo by vhodné 

vypracovat plán rozpouštění zásob zboží pro zajištění platební schopnosti a 

akceschopnosti firmy. Vyhodnotit, které zásoby jsou klíčové pro zajištění cash flow a 

spokojenosti zákazníků a soustředit se na udržování takových zásob na úkor zásob, jejichž 

stav může být dočasně snížen aniž by se tím přijalo riziko dramatického snížení obratu 

nebo odlivu zákazníků.  

Snížení množství a změna skladby zásob na modely, které jsou nejprodávanější, přispívá 

k vyššímu obratu zásob. Tento krok se ukázal jako velice efektivní strategie v době nízké 

poptávky a klesající hladiny cen na trhu. (Knápková, 2010) 

Další stránkou hospodaření společnosti, u které vidím prostor pro zlepšení je nákladovost 

výnosů. Pro kapitálově lehkou společnost je to významný ukazatel v tom smyslu, že 

většina nákladů je ovlivnitelná přímo. Nejedná se z velké části o odpisy ani jiný druh 

nákladů, který není možné dlouhodobě ovlivnit. 

V případě firmy WEHA tvoří významnou část nákladů na provoz provoz dvou 

dodávkových automobilů, které zajišťují pravidelnou obsluhu zákazníků z celé České 

republiky. Vzhledem k povaze trhu a návyku zákazníků se jedná o správnou a potřebnou 

praxi, nicméně běžné náklady na provoz takového automobilu mohou dosahovat téměř 

10 Kč na ujetý kilometr.  

Kdyby došlo k revizi zaužívaných praktik a společnost se rozhodla v tomto směru šetřit 

náklady bylo by možné tyto dva rozměrné automobily nahradit menšími užitkovými vozy 

s náklady pod 5 Kč na ujetý kilometr.  

Pokud oba vozy dohromady za den najedou 400 km, jedná se o úsporu 2 000 Kč denně, 

500 000 Kč ročně. Po zahrnutí úspory na servisních nákladech a pořizovací ceně může 

být roční úspora více než dvojnásobná. Nižší kapacitu převáženého zboží může doplnit 

internetový obchod, který je již v provozu. 

Zároveň by taková praxe mohla pomoci snížení zásob držených na skladě a objednávání 

just in time. 
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Zároveň se ukázalo přebytečné množství peněz na běžných účtech zejména v letech 2015 

a 2016, kdy se na běžných účtech nacházelo 5 400 000 Kč resp. 5 990 000 Kč, přičemž 

čisté pohotové prostředky dosahovaly 3 resp. 5. milionů korun a čistý peněžní majetek 

2,5 resp. 5 milionů korun. 

V situaci s tak nízkým zadlužením a tak významným přebytkem likvidních prostředků se 

považuje za nevhodné držet se takto konzervativní finanční strategie. 

„Podnik, který uplatňuje tuto strategii financování, používá i k financování sezóonních 

výkyvů v oběžném majetku dlouhodobé zdroje financování. Je pro něj typický laxní 

přístup k řízení zásob a inkasu svých pohledávek, případně promptní hrazení závazků 

vůči dodavatelům. Důsledkem může být snižování výnosnosti investovaného kapitálu.“ 

(Režňáková, 2012, s. 108) 

Pokud by podnik investoval například na úročený bankovní účet nebo učinil termínovaný 

vklad, jedná se o bezrizikovou investici se zajištěným výnosem a podnik by neztrácel 

likviditu. I v případě termínovaných vkladů existuje možnost okamžitého výběru za cenu 

ztráty výnosu. 

S tak vysokou měrou přebytečných prostředků, které jsou navíc vysoce likvidní bych 

doporučil investici, která by nebyla čistě finančního charakteru. 

V době stále ještě významně uvolněné monetární politiky je nanejvýš vhodné snahu 

investovat vlastní volné zdroje podpořit získáním cizích zdrojů za velmi výhodných 

podmínek.  

Hypoteční úvěry pro podnikatelské subjekty jsou výhodným a dostupným zdrojem 

financování, proto se zdá nabíledni pokusit se investovat do nemovitosti. Stavba vlastního 

podnikatelského prostoru pro případné budoucí rozšíření působnosti, zvýšení prestiže, 

odstranění nákladů na nájemné a větší svobodu podnikání. 

Další dostupnou možností, jak investovat volné prostředky je modernizace stávajícího 

vybavení. Ať vozového parku, například v rámci navrhnuté změny filozofie kontaktní 

obsluhy zákazníku, nebo jako prevenci vícenákladů z provozu zastaralé flotily, nebo 
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modernizaci výpočetního vybavení a infrastruktury (skladový informační systém, účetní 

software, komunikační technologie), vybavení kanceláří, ergonomické vybavení pro 

zaměstnance a podobně. 

Podpořit rozvoj internetového obchodu do rozvinutější podoby, ve které by dokázal 

obsloužit efektivně velké množství zákazníků a ulevit tak nárokům na skladování zboží a 

jeho distribuci vlastními silami, pomocí vylepšení serveru, najmutí pomocné pracovní 

síly, marketingové kampaně na propagaci využití internetového obchodu. 

 Pro budoucí rozvoj podnikání neméně vhodnou variantou je investice do implementace 

moderních technologií do portfolia společnosti. Zajistit si tak pevnou pozici na trhu a 

konkurenční výhodu. 

Nejen technologická, ale i geografická expanze je způsob, jak se pokusit o zhodnocení 

přebytečných prostředků. Společnost WEHA CZ, s. r. o. nepodniká v současné době jen 

v České republice, ale omezeně podniká i na Slovensku. 

Pokusit se podpořit svou pozici na slovenském trhu investováním do budování 

obchodních spojení, distribučních kanálů, nebo přímo prodejny pro Slovensko by jistě 

urychlilo růst na tomto trhu. 

Pro zajištění bezproblémové likvidity během případných investic nebo přechodové fáze 

by bylo vhodné zajistit si v bance kontokorentní úvěr, který by snížil potřebu krátkodobě 

dostupných prostředků a umožnil společnosti plně se soustředit na rozvoj, který ji 

současná bezpečná a stabilní finanční situace a pevná pozice na trhu umožňuje. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo zlepšit finanční situaci firmy WEHA CZ, s. r. o.  

Za tím účelem jsem provedl šetření literárních pramenů pro zajištění odborných poznatků 

potřebných pro zvolení správného přístupu k prošetření situace a použití správných metod 

způsobem přiměřeným našim potřebám. 

Za použití shromážděných údajů a údajů poskytnutých společností WEHA CZ, s. r. o. 

jsem popsal, jak vnímám silné a slabé stránky jejího podnikání, příležitosti, hrozby, a 

rozličné faktory, které ovlivňují firmu a prostředí v němž podniká. 

Provedl jsem postupy finanční analýzy a vyčíslil řadu ukazatelů, které jsem pokládal za 

relevantní a přínosné. 

Z těchto údajů hodnotím finanční situaci společnosti WEHA CZ, s. r. o. jako velmi 

dobrou. Její finance jsou stabilizované, vykazuje stabilní zisk, ukázalo se, že má 

dostatečnou majetkovou základnu pro potřeby přežití kritických období. 

Ne všechny závěry učiněné z analýzy byly zcela povzbudivé. Ukázalo se několik 

zaváhání, která dávají prostor pro zlepšení hospodaření s majetkem, řízení zásob a 

financování podniku.  

Nicméně tato zjištění nejsou kritická. Nepředstavují v nejmenším okamžité ani 

dlouhodobé ohrožení stability podniku nebo jeho činnosti. 

Díky konzervativnímu přístupu k vedení podniku nemají zanedbání některých zásad 

financování významný rizikový vliv, nicméně společnost tím přichází o část prostoru 

k růstu a zvýšení zisku. 

Tato práce bude vedení společnosti k dispozici, aby mohli zhodnotit můj přístup 

k hodnocení a řešení situace a použít práce a údajů a postřehů v ní obsažených ve 

prospěch společnosti.  
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řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto 1.1.  30.4.2013

AKTIVA CELKEM
A.+B.+C.+D.I.

001

 B. Dlouhodobý majetek
B.1+...+B.III

003

 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1+...+B.II.x
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 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účty  022, ()082, ()092AÚ

016

 B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
účty  (+/)097, (+/)098
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 C. Oběžná aktiva
C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.
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 C.I. Zásoby
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 C.I.3. Výrobky
účty  123, ()194
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účty  131, 132, 139, ()196

037

 C.III. Krátkodobé pohledávky
C.III.1+...+C.III.x
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 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
účty  311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, ()391AÚ

049

 C.III.6. Stát  daňové pohledávky
účty  341, 342, 343, 345, ()391AÚ

054

 C.III.8. Dohadné účty aktivní
účty  388AÚ, 318AÚ

056

 C.III.9. Jiné pohledávky
účty  335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, ()391AÚ

057

 C.IV. Krátkodobý finanční majetek
C.IV.1+...+C.IV.x

058

 C.IV.1. Peníze
účty  211, 213, 261

059

 C.IV.2. Účty v bankách
účty  221AÚ, 261

060

 D.I. Časové rozlišení
D.I.1+...+D.I.x

063

 D.I.1. Náklady příštích období
účty  381

064

PASIVA CELKEM
A.+B.+C.

001

 A. Vlastní kapitál
A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.

002

 A.I. Základní kapitál
A.I.1+...+A.I.x

003

 A.I.1. Základní kapitál
účty  411 nebo 491

004

 A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ()
účty ()252

005

 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
A.III.1+...+A.III.x

014

 A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
účty 421, 422

015

 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.1+...+A.IV.x

017

 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
účty 428
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 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/)
Aktiva  A.1.A.II.A.III.A.IV B.C.+A.V.x

021

 B. Cizí zdroje
B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.
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 B.III. Krátkodobé závazky
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 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
účty 336AÚ, 479AÚ

045

. .3 0 0 4 2 0 1 4

1.5.2013 30.4.2014

v tisících Kč

2 5 1 9 9 0 5 6

WEHA CZ s.r.o.

Unhošťská 1102/30
Praha 6 Ruzyně
16100

+14 729 3 351 +11 378 +10 480
+3 734 3 289 +445 +454
+3 734 3 289 +445 +454
+3 278 2 833 +445 +424

+456 456 +30
+10 971 62 +10 909 +10 023

+6 275 +6 275 +5 607
+40 +40

+6 235 +6 235 +5 607
+1 448 62 +1 386 +1 254
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+40 +40 +139
+11 +11

+3 248 +3 248 +3 162
+146 +146 +135

+3 102 +3 102 +3 027
+24 +24 +3
+24 +24 +3
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+8 454 +7 425
+1 000 +1 000
+1 000 +1 000

+100 +100
+100 +100
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+6 325 +6 251
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+2 924 +3 055
+2 924 +3 055
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+161 +196
+98 +121

otisk podacího razítka

ROZVAHA



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. A K T I V A
číslo

řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto 1.1.  30.4.2013

 B.III.7. Stát  daňové závazky a dotace
účty 341, 342, 343, 345, 346, 347

046

 B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy
účty 324, 475AÚ

047

 B.III.10. Dohadné účty pasivní
účty 389AÚ

049

 B.III.11. Jiné závazky
účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ

050

 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
účty 461AÚ

052

 C.I.1. Výdaje příštích období
účty 383

056

13.6.2014

společnost s ručením omezeným

Obchodní David Martin

+633 +196
+63

+10



      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, lišíli se od bydliště

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo

řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

 I. Tržby za prodej zboží
účty 604

 001

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží
účty 504

 002

  + Obchodní marže
I.A.

003

 II. Výkony
II.1+II.2.+II.3.+II.x.

 004

 II.1.      Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
účty 601, 602

 005

 II.2.      Změna stavu zásob vlastní činnosti
účty 611, 612, 613, 614

 006

 B. Výkonová spotřeba
B.1.+...+B.x.

 008

 B.1.      Spotřeba materiálu a energie
účty 501, 502, 503

 009

 B.2.      Služby
účty 511, 512, 513, 518

 010

  + Přidaná hodnota
I.A.+II.B.

011

 C. Osobní náklady součet
C.1.+...+C.x.

 012

 C.1.      Mzdové náklady
účty 521, 522

 013

 C.3.      Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
účty 524, 525, 526

 015

 C.4.      Sociální náklady
účty 527, 528

 016

 D. Daně a poplatky
účty 531, 532, 538

 017

 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
účty 551, 557

 018

 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III.1.+...+III.x.

 019

 III.1.      Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
účty 641

 020

 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
účty  (+/)552, (+/)554, (+/)555, (+/)558, (+/)559

 025

 IV. Ostatní provozní výnosy
účty 644, 646, 648

 026

 H. Ostatní provozní náklady
účty 543, 544, 545, 546, 548, 549

 027

  * * Provozní výsledek hospodaření
Přidaná hodnota+III.+IV.+V.CDEFGHI

030

 N. Nákladové úroky
účty 562

 043

 XI. Ostatní finanční výnosy
účty 663, 667AÚ, 668

 044

 O. Ostatní finanční náklady
účty 563, 567AÚ, 568, 569

 045

  * Finanční výsledek hospodaření
VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.J.K.L.M.N.O.P.

048

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.1.+...+Q.x.

 049

 Q.1.      splatná
účty 591, 595

 050

  ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
* + *  Q.

052

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/)
** + *  T

060

  **** Výsledek hospodaření před zdaněním
* + * + XIII.  R.

061

. .3 0 0 4 2 0 1 4

1.5.2013 30.4.2014

v tisících Kč

2 5 1 9 9 0 5 6

WEHA CZ s.r.o.

Unhošťská 1102/30
Praha 6 Ruzyně
16100

+20 416 +18 209
+13 588 +11 811

+6 828 +6 398
+296
+256

+40
+2 285 +2 142

+736 +662
+1 549 +1 480
+4 839 +4 256
+3 229 +3 419
+2 323 +2 460

+801 +852
+105 +107

+11 +11
+356 +463

+37
+37
78 +36

+106 +334
+209 +548

+1 255 +113
+2

+243 +185
+239 +210

+4 27
+230 +12
+230 +12

+1 029 +74
+1 029 +74
+1 259 +86

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo

řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

13.6.2014

společnost s ručením omezeným

Obchodní David Martin



Příloha k účetní závěrce za hospodářský rok 05/201204/2014.

Rozvahovým dnem je 30. duben 2014. Uzávěrka byla sestavena dne 13. června 2014.
Obchodní firma: WEHA CZ s.r.o. se sídlem Praha 6  Ruzyně, Unhošťská 1102/30, okres Hlavní město Praha, PSČ 161 00
Identif ikační číslo 25199056.

1)Firma byla zapsána dne 27. srpna 1999, společníky jsou firma WEHA  Ludwig Werwein GmbH, Spolková republika 
Německo,
 který má 56% podíl na základním kapitálu a pan Martin David, který má podíl na základním kapitálu ve výši 44%.
Základní kapitál f irmy je celkem 1 milion Kč a je bezezbytku splacen.
Statutárním orgánem firmy  jednatelem je pan Martin David.
Firma se zabývá obchodováním s předměty pro opracování kamene.
Organizační struktura společnosti je následující  sídlo a zároveň obchodní prostory jsou umístěny v Praze a dále je obchodní
provozovna v Pelhřimově.

2)Tyto skutečnosti nenastaly.

3)Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za uplynulé účetní období činil 6 pracovníků. Mzdové náklady na pracovníky a 
odvody na sociálním a zdravotním pojištění jsou uvedeny v příslušných řádcích výkazu zisku a ztráty.

Odměny statutářům mimo mezd nebyly nárokovány. Jednateli bylo pouze hrazeno penzijní připojištění a životní pojištění ve 
výši do limitu zákona o daních z příjmů.

4)Žádné ze skutečností požadovaných vyhláškou nenastaly.

5)Oceňování HIM  pořizovací cenou, oceňování zásob pořizovacími cenami, způsob účtování B. Výrobky jsou oceňovány 
vlastními náklady.
HIM je odepisován zrychleně dle daňových předpisů, účetní a daňové odpisy jsou shodné.

Přepočet cizích měn dle platného kurzovního lístku ČNB ke dni uskutečnění účetní operace. 
Bankovní účet v cizí měně (EUR)  bankovní operace jsou přepočítávány do účetnictví denním kurzem ČNB, k rozvahovému
dni jsou přepočítány kurzem ČNB zůstatky cizoměnových aktiv.

6)Nenastalo.

7)Žádný majetek není zatížen zástavním právem.
Pohledávky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti mají hodnotu 181  tis. Kč, opravné položky v daném účetním období nebyly 
vytvořeny, naopak některé dříve tvořené byly rozpuštěny a došlo zároveň k odpisu některých pohledávek. Závazky nad 180 
dnů po lhůtě splatnosti nejsou. 
Drobný majetek, který se dle platného limitu zákona o daních z příjmů přímo odepisoval do spotřeby, byl v hospodářském 
roce 201314 ve výši 25 tis. Kč.
Na účtu 648  Ostatní provozní výnosy jsou účtovány náhrady od pojišťovny

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

8)Nenastalo.

9)Nenastalo.

10)Nenastalo.

V Praze 13. června 2014





      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, lišíli se od bydliště
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Označ. A K T I V A
číslo

řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto 1.5.2013  30.4.2014

AKTIVA CELKEM
A.+B.+C.+D.I.

001

 B. Dlouhodobý majetek
B.1+...+B.III

003

 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1+...+B.II.x

013

 B.II.3.
účty  022, ()082, ()092AÚ

016

 B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
účty  (+/)097, (+/)098

022

 C. Oběžná aktiva
C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.

031

 C.I. Zásoby
C.I.1+...+C.I.x

032

 C.I.3. Výrobky
účty  123, ()194

035

 C.I.5. Zboží
účty  131, 132, 139, ()196

037

 C.III. Krátkodobé pohledávky
C.III.1+...+C.III.x

048

 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
účty  311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, ()391AÚ

049

 C.III.8. Dohadné účty aktivní
účty  388AÚ, 318AÚ

056

 C.III.9. Jiné pohledávky
účty  335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, ()391AÚ

057

 C.IV. Krátkodobý finanční majetek
C.IV.1+...+C.IV.x

058

 C.IV.1. Peníze
účty  211, 213, 261

059

 C.IV.2. Účty v bankách
účty  221AÚ, 261

060

 D.I. Časové rozlišení
D.I.1+...+D.I.x

063

 D.I.1. Náklady příštích období
účty  381

064

PASIVA CELKEM
A.+B.+C.

001

 A. Vlastní kapitál 002

 A.I. Základní kapitál
A.I.1+...+A.I.x

003

 A.I.1. Základní kapitál
účty  411 nebo 491

004

 A.III.
A.III.1+...+A.III.x

014

 A.III.1.
účty 421, 422

015

 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.1+...+A.IV.x

017

 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
účty 428

018

021

 B. Cizí zdroje
B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.

022

 B.III. Krátkodobé závazky
B.III.1+...+B.III.x

039

 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ

040

 B.III.5. Závazky k zaměstnancům
účty 331, 333, 479AÚ

044

 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
účty 336AÚ, 479AÚ

045

 B.III.7. Stát  daňové závazky a dotace
účty 341, 342, 343, 345, 346, 347

046

 B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy
účty 324, 475AÚ

047

 A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/)
Aktiva  A.1.A.II.A.III.A.IV B.C.A.V.2

A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Fondy ze zisku

Rezervní fond

. .3 0 0 4 2 0 1 5

1.5.2014 30.4.2015

v tisících Kč

2 5 1 9 9 0 5 6

WEHA CZ s.r.o.

Unhošťská 1102/30
Praha 6 Ruzyně
16100

+15 671 2 930 +12 741 +11 378
+3 495 2 875 +620 +445
+3 495 2 875 +620 +445
+3 039 2 419 +620 +445

+456 456 0
+12 174 55 +12 119 +10 909

+5 831 +5 831 +6 275
+20 +20 +40

+5 811 +5 811 +6 235
+939 55 +884 +1 386
+899 55 +844 +1 335

+40 +40 +40
+11

+5 404 +5 404 +3 248
+106 +106 +146

+5 298 +5 298 +3 102
+2 +2 +24
+2 +2 +24

+12 741 +11 378
+9 824 +8 454
+1 000 +1 000
+1 000 +1 000

+100 +100
+100 +100

+7 354 +6 325
+7 354 +6 325
+1 370 +1 029
+2 917 +2 924
+2 917 +2 924
+2 098 +1 969

+171 +161
+106 +98
+522 +633

+20 +63

otisk podacího razítka

ROZVAHA



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. A K T I V A
číslo

řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto 1.5.2013  30.4.2014

5.6.2015

společnost s ručením omezeným

Obchodní David Martin
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IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
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Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, lišíli se od bydliště

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo

řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

 I. Tržby za prodej zboží
účty 604

 001

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží
účty 504

 002

  + Obchodní marže
I.A.

003

 II. Výkony
II.1+II.2.+II.3.+II.x.

 004

 II.1.      Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
účty 601, 602

 005

 II.2.      Změna stavu zásob vlastní činnosti
účty 611, 612, 613, 614

 006

 B. Výkonová spotřeba
B.1.+...+B.x.

 008

 B.1.      Spotřeba materiálu a energie
účty 501, 502, 503

 009

 B.2.      Služby
účty 511, 512, 513, 518

 010

  + Přidaná hodnota
I.A.+II.B.

011

 C. Osobní náklady součet
C.1.+...+C.x.

 012

 C.1.      Mzdové náklady
účty 521, 522

 013

 C.3.      Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
účty 524, 525, 526

 015

 C.4.      Sociální náklady
účty 527, 528

 016

 D. Daně a poplatky
účty 531, 532, 538

 017

 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
účty 551, 557

 018

 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III.1.+...+III.x.

 019

 III.1.      Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
účty 641

 020

 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
účty  (+/)552, (+/)554, (+/)555, (+/)558, (+/)559

 025

 IV. Ostatní provozní výnosy
účty 644, 646, 648

 026

 H. Ostatní provozní náklady
účty 543, 544, 545, 546, 548, 549

 027

  * * Provozní výsledek hospodaření
Přidaná hodnota+III.+IV.+V.CDEFGHI

030

 XI. Ostatní finanční výnosy
účty 663, 667AÚ, 668

 044

 O. Ostatní finanční náklady
účty 563, 567AÚ, 568, 569

 045

  * Finanční výsledek hospodaření
VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.J.K.L.M.N.O.P.

048

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.1.+...+Q.x.

 049

 Q.1.      splatná
účty 591, 595

 050

  ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
* + *  Q.

052

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/)
** + *  T

060

  **** Výsledek hospodaření před zdaněním
* + * + XIII.  R.

061

. .3 0 0 4 2 0 1 5

1.5.2014 30.4.2015

v tisících Kč

2 5 1 9 9 0 5 6

WEHA CZ s.r.o.

Unhošťská 1102/30
Praha 6 Ruzyně
16100

+21 256 +20 416
+13 817 +13 588

+7 439 +6 828
20 +296

+256
20 +40

+2 153 +2 285
+565 +736

+1 588 +1 549
+5 266 +4 839
+3 289 +3 229
+2 363 +2 323

+820 +801
+106 +105

+11 +11
+414 +356
+265 +37
+265 +37

7 78
+66 +106

+132 +209
+1 758 +1 255

+42 +243
+123 +239

81 +4
+307 +230
+307 +230

+1 370 +1 029
+1 370 +1 029
+1 677 +1 259

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo

řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

5.6.2015

společnost s ručením omezeným

Obchodní David Martin



Příloha k účetní závěrce za hospodářský rok 05/201404/2015.

Rozvahovým dnem je 30. duben 2015. Uzávěrka byla sestavena dne 5. června 2015.
Obchodní firma: WEHA CZ s.r.o. se sídlem Praha 6  Ruzyně, Unhošťská 1102/30, okres Hlavní město Praha, PSČ 161 00
Identif ikační číslo 25199056.

1)Firma byla zapsána dne 27. srpna 1999, společníky jsou firma WEHA  Ludwig Werwein GmbH, Spolková republika 
Německo,
 který má 56% podíl na základním kapitálu a pan Martin David, který má podíl na základním kapitálu ve výši 44%.
Základní kapitál f irmy je celkem 1 milion Kč a je bezezbytku splacen.
Statutárním orgánem firmy  jednatelem je pan Martin David.
Firma se zabývá obchodováním s předměty pro opracování kamene.
Organizační struktura společnosti je následující  sídlo a zároveň obchodní prostory jsou umístěny v Praze a dále je obchodní
provozovna v Pelhřimově.

2)Tyto skutečnosti nenastaly.

3)Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za uplynulé účetní období činil 6 pracovníků. Mzdové náklady na pracovníky a 
odvody na sociálním a zdravotním pojištění jsou uvedeny v příslušných řádcích výkazu zisku a ztráty.

Odměny statutářům mimo mezd nebyly nárokovány. Jednateli bylo pouze hrazeno penzijní připojištění a životní pojištění ve 
výši do limitu zákona o daních z příjmů.

4)Žádné ze skutečností požadovaných vyhláškou nenastaly.

5)Oceňování HIM  pořizovací cenou, oceňování zásob pořizovacími cenami, způsob účtování B. Výrobky jsou oceňovány 
vlastními náklady.
HIM je odepisován zrychleně dle daňových předpisů, účetní a daňové odpisy jsou shodné.
Ve zdaňovacím období došlo k částečné obměně vozového parku  byl prodán plně odepsaný automobil a zároveň došlo k 
pořízení nového dodávkového automobilu.

Přepočet cizích měn dle platného kurzovního lístku ČNB ke dni uskutečnění účetní operace. 
Bankovní účet v cizí měně (EUR)  bankovní operace jsou přepočítávány do účetnictví denním kurzem ČNB, k rozvahovému
dni jsou přepočítány kurzem ČNB zůstatky cizoměnových aktiv.

6)Nenastalo.

7)Žádný majetek není zatížen zástavním právem.
Pohledávky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti mají hodnotu 168  tis. Kč, opravné položky v daném účetním období nebyly 
vytvořeny, naopak některé dříve tvořené byly rozpuštěny a došlo zároveň k odpisu některých pohledávek. Závazky nad 180 
dnů po lhůtě splatnosti nejsou. 
Drobný majetek, který se dle platného limitu zákona o daních z příjmů přímo odepisoval do spotřeby, byl v hospodářském 
roce 201415 ve výši 48 tis. Kč.
Na účtu 648  Ostatní provozní výnosy jsou účtovány náhrady od pojišťovny, popř. dodatečné slevy.

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

8)Nenastalo.

9)Nenastalo.

10)Nenastalo.

V Praze 5. června 2015
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IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
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Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, lišíli se od bydliště
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Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto 1.5.2014  30.4.2015

AKTIVA CELKEM
A.+B.+C.+D.I.

001

 B. Dlouhodobý majetek
B.1+...+B.III

003

 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1+...+B.II.x

013

 B.II.3.
účty  022, ()082, ()092AÚ

016

 B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
účty  042, ()094

020

 B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
účty  (+/)097, (+/)098

022

 C. Oběžná aktiva
C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.

031

 C.I. Zásoby
C.I.1+...+C.I.x

032

 C.I.3. Výrobky
účty  123, ()194

035

 C.I.5. Zboží
účty  131, 132, 139, ()196

037

 C.III. Krátkodobé pohledávky
C.III.1+...+C.III.x

048

 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
účty  311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, ()391AÚ

049

 C.III.8. Dohadné účty aktivní
účty  388AÚ, 318AÚ

056

 C.IV. Krátkodobý finanční majetek
C.IV.1+...+C.IV.x

058

 C.IV.1. Peníze
účty  211, 213, 261

059

 C.IV.2. Účty v bankách
účty  221AÚ, 261

060

 D.I. Časové rozlišení
D.I.1+...+D.I.x

063

 D.I.1. Náklady příštích období
účty  381

064

PASIVA CELKEM
A.+B.+C.

001

 A. Vlastní kapitál 002

 A.I. Základní kapitál
A.I.1+...+A.I.x

003

 A.I.1. Základní kapitál
účty  411 nebo 491

004

 A.III.
A.III.1+...+A.III.x

014

 A.III.1.
účty 421, 422

015

 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.1+...+A.IV.x

017

 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
účty 428

018

021

 B. Cizí zdroje
B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.

022

 B.III. Krátkodobé závazky
B.III.1+...+B.III.x

039

 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ

040

 B.III.5. Závazky k zaměstnancům
účty 331, 333, 479AÚ

044

 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
účty 336AÚ, 479AÚ

045

 B.III.7. Stát  daňové závazky a dotace
účty 341, 342, 343, 345, 346, 347

046

 B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy
účty 324, 475AÚ

047

 A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/)
Aktiva  A.1.A.II.A.III.A.IV B.C.A.V.2

A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Fondy ze zisku

Rezervní fond

. .3 0 0 4 2 0 1 6

1.5.2015 30.4.2016

v tisících Kč

2 5 1 9 9 0 5 6

WEHA CZ s.r.o.

Unhošťská 1102/30
Praha 6 Ruzyně
16100

+16 055 3 226 +12 829 +12 741
+3 501 3 165 +336 +620
+3 501 3 165 +336 +620
+3 039 2 709 +330 +620

+6 0 +6 0
+456 456 0 0

+12 549 61 +12 488 +12 119
+5 431 0 +5 431 +5 831

+20 0 +20 +20
+5 411 0 +5 411 +5 811
+1 125 61 +1 064 +884
+1 085 61 +1 024 +844

+40 0 +40 +40
+5 993 0 +5 993 +5 404

+144 0 +144 +106
+5 849 0 +5 849 +5 298

+5 0 +5 +2
+5 0 +5 +2

+12 829 +12 741
+11 908 +9 824

+1 000 +1 000
+1 000 +1 000

+100 +100
+100 +100

+8 724 +7 354
+8 724 +7 354
+2 084 +1 370

+921 +2 917
+921 +2 917
+118 +2 098
+168 +171
+103 +106
+531 +522

0 +20

otisk podacího razítka

ROZVAHA



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto 1.5.2014  30.4.2015

 B.III.11. Jiné závazky
účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ

050

3.6.2016

společnost s ručením omezeným

Obchodní David Martin

+1 0
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IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, lišíli se od bydliště
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném 1.5.2014  30.4.2015

 I. Tržby za prodej zboží
účty 604

 001

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží
účty 504

 002

  + Obchodní marže
I.A.

003

 II. Výkony
II.1+II.2.+II.3.+II.x.

 004

 II.1.      Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
účty 601, 602

 005

 II.2.      Změna stavu zásob vlastní činnosti
účty 611, 612, 613, 614

 006

 B. Výkonová spotřeba
B.1.+...+B.x.

 008

 B.1.      Spotřeba materiálu a energie
účty 501, 502, 503

 009

 B.2.      Služby
účty 511, 512, 513, 518

 010

  + Přidaná hodnota
I.A.+II.B.

011

 C. Osobní náklady součet
C.1.+...+C.x.

 012

 C.1.      Mzdové náklady
účty 521, 522

 013

 C.3.      Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
účty 524, 525, 526

 015

 C.4.      Sociální náklady
účty 527, 528

 016

 D. Daně a poplatky
účty 531, 532, 538

 017

 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
účty 551, 557

 018

 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III.1.+...+III.x.

 019

 III.1.      Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
účty 641

 020

 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
účty  (+/)552, (+/)554, (+/)555, (+/)558, (+/)559

 025

 IV. Ostatní provozní výnosy
účty 644, 646, 648

 026

 H. Ostatní provozní náklady
účty 543, 544, 545, 546, 548, 549

 027

  * * Provozní výsledek hospodaření
Přidaná hodnota+III.+IV.+V.CDEFGHI

030

 XI. Ostatní finanční výnosy
účty 663, 667AÚ, 668

 044

 O. Ostatní finanční náklady
účty 563, 567AÚ, 568, 569

 045

  * Finanční výsledek hospodaření
VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.J.K.L.M.N.O.P.

048

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.1.+...+Q.x.

 049

 Q.1.      splatná
účty 591, 595

 050

  ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
* + *  Q.

052

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/)
** + *  T

060

  **** Výsledek hospodaření před zdaněním
* + * + XIII.  R.

061

. .3 0 0 4 2 0 1 6

1.5.2015 30.4.2016

v tisících Kč

2 5 1 9 9 0 5 6

WEHA CZ s.r.o.

Unhošťská 1102/30
Praha 6 Ruzyně
16100

+24 143 +21 256
+15 539 +13 817

+8 604 +7 439
+482 20
+482 0

0 20
+2 432 +2 153

+687 +565
+1 745 +1 588
+6 654 +5 266
+3 622 +3 289
+2 613 +2 363

+903 +820
+106 +106

+11 +11
+290 +414

0 +265
0 +265

+6 7
+52 +66

+132 +132
+2 645 +1 758

+30 +42
+106 +123

76 81
+485 +307
+485 +307

+2 084 +1 370
+2 084 +1 370
+2 569 +1 677

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném 1.5.2014  30.4.2015

3.6.2016

společnost s ručením omezeným

Obchodní David Martin



Příloha k účetní závěrce za hospodářský rok 05/201504/2016.

Rozvahovým dnem je 30. duben 2016. Uzávěrka byla sestavena dne 2. června 2016.
Obchodní firma: WEHA CZ s.r.o. se sídlem Praha 6  Ruzyně, Unhošťská 1102/30, okres Hlavní město Praha, PSČ 161 00
Identifikační číslo 25199056.

1)Firma byla zapsána dne 27. srpna 1999, společníky jsou firma WEHA  Ludwig Werwein GmbH, Spolková republika 
Německo, který má 56% podíl na základním kapitálu a pan Martin David, který má podíl na základním kapitálu ve výši 44%.
Základní kapitál firmy je celkem 1 milion Kč a je bezezbytku splacen.
Statutárním orgánem firmy  jednatelem je pan Martin David.
Firma se zabývá obchodováním s předměty pro opracování kamene.
Organizační struktura společnosti je následující  sídlo a zároveň obchodní prostory jsou umístěny v Praze a dále je obchodní
provozovna v Pelhřimově.

2)Tyto skutečnosti nenastaly.

3)Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za uplynulé účetní období činil 6 pracovníků. Mzdové náklady na pracovníky a 
odvody na sociálním a zdravotním pojištění jsou uvedeny v příslušných řádcích výkazu zisku a ztráty.

Odměny statutářům mimo mezd nebyly nárokovány. Jednateli bylo pouze hrazeno penzijní připojištění a životní pojištění ve 
výši do limitu zákona o daních z příjmů.

4)Žádné ze skutečností požadovaných vyhláškou nenastaly.

5)Oceňování HIM  pořizovací cenou, oceňování zásob pořizovacími cenami, způsob účtování B. Výrobky jsou oceňovány 
vlastními náklady.
HIM je odepisován zrychleně dle daňových předpisů, účetní a daňové odpisy jsou shodné.

Přepočet cizích měn dle platného kurzovního lístku ČNB ke dni uskutečnění účetní operace. 
Bankovní účet v cizí měně (EUR)  bankovní operace jsou přepočítávány do účetnictví denním kurzem ČNB, k rozvahovému
dni jsou přepočítány kurzem ČNB zůstatky cizoměnových aktiv.

6)Nenastalo.

7)Žádný majetek není zatížen zástavním právem.
Pohledávky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti mají hodnotu 100  tis. Kč, opravná položka v daném účetním období byla 
vytvořena ve výši 11 tis., jedna dříve vytvořená opravná položka byla rozpuštěna a došlo zároveň k odpisu některých 
pohledávek. Závazky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti nejsou. 
Drobný majetek, který se dle platného limitu zákona o daních z příjmů přímo odepisoval do spotřeby, byl v hospodářském 
roce 201516 ve výši 78 tis. Kč.
Na účtu 648  Ostatní provozní výnosy jsou účtovány náhrady od pojišťovny, popř. dodatečné slevy.

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

8)Nenastalo.

9)Nenastalo.

10)Nenastalo.

V Praze 2. června 2016
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