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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá finančním hodnocením stavební společnosti DEAS, 

spol. s r.o., zpracováním výsledků analýzy a navrhnutí moţných řešení 

jednotlivých problémů. K hodnocení byly pouţity klasické ukazatele finanční 

analýzy a soustavy ukazatelů. Předpokladem je, ţe navrhnutá řešení budou 

inicializována v podniku. 
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Abstract 

This master´s work deals with the evaluation of the financial situation in the 

company DEAS ltd. and it´s results.  

Evalution of the financial situation was done with the indexes of financial 

analysis.  Events of this master´s work are specified solutions for improve market 

position and their possible implementation into the company. 

 

 

Key words 

Financial analysis, profitability, solidity, indexes of financial analysis, IN01, 

IN05, Altman´s index, enterprise,  capital investments. 
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ÚVOD 

 

Efektivní fungování podniků si v dnešním konkurenčním prostředí vyţaduje 

výbornou znalost nejen odborných činností, na které je podnik zaměřen, nýbrţ i 

velice dobré znalosti o finanční stránce podniku.  

 

Základním podkladem pro poznání finanční stránky jsou účetní doklady. V těch je 

zachycena celá řada důleţitých informací, pomocí nichţ se dají analyzovat 

jednotlivé finanční aspekty. Tato finanční analýza umoţňuje za pomocí metod a 

ukazatelů prozkoumat všechna zákoutí financí v podniku. 

 

Finanční analýza je v současnosti u podniků velice oblíbena a je neodmyslitelným 

prvkem při hodnocení finančního zdraví podniku, tzv. ex-post analýza a při 

přípravě budoucích plánů podniku, tzv. ex-ante analýza. Důleţitá je také při 

identifikování faktorů vedoucí k prosperitě. 

 

Moje diplomová práce je proto zaměřena na problematiku finanční analýzy a 

hodnocení výsledků z ní získaných. Případné problémy povedou k navrţení 

opatření, která se budou opírat o získané výstupy z finanční analýzy. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Finanční analýza je častým a účinným nástrojem jak zjistit finanční zdraví 

v podniku. Právě téma mojí diplomové práce se zabývá touto problematikou ve 

zvolené společnosti. Je jí stavební podnik DEAS, spol. s r.o. Společnost by chtěla 

zjistit svůj stav v oblasti rentability, likvidity, produktivity a dalších ukazatelů a 

chtěla by do budoucna vědět, zda si můţe dovolit další expanzi a růst. Ze strany 

vedení by byly taktéţ uvítány moţné věcné připomínky a účinné návrhy 

v případných „slabinách“ podniku. 

 

Cílem mojí práce tedy bude vypracovat kvalitní finanční analýzu na základě 

relevantních informací (VZZ, rozvahy,..). Finanční analýzu posoudit podle 

doporučených a obvyklých oborových hodnot a na základě takto zjištěných 

výsledků stanovit oblasti, ve kterých je společnost silná a ve kterých má naopak 

jisté slabiny. V rámci těchto skutečností pak budou v práci navrţeny taková 

opatření, která by měla eliminovat současné nedostatky a pomoci předcházet 

dalším problémům v organizaci. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 

 

Ve své diplomové práci se budu zabývat hodnocením finanční situace společnosti 

D E A S, spol. s r.o. Jedná se o společnost s ručením omezeným. Do Obchodního 

rejstříku byla zapsána 21. 8. 1992. Působí tedy na trhu jiţ šestnáctým rokem. 

 

Společnost má sídlo v Boskovicích, ulice Rovná, č.p. 2146. Její základní kapitál 

činí 100 000,- Kč, na jehoţ výši se od 12. 3. 2005 podílí dva společníci. Obchodní 

podíl jednoho z nich, Ing. Kamila Filipa je 50 % a druhého, JUDr. Jindřicha 

Klemsche, je také 50 %.  

 

2.1 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

 

Do předmětu podnikání této společnosti patří následující: 

 

 obchodní činnost mimo činností taxativně stanovených ţivnostenským 

zákonem, 

 silniční motorová doprava, 

 technicko-inţenýrské sluţby ve strojírenství a stavebnictví, 

 provádění staveb včetně jejich změn, udrţovacích prací na nich a jejich 

odstraňování, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). 
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2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU 

 

Valná hromada

 

Statutární orgán  - 

jednatelé

 

Ředitel

Ing. Kamil FILIP

Asistentka

 

Vedoucí 

mechanizace

Jaroslav Chlup

Vedoucí betonárky 

a odbytu

Josef Holek

Vedoucí dopravy

Ivo Bursák

Ekonomické 

oddělení 

Petra Kolářová 

Marketing

Veronika Málková

 

 

Obr. č. 1 - organizační struktura 
1
 

Organizační struktura jasně ukazuje, ţe nejvyšším orgánem společnosti je valná 

hromada. Ta schvaluje účetní závěrku, zabývá  se dělením zisku, úhradou ztráty, 

stanovami a v neposlední řadě taktéţ změnami výše kapitálu.  

 

Statutárním orgánem jsou jednatelé, kteří vykonávají obchodní vedení společnosti 

a platí pro ně zákaz konkurence. Ve společnosti DEAS, spol. s r.o. jsou jednateli: 

Ing. Kamil Filip,  

JUDr. Jindřich Klemsche a  

Ing. Libor Filip. 

 

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje 

jednatel. 

 

 

                                                           
1
 KOUDELKOVÁ, Petra. Zavedení ekonomického informačního systému stavební firmy. Brno,   

2007. 34. s. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vedoucí bakalářské práce 

DOC.ING.MÁRIA REŢŇÁKOVÁ, CSC. 
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2.3 POČTY ZAMĚSTNANCŮA HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Společnost v průběhu let zaměstnávala různé mnoţství zaměstnanců. Záviselo to 

zejména na trţních příleţitostech. Vývoj počtu zaměstnanců za posledních šest let 

je uveden v níţe uvedené tabulce. 

 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet zaměstnanců 32 31 35 39 38 37 

Tabulka č. 1 -Počty zaměstnanců  

 

V následující tabulce je zachycen stav hospodářského výsledku v jednotlivých 

letech. 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Výsledek hospodaření 4483 1643 4620 8795 1174 

Tabulka č. 2 - vývoj HV  
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Graf č. 1 - vývoj HV  
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2.4 SWOT ANALÝZA 

Analýza SWOT pomáhá posoudit postavení organizace na trhu a identifikovat 

moţné hrozby a příleţitosti. Skládá se z analýzy silných a slabých stránek (vnitřní 

faktory v podniku) a příleţitostí a hrozeb (vnější okolí podniku). 

 

Silné stránky 

Silnou stránkou společnosti je její dobré jméno v kraji, nízké ceny a kvalitně 

odvedená práce. Také to, ţe společnost nemá problémy s dodrţením časových 

limitů udaných pro jednotlivé stavby. 

Jako další aspekt působící v oblasti silných stránek společnosti je široké spektrum 

nabízených sluţeb a doprovodných výrobků. Sluţby chce společnost i nadále 

rozšiřovat a rozvíjet se v nových stavebních oblastech. Za tímto účelem 

samozřejmě hodlá dovybavit i svoje stroje a další. 

 

Slabé stránky 

Slabé stránky je jednoznačně malá úroveň reklamy a malé pole působnosti. 

Podnik působí sice na českém trhu, ale orientuje se zatím stále jen na 

Jihomoravský a částečně Olomoucký kraj. V dohledné době se však plánuje 

obnova vedení společnosti, která moţná bude mít k expanzi podniku jiný přístup. 

Dále má podnik vázán peníze v pohledávkách. 

 

Příležitosti 

Příleţitostmi jsou určitě nové zakázky, které by společnost přijala nebo na ně 

vyhrála konkurzní řízení. Zejména státní zakázky na opravu státních komunikací. 

Příleţitostí je také rozšíření nabízených sluţeb, o které se podnik jiţ začíná snaţit, 

a také „zabroušení“ do jiných stavebních oblastí. 

 

Hrozby 

Jednou z reálných hrozeb společnosti je neustálé zdraţování ceny ropy. Toto 

zdraţování vede ke zvyšování cen benzínu a asfaltu a v konečné fázi by to pro 

podnik znamenalo navýšení cen za jejich sluţby. 
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Stranou také nezůstávají daně. I jejich zvýšení by vedlo k výraznému nárůstu cen. 

Vzhledem k předmětu podnikání jsou pro společnost důleţité i daně ekologické a 

jejich moţné rozšiřování se do dalších oblastí. 

Dále jistá hrozba samozřejmě tkví i v konkurenci podniku. Ať uţ by se jednalo o 

zlepšení nabídky sluţeb stávajících podniků na trhu, tak i vstup nových 

konkurentů. 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA  

Finanční analýza má své kořeny pravděpodobně v době vzniku peněz. „Podle 

dostupných zdrojů, vznikl tento obor ve Spojených státech amerických a jednalo 

se pouze o teoretická východiska.“
2
 Praktická stránka věci ještě nebyla rozšířena. 

Praktická analýza se začala zpracovávat postupem času s rozšiřujícími se 

potřebami a nároky.   

Podstata finanční analýzy zůstává po řadu let relativně stejná, jen její struktura a 

technika zpracování se trochu změnila.  K těm nejvýznamnějším změnám došlo 

v období rozvoje počítačové techniky. 

V České republice se za počátek finanční analýzy můţe označit počátek minulého 

století.  V tomto období (především období před 1. sv. válkou) se začal objevovat 

poprvé pojem: „analýza bilanční“. Po 2. sv. válce se veřejnost jiţ mohla setkávat 

s pojmem: „finanční analýza.“ Na názvosloví se samozřejmě podepsala 

terminologie z Německa, Velké Británie i z USA. A pokud se budeme chtít více 

zaobírat termínem finanční analýza, zabředneme do řady moţných vyjádření a 

výrazů. Jako výstiţnou definici můţeme označit tuto, kterou uvádí Petra Růčková 

ve své knize Finanční analýza, metody, ukazatele, vyuţití v praxi: „Finanční 

analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 

převážně v účetních výkazech. Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení 

firemní minulosti, současnosti a předpovídá budoucí podmínky.“
3
  

Finanční analýza tedy slouţí jako rozbor dat získaných z účetnictví. Tyto data se 

vztahují především k minulosti, ale finanční analýza dokazuje hodnotit jak 

minulost tak i současnost, a taktéţ i predikci budoucích podmínek.  

Celá analýza je zaměřena na identifikaci moţných problémů, stejně tak jako i 

slabých i silných stránek podniku. Právě informace, které jsou získány pomocí 

finanční analýzy, pomáhají dospět k jistým závěrům a vyvodit důsledky pro 

rozhodování managementu společnosti, a proto jsou ve společnostech velice 

                                                           
2 Růčková, P. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 10 str. ISBN 879-80-247-2481-2. 

3 Růčková, P. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 21. str. ISBN 879-80-247-2481-2. 
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oblíbeným nástrojem a hlavně i kaţdodenní činností vedoucích pracovníků. Ti jej 

pouţívají kvůli zajištění současné finanční situace a pro přípravu podkladů.  

 

Výsledky pak pouţívá velká skupina zainteresovaných lidí (stakeholderů) (6) : 

 investoři, 

 manaţeři, 

 obchodní partneři, 

 zaměstnanci, 

 banky a věřitelé, 

 stát a státní orgány, 

 a další. 

Cílem finanční analýzy je tedy zjistit z účetních dat informace pro vedení 

podniku. Pro zjištění těchto informací slouţí jako podklady (7):  

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztrát, 

 výkaz CF. 
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4 VÝKAZY POUŢÍVANÉ VE FINANČNÍ ANALÝZE  

K tomu, abychom mohli provádět finanční analýzu podniku, potřebujeme mít 

nezbytně k dispozici účetní výkazy. Jak jiţ bylo řečeno v předchozí části kapitoly, 

jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztrát a peněţní tok neboli cash flow.  Na 

následujících stránkách budou jednotlivé výkazy popsány dopodrobna. 

 

4.1 ROZVAHA 

Rozvaha představuje nejběţnější účetní výkaz. Je obecně známá tím, ţe v ní musí 

vţdy platit bilanční pravidlo. Toto pravidlo říká, ţe aktiva se musí rovnat 

pasivům. Podle této věty je nutné usoudit, ţe rozvaha se skládá z aktiv na jedné 

straně (majetková struktura podniku) a pasiv na straně druhé (kapitálová struktura 

podniku). 

 

4.1.1  Aktiva 

Aktiva jsou obecně rozdělena do tří základních skupin poloţek. 

 

1. Skupinou jsou stálá aktiva 

Jedná se o poloţky hmotného a nehmotného charakteru. Jako příklad lze 

jmenovat: stavby, nemovitosti, taţná zvířata, stáda, umělecké předměty, 

kancelářské vybavení, stroje a nástroje a další. Jejich doba pouţití má značný vliv 

na rozhodování o investování do dalších stálých aktiv.  

Bývají také označována také jako nelikvidní aktiva, neboť jejich doba likvidity je 

výrazně horší neţ ostatní aktiva (oběţná). 

 

2. Skupinou jsou oběţná aktiva 

Sem je řazen majetek, který se dlouho neskladuje, jeho doba pouţití je kratší jak 

jeden rok a převáţně je spotřebován najednou (zásoby, materiál, peněţní 

prostředky na BÚ nebo v pokladně).  
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Rychlost přeměny aktiv závisí na povaze činnosti podniku. Rozdílné budou 

ţivotní cykly aktiv v obchodní poučnosti a například ve společnosti výrobní.  

 

 

 

 

Obr.č.2 -Koloběh oběžných aktiv
4
 

 

3. Skupinou jsou ostatní aktiva 

Ta spadají do časového rozlišení aktiv, tedy např. přechodná aktiva. 

 

                                                           
4
 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Computer press, 2007. ISBN 978-80-251-1830-6. 
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V majetkové struktuře podniku můţeme získávat důleţité informace, především o 

tom jaká část aktiv se nachází ve formě likvidní a jaká ve formě vázané. Důleţité 

jsou téţ poměry mezi aktivy, ať uţ se jedná o poměr mezi stálými a oběţnými 

aktivy, které vyjadřuje tzv. intenzita aktiv, tak i poměr zásob nebo stálých aktiv 

k aktivům celkovým. 

U oběţných aktiv se pak zaměřujeme na dobu splácení pohledávek a také dobu 

vázání zásob v podniku. 

Je však zřejmé, ţe majetková struktura se bude v kaţdém podniku utvářet jinak. 

Bude vţdy závislá na předmětu podnikání a na finanční politice podniku.(8) 

 

4.1.2  Pasiva 

V předchozí kapitole je uvedeno, ţe aktiva neboli majetková struktura podniku 

vyjadřuje, co podnik vlastní. V tom případě pasiva neboli kapitálová struktura 

podniku, podle Finanční analýzy podniku od Jar. Sedláčka, nám říká, „co komu 

patří a v podstatě vyjadřují skutečnost, z jakých zdrojů byl majetek pořízen“.
5
 

Velikost celkového podnikového kapitálu se odvíjí od mnohých skutečností. 

Zejména od velikosti podniku, stupni mechanizace a automatizace, na rychlosti 

obratu kapitálu, a v neposlední řadě i na způsobu prodeje. 

 

V závislosti na mnoţství kapitálu můţe docházet k jistým nehospodárným 

situacím. Jednou z nich je PŘEKAPITALOZOVÁNÍ. Jedná se o přebytek 

dlouhodobého kapitálu nad krátkodobým kapitálem. Tato situace se vyznačuje 

tím, ţe dlouhodobý kapitál (vlastní i cizí) kryje nejen stálá aktiva, ale i oběţná 

aktiva. Naopak PODKAPITALIZOVÁNÍ v podniku nastává tehdy, má-li podnik 

kapitálu málo a dlouhodobá aktiva jsou kryta cizím kapitálem. Podle Jar. Sedláčka 

a jeho Finanční analýzy podniku, k této situaci dochází zejména v obdobích 

expanze, čili růstu podniku. 

Nejvhodnější situace v podniku nastává tehdy, kdyţ podnik má právě tolik 

kapitálu, kolik potřebuje. 

                                                           
5
 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Computer press, 2007. ISBN 978-80-251-1830-6. 
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Podle vlastníků kapitálu rozdělujeme kapitál na vlastní, který vloţili do podniku 

společníci, a na cizí, kdy vkladatelem kapitálu je věřitel. 

 

1. Vlastní kapitál 

 

Je hlavním nositelem rizika a pro společníky představuje zejména nárok, jenţ 

bude uspokojen v budoucnosti. 

Do vlastního kapitálu patří: základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, 

hospodářský výsledek. 

 

2. Cizí kapitál 

 

Na rozdíl od vlastního kapitálu vyjadřuje cizí kapitál jistý druh závazku – dluhu 

vůči věřitelům společnosti. Za tento kapitál musí podnik zaplatit. Ovšem platí, ţe 

cizí kapitál je levnější neţ vlastní, protoţe nese menší riziko pro věřitele a splátky 

na cizí kapitál jsou daňově uznatelným nákladem. Projevuje se zde působení 

finanční páky. 

Do cizího kapitálu patří: rezervy, bankovní úvěry a další krátkodobé a dlouhodobé 

závazky. 

 

3. Časové rozlišení pasiv 

 

Podobně jako u časového rozlišení aktiv se do této skupiny řadí přechodná pasiva 

(výdaje příštích období). 

 

Kapitálová struktura ukazuje na to, v jakém poměru je kapitál vyuţíván, zda 

zadluţenost podniku je či není optimální. Dále nám umoţňuje podat informace o 

druhu vlastníků kapitálu, jeho mnoţství, ale i o době jeho trvání (kratší jak jeden 

rok, nebo delší jak jeden rok).(8) 
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4.2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT  

Mezi další podklady pro finanční analýzu patří i výkaz zisků a ztrát. Ukazuje nám 

zejména to, jaké výsledky hospodaření měla společnost za minulé a sledované 

období. 

Výkaz zisků a ztráty má podrobné členění jednotlivých poloţek. Jsou v něm 

uvedeny zisky, například z prodeje dlouhodobého majetku, ale také výnosy 

z dlouhodobého finančního majetku. 

Podniky si mohou vybrat, zda budou pouţívat výkaz zisků a ztrát v plném nebo ve 

zkráceném rozsahu.(2) 

 

Struktura rozvahy a výkazu zisků a ztrát je v naší republice upravena zákonem a 

zároveň jsou povinnou součástí účetní závěrky. 
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4.3 DALŠÍ ZDROJE VSTUPNÍCH DAT 

 Podnikové statistiky (počet získaných zakázek, počet „prohraných“ řízení, 

počet reklamací, statistiky o zaměstnancích, …), 

 podnikové směrnice (na dodrţování pracovních postupů, chování 

zaměstnanců v budovách společnosti, příchod a odchod zaměstnanců, 

chování zaměstnanců na pracovišti a další), 

 zprávy vedoucích pracovníků ve společnosti, 

 osobní predikce, 

 hospodářské zprávy v informačních médiích, 

 burzovní zprávy a zprávy z ekonomického hospodářského tisku (pro 

potřeby vedení podniku), 

 informace o vývoji úrokových měr, 

 informace o vývoji měnových kurzů, 

 a další. 

 

4.4 VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH DAT 

Vypovídací schopnost účetních výkazů limitují mnohé aspekty. Je proto nutné 

před začátkem finanční analýzy  prověřit spolehlivost vstupních dat. S jakými 

nebezpečími se tedy analytik nejčastěji setkává? Nejdůleţitější z nich jsou: 

 

1. Historické ceny v účetnictví 

Majetek, zásoby i závazky jsou oceňovány v cenách, za něţ byly pořízeny. Jistě 

má tato metoda své přednosti, ale stejně tak má i svoje nedostatky. Hlavním 

nedostatkem je nemoţnost brát v úvahu změny trţních cen aktiv a také 

neschopnost zachytit kupní sílu trţních peněz. 

 

2. Vliv inflace 

Vliv inflace je zřejmý v okamţiku obnovy majetku. Finance, které byly 

nashromáţděny formou odpisů, podnikům jiţ na pořízení nového majetku stačit 

nebudou. Negativně se projevuje inflace také na zásobách a peněţních 
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prostředcích. Naopak na závazcích se projevuje inflace spíše pozitivně, neboť 

podnik hradí splátky v původních dojednaných cenách bez ohledu na vývoj 

inflace. 

 

3. Sezónní a konjunkturní výkyvy 

Kvůli výkyvům, které mohou během roku nastat, dochází k tomu, ţe stavové 

veličiny v rozvaze nezachycují průměrné roční podmínky. 

 

4. Neaktuálnost dat 

Ve výkazech jsou údaje z minulosti. Existuje však riziko, ţe v době, kdy 

provádíme finanční analýzu, pracujeme s neaktuálními daty. V tomto případě 

nastává okamţik pro jejich aktualizaci. 

 

5. Zkreslení dat 

V tomto případě se jedná o záměrné zkreslení dat, kdy si podnik chce vylepšit 

nebo naopak zhoršit svůj vykazovaný zisk 

 

6. Nedostupnost některých dat 

Pokud se zaměříme na některé ukazatele jako je výpočet ukazatelů doby obratu 

zásob, mohl by nás překvapit fakt, proč se ve jmenovateli uvádějí průměrné denní 

trţby. Je to jen z toho důvodu, ţe v účetní závěrce chybí vhodnější údaje (např. 

denní spotřeba materiálu apod.). Obdobně je tomu i u výpočtu doby obratu 

pohledávek, kdy je potřeba znát trţby na obchodní úvěr a ne jen celkové trţby, jak 

nalézáme ve výkazu zisku a ztrát. (4) 

 

7. Triviální chyby 

V dnešní době, kdy za nás podstatnou část práce odvádí výpočetní technika, se jen 

zřídka setkáváme s chybami ve výpočtech. Ovšem tam, kde do výpočtu, analýzy, 

programování programů aj., zasahuje lidský činitel, je to jev docela běţný. 
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Na to aby tyto chyby byly odstraněny, ovšem jiţ výpočetní technika nestačí a 

musí je napravovat člověk. (4) 

 

Další prvky, které mohou mít vliv na vypovídací schopnost účetních dat, jsou: 

 změny v ekonomickém prostředí, jako je pohyb kurzu měn, změny 

v odvětvích, atd., 

 změny v legislativě, 

 chybějící údaje pro srovnání v čase a prostoru, 

 vliv peněţního faktoru. 

 

4.5 SROVNATELNOST PODNIKŮ 

 

Na to, abychom mohli správně posuzovat a interpretovat závěry finanční analýzy, 

nám pouhé výsledky výpočtů nestačí. Je nutné zajistit jistou srovnatelnost mezi 

dvěma a více podniky, abychom mohli srovnávat jejich trţní postavení, výše 

zisku, výši zadluţení, náklady a další. 

 

Podniky srovnáváme podle různých hledisek – tzv. podmínky srovnatelnosti. 

 Hledisko oborové srovnatelnosti  (srovnatelnost vstupů – stejné suroviny; 

srovnatelnost technologií – obdobná úroveň mechanizace, automatizace; 

srovnatelnost výstupů – výrobky téhoţ druhu; srovnatelnost okruhu 

zákazníků – děti, muţ, ţeny, staří občané, studenti, horníci aj.). 

 

 Geografické hledisko  (jestli se podnik  nachází ve velkých městech, nebo 

na vesnicích; pozemek, apod.). 

 

 Politické hledisko  (odlišná politika v zemích). 

 

 Historické hledisko  (změna výpočetní technologií, komunikací, výroby, 

reklamy a bankovnictví, která omezuje srovnat údaje za dřívější a 

současné období). 
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 Ekologické hledisko  (srovnávat lze jen ty ekonomické výsledky, které 

byly dosaţeny při stejné nebo obdobné péči o ţivotní prostředí). 

 

 Legislativní hledisko  (kromě toho, ţe v různých zemích platí jiné zákony, 

je nutné počítat s odlišnými poplatky za clo, jinými daňovými sazbami, 

úrokovými sazbami a další. To všechno nám ztěţuje provádět srovnávání 

podniků). 

 

Při finanční analýze je také nutné si uvědomit, ţe srovnávané podniky si musí být 

podobné. Často je tomu právě naopak a tento předpoklad se zamlčuje. (4) 

 

4.6 ZMĚNY V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ 

Postupem času dochází v zákonech k různým změnám. Nejinak je tomu i 

v zákoně o účetnictví. Právě různé zásahy a změny mohou mít téţ vliv na finanční 

analýzu. V této podkapitole je proto pozornost soustředěna na vybrané změny 

v účetním zákoně (10) a (11), které nastaly během let 2002 – 2008. 

Hned na úvod musí být vymezeno to, ţe ZoÚČ prodělal základní změnu v tom, ţe 

ještě před rokem 2004 bylo účetnictví vedeno jako jednoduché a podvojné. 

K 1.1.2004 bylo jednoduché účetnictví nahrazeno daňovou evidencí a přestalo se 

pouţívat podvojné účetnictví, jeţ bylo nahrazeno jen účetnictvím. 

Část první 

Paragraf první prošel zásadní změnou v pohledu na to, kdo je povinen vést 

účetnictví. Zatímco v roce 2002 se tento zákon vztahoval pouze: 

 Právnické osoby, které mají sídlo na území ČR. 

 Zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají či provozují jinou činnost 

dle zvláštních předpisů. 

 Organizační sloţky státu dle zvl. předpisů. 
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 A fyzické osoby, které podnikají nebo provozují jinou samostatnou 

výdělečnou činnost, pokud prokazují své výdaje vynaloţené na dosaţení, 

zjištění a udrţení příjmů pro účely zjištění daně z příjmů. 

Tak zákon z loňského roku navíc hovoří například o fyzických osobách, které 

vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, o fyzických osobách, které jsou 

podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně 

plnění osvobozených od této daně, jeţ jsou součástí obratu, v rámci jejich 

podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 

částku 25000000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, a jiné. Kdeţto 

poslední bod z roku 2002 naopak v zákoně z roku 2008 vůbec uveden není. 

Nabízí se vysvětlení, ţe tyto změny také vychází ze změny typů účetnictví 

(jednoduché – daňová evidence, podvojné – klasické účetnictví). 

Část druhá 

Tato část se týká účetních soustav, dokladů, zápisů a účetních knih. V aktuálním 

zákoně, tedy z roku 2008, 2009 se můţeme dočíst o tom, kdo je povinen vést 

účetnictví v plném rozsahu a kdo naopak spadá do výjimek, jeţ mohou účtovat ve 

zjednodušeném rozsahu. Jestliţe ovšem někdo nahlédne do starších zákonů z let 

před zrušením jednoduchého a podvojného účetnictví, dozví se, kdy jsou účetní 

jednotky povinny účtovat v soustavě podvojného účetnictví a kdy smí pouţívat 

jednoduché účetnictví. 

Další změny v této části, které se bezprostředně váţí k této problematice, jsou 

např. v paragrafu 13 – účetní knihy v soustavě podvojného účetnictví. Je zřejmé, 

ţe v současné situaci podniky nemusí řešit otázku, jaké knihy mají vést při jaké 

soustavě účetnictví. Kdeţto v době existence jednoduchého a podvojného 

účetnictví zákon tyto knihy vymezoval a přikazoval. Problematikou účetních knih 

se také zákon zabýval v paragrafu 15 – účetní knihy v soustavě jednoduchého 

účetnictví. 
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Část třetí 

Tato část se soustředí převáţně na výroční zprávu, zveřejňovací povinnost a 

způsoby ověření auditorem. 

Výroční zpráva - tady se zákony rozchází v bodě, co musí výroční zpráva 

obsahovat. 

V roce 2002 musela výroční zpráva podat informace o minulém vývoji činnosti 

účetní jednotky a o jejím postavení nejméně za 2 bezprostředně předcházející 

účetní období; o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a 

dalších, aktuální zákon tuto povinnost neukládá. Místo toho musí podat informaci 

z oblasti ochrany ţivotního prostředí a pracovněprávních vztahů. 

Ověřování účetní závěrky auditorem 

Tato část se také potýkala s mnoha vylepšeními. V roce 2002 bylo udáno, ţe tuto 

povinnost mají všechny akciové společnosti, a dále pak obchodní druţstva, které 

splní alespoň dvě ze tří kritérií. Kritéria zůstávají stále stejná. Ale co se změnilo, 

je povinnost pro akciové společnosti. V současnosti mají povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem ty akciové společnosti, které splní alespoň jedno ze 

tří kritérií, které jsou totoţná s kritérii pro obchodní společnosti a druţstva.  

Tato kritéria jsou: 

 Úhrn rozvahy více neţ 40000000 – souhrn aktiv 

 Roční úhrn čistého obratu více neţ 80000000 

 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období 

více neţ 50, zjištěný způsobem na základě zvláštního předpisu 

Paragraf 22 – konsolidovaná účetní závěrka – tady se liší jiţ zmiňované dva 

zákoníky jen v jednom bodě, respektive kritériu, které určují, zda účetní jednotka 

má či nemá povinnost konsolidovat. 

Jakmile překročila aspoň dvě ze tří kritérií, měla povinnost konsolidované účetní 

závěrky. Změněné kritérium je přepočtený stav zaměstnanců, včetně pracovního 
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vztahu člena k druţstvu v průběhu účetního období. Dříve tento stav musel být 

500 zaměstnanců, aktuálně se jedná o 250 zaměstnanců. 

V dalších částí zákona se také, ale jen velice zřídka vyskytují nějaké nepatrné 

změny. Jedná se více méně o „kosmetické úpravy“ nebo o vyjasnění určitých 

sporných či špatně nebo neúplně a nejasně definovaných částí. Viz například část 

4., rozšíření paragrafů 28 a 27.  

Další změny, které jsou v účetnictví patrné, ale nejsou jiţ tak významné můţeme 

nalézt i ve směrných účtových osnovách. Podobu účtové osnovy stanovuje 

vyhláška č. 500/2002Sb. Pouţívání účtové osnovy upravuje kromě vyhlášky i 

zákon o účetnictví. Od roku 2003 jiţ účtová osnova neobsahuje čísla syntetických 

účtů. Většina účetních jednotek nadále pouţívá syntetická čísla účtů uvedená ve 

starší verzi účtové osnovy. V souvislosti s osnovou relativně často dochází ke 

změnám názvů účtů.  

Například účet 124 – dříve: zvířata, dnes: mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. 

Dále také dochází k odstranění určitých účtů z rozvahy. Příklad – účet 312: 

směnky k inkasu jiţ dnes neexistuje, atd. 

 

Změny nás obklopují v kaţdodenním ţivotě a člověk je nucen je sledovat a 

přizpůsobovat se jim. Někdy z toho plynou výhody, jindy zas nevýhody, a tak 

tomu je i v rámci účetnictví a následně finanční analýzy. 
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5 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Jako vše, má i finanční analýza svá určitá doporučení a pravidla, jak by měla být 

provedena a v jakém pořadí je vhodné postupovat. Také záleţí na tom, k čemu 

finanční analýza slouţí a jaká data jsou při ní pouţívána. Podle těchto dvou 

kritérií rozděluje Jaroslav Sedláček ve Finanční analýze podniku
6
: 

1. Analýzu absolutních dat (analýza trendů - horizontální, procentní rozbor – 

vertikální) 

2. Analýzu rozdílových ukazatelů 

3. Analýzu poměrových ukazatelů 

 rentability 

 aktivity 

 zadluţenosti 

 likvidity 

 kapitálového trhu, provozní činnosti a CF 

4. Analýzu soustav ukazatelů 

 bonitní ukazatele 

 bankrotní ukazatele 

 

Ukazatele se dále člení na: 

Externí – tyto mají za úkol podávat informace o rozsahu, proto jsou uváděny 

v objemových jednotkách. Představují kvantitu v přirozených jednotkách, 

převáţně v penězích. 

Interní – tyto naopak podávají informace i míře, s jakou jsou zdroje vyuţívány. 

Ukazují míru, v jaké jsou externí ukazatelé v podniku vyuţívány a také to, jak 

rychle se mění. 

                                                           
6
 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Computer press, 2007. ISBN 978-80-251-1830-6. 
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Stavové – zachycují stav majetku a zdrojů jeho krytí ke zvolenému časovému 

okamţiku. Jedná se zejména o poloţky rozvahy. 

Tokové – podávají informace o změně externích ukazatelů, ke kterým došlo za 

určitou sledovanou dobu. Typickým představitelem tokových ukazatelů je zisk 

(zisk = výnosy – náklady). 

 

5.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH DAT 

V následujících dvou kapitolách bude nastíněno, co obnáší analýza absolutních 

dat. 

5.1.1 Horizontální analýza 

Určuje vývojové trendy poloţek ve stavových a tokových veličinách. Podstata 

spočívá ve vyhodnocení změn v běţném roce oproti roku předchozímu. Změny 

jsou hodnoceny v procentech, ale v analýze se běţně kromě procentního vyjádření 

uvádí poloţky v absolutních hodnotách. Pro plnohodnotné hodnocení je vhodné 

pouţití úsečkového příp. jiného vhodného grafu.  

Podle výsledků zaznačených v tabulkách a následně i v grafu provedeme 

interpretaci neboli komentář výsledků. Komentář pouţíváme ve finanční analýze 

velice často. Téměř při kaţdém získaném výsledku. Nesmíme ovšem zapomenout 

zohlednit všechny moţné souvislosti. 

 

5.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza následuje za horizontální. Zjednodušeně jde v této analýze o 

výpočet procentní a absolutní hodnoty jednotlivých poloţek k poloţce nadřazené 

– souhrnné. 

Zjišťujeme, které poloţka je nositelem změn zjištěných v horizontální analýze.  

Opět je na místě pouţití grafu. Tentokrát se bude jednat o koláčový graf. A na 

konci nesmí chybět samozřejmě slovní hodnocení získaných výsledků. 

Obě analýzy se uplatňuje ve stavových (rozvaha) a tokových (CF, výkaz zisku a 

ztrát) ukazatelích.  
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5.2   ROZDÍLOVÉ UKAZATELE 

Představují rozdíl určitých poloţek aktiv s určitou poloţkou pasiv vztaţený ke 

zvolenému časovému okamţiku. 

 

Patří sem: 

 

Čistý pracovní kapitál 

1.  ČPK = OA – krátkodobé závazky 

 Tento ukazatel zobrazuje finanční stabilitu podniku a taktéţ i jeho 

solventnost.  

 Platí, ţe čím vyšší hodnota ukazatele, tím vyšší finanční stabilita a 

solventnost. 

Čisté pohotové prostředky 

2. ČPP = hotovost + účty v bankách 

 Jedná se o sloţku nejlikvidnějších aktiv. 

 

Čistý peněžní majetek 

3.  ČPM = OA – zásoby – krátkodobé závazky 

 Ukazuje na stav financí v podniku po odečtení krátkodobých 

závazků. 

 

 

5.3 POMĚROVÉ UKAZATELE 

Jedná se o nejčastější skupinu ukazatelů představující podíl dvou poloţek. Pomocí 

těchto ukazatelů jsou prováděna časová srovnání, srovnávací analýzy aj. Někdy se 

také poměrové ukazatele pouţívají jako základ pro regresní a korelační metody. 

5.3.1 Ukazatelé rentability 

Podle tohoto ukazatele poměřujeme zisk s jinými veličinami. Důvodem je 

zhodnotit úspěšnost při dosahování podnikových cílů. 
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Rentabilita je vlastním vyjádřením míry zisku. Dlouhodobě existuje velmi silná 

vazba mezi rentabilitou a likviditou, a proto je nutné pracovat s oběma ukazateli 

současně. Základním kritériem pro hodnocení rentability je rentabilita vloţeného 

kapitálu. 

Vloţený kapitál se pouţívá nejčastěji ve třech různých formách (aktiva, vlastní 

kapitál (dále jen VK), dlouhodobý investiční kapitál ROCE. 

 

Rentabilita aktiv je klíčovým měřítkem rentability, poněvadţ měří zisk 

s celkovými aktivy, které jsou investování do podniku, bez ohledu na zdroj jeho 

krytí. 

 

4. ROA = EBIT / aktiva   ROA = EAT + úroky / (1-t)  

 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů. 

Úroveň ROE je vţdy závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře 

cizího kapitálu (dále jen CK). 

 

5. ROE = EAT / vlastní kapitál 

 

Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu hodnotíme význam 

dlouhodobě investovaného kapitálu na základě určení výnosnosti VK spojeného 

s dlouhodobými zdroji. Pouţívá se velice často k mezipodnikovému srovnávání. 

 

6. ROCE = EBIT / VK – dlouhodobé dluhy 

Dále se pouţívají i ukazatelé jako je např. rentabilita tržeb a je taktéţ moţno 

pouţít finanční páku: 

 

7.  ROS = čistý zisk / tržby 

 

Rentabilita vloženého kapitálu 

 

8.  ROI = zisk před zdaněním + nákladové úroky / (celkový kapitál) 
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ROI  se hodnotí za pomocí srovnání s oborovým odvětvím. 

ROI  0,12 – 0,15  dobré 

ROI  > 0,15   velmi dobré 

 

A taktéţ je moţné pouţít finanční páku: 

9.  Finanční páka = celková aktiva / Vlastní kapitál 

 U finanční páky platí, ţe pokud je ROE > ROA, je finanční páka 

kladná. 

 

Při posuzování rentability v rámci finanční analýzy podniku, musíme zohlednit 

vývoj faktorů, které na rentabilitu působí: sazba daně z příjmů, úroková míra, 

zadluţenost, objem prodeje a vývoj nákladovosti. 

 

5.3.2 Ukazatelé likvidity 

Likvidita = ukazuje to, jak rychle podnik inkasuje své pohledávky a zda je 

schopen přeměnit svůj nelikvidní majetek na majetek v peněţní podobě. 

Solventnost = schopnost podniku včas plnit své závazky v poţadované výši. 

 

3.   Stupeň likvidity, tzv. „běžná likvidita“.  

Pro úspěšnou existenci podniku je rozhodující, aby krátkodobé závazky v době 

jejich splatnosti byly hrazeny z těch zdrojů, které byly pro tento účel určeny. 

 

10.   Běžná likvidita = OA / (krátkodobé závazky) 

 

 Určuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky. 

 Doporučená hodnota je zhruba 2,5. V našich podmínkách je 

postačující hodnota od 1 do 2. 

 Nejdůleţitější je při výpočtu srovnání výsledku s podniky 

v podobném oboru podnikání a odvětví. 
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2.  Stupeň likvidity, tzv. „pohotová likvidita“.  

Výše tohoto ukazatele je závislá na typu činnosti podniku či odvětví, do něhoţ je 

zařazen, ale také na strategii firemního plánování a hospodaření. Růst pohotové 

likvidity by měl signalizovat předpokládané zlepšení finanční situace a naopak. 

 

11.  Pohotová likvidita = (OA – zásoby) / krátkodobé závazky 

 Doporučená hodnota tohoto ukazatele má být 1 aţ 1,5. 

 

1. Stupeň likvidity, tzv. „okamžitá likvidita“. 

Základní sloţkou finančních prostředků, tedy těch nejlikvidnějších, jsou peníze 

v hotovosti a na běţných bankovních účtech. Můţeme sem zařadit i šeky nebo i 

formy rychle mobilizovatelných finančních rezerv, které má podnik k dispozici 

(např. forma směnečné pohledávky, forma cenných papíru, aj.). 

 

12. Okamžitá likvidita = finanční prostředky / krátkodobé závazky 

 

 Představuje schopnost hradit právě splatné dluhy. 

 Doporučená hodnota je 0,3 – 0,5, v naší republice je poţadovaná 

hodnota alespoň 0,2. 

 

Ukazatele likvidity je možné doplnit o ukazatele oběžných aktiv. 

 

Podíl pohledávek na oběžná aktiva 

13. Podíl pohledávek na OA = pohledávky / OA  

 

Dana Dluhošová ve své knize Finanční řízení a rozbor podniku říká, ţe: „růst 

tohoto ukazatele je poznatelný v případě pravidelného splácení pohledávek od 
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odběratele“.
7
 Jestliţe je však větší mnoţství nedobytných pohledávek nebo 

pohledávek po době splatnosti, je lépe, kdyţ se ukazatel sniţuje. 

 

Podíl zásob na oběžná aktiva 

14. Podíl zásob na OA =  zásoby / OA 

 

Zásoby představují nejméně likvidní poloţky z oběţných aktiv, proto je vţdy 

lepší, kdyţ je tento ukazatel niţší neţ vyšší. Je však zřejmé, ţe hodnota tohoto 

ukazatele se odvíjí od individuálních potřeb kaţdého jednotlivého podniku. 

 

Jako na další zajímavé ukazatele je možné poukázat na dva následující. 

 

Ukazatel překapitalizování 

15.  Překapitalizování = VK / DHM  

 

Tento ukazatel zjišťuje, zda není v podniku přebytek dlouhodobého kapitálu nad 

krátkodobým. Kdyby tak bylo, tak by Dlouhodobý kapitál pokrýval nejen stálá 

aktiva, ale i oběţná aktiva. 

 

Ukazatel podkapitalizování 

16.   Podkapitalizování = (VK + dluhy) / DHM   

 

Hodnota ukazatele podkapitalizování nesmí klesnout pod úroveň 1. Kdyby klesla, 

znamenalo by to, ţe DHM jsou z části kryty krátkodobými zdroji. Tato situace by 

ohroţovala další vývoj podniku. 

 

                                                           
7 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Ekopress, 2006. ISBN 

80-86119-58-0. 
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5.3.3 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity podávají obraz o relativní vázanosti kapitálu v různých 

formách aktiv. Jsou vyuţívány pro řízení aktiv. 

 

Obrat celkových aktiv 

17. Obrat celkových aktiv = celkové tržby / celková aktiva 

 Hodnota se pohybuje od 1,6 – 2,9. 

 Měří intenzitu vyuţití celkového majetku. Čím je ukazatel vyšší, 

tím efektivněji podnik nakládá se svým majetkem. 

 

Doba obratu aktiv 

18. Doba obratu aktiv = (celková aktiva * 360) / tržby 

 Výsledek vychází ve dnech. 

 Říká nám, za jak dlouho dojde k obratu majetku vzhledem 

k trţbám. Nejlepší je, samozřejmě, co nejkratší doba. 

 

Obrat stálých aktiv 

19. Obrat stálých aktiv = celkové tržby / stálá aktiva  

 Na základě výsledku tohoto ukazatele podnik rozhoduje o pořízení 

dalších stálých aktiv. 

 

Obrat zásob 

20. Obrat zásob = celkové tržby / zásoby  

 Ukazuje vyjádření intenzity vyuţití zásob, a dále to, kolikrát je 

v průběhu roku kaţdá poloţka prodána a znovu uskladněna. 
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Doba obratu zásob 

21.  Doba obratu zásob = (zásoby * 360) / tržby  

 Je nutné udrţovat dobu obratu zásob na technicky a ekonomicky 

udrţitelné hladině. 

 Vyjadřuje průměrný počet dnů, po nichţ jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby nebo prodeje. 

 Hodnota opět vychází ve dnech. 

 

Dobra obratu pohledávek 

22. Doba obratu pohledávek = (pohledávky * 360) / tržby  

 Výsledek vychází ve dnech. 

 Vyjadřuje průměrný počet dnů, během nichţ je inkaso peněz za 

kaţdodenní trţby zadrţeno v pohledávkách. Tedy to, za jak 

dlouhou dobu jsou faktury obvykle spláceny. 

 

Doba obratu závazků 

23. Doba obratu závazků = (závazky * 360) / tržby  

 Znázorňuje počet dnů, na které jsou poskytnuty dodavatelské 

úvěry. Spadá do platební disciplíny podniku. 

5.3.4 Finanční stabilita a zadluženost 

Finanční stabilitu je moţné hodnotit za pomocí analýzy vztahů aktiv a pasiv, tedy 

majetku a zdrojů jeho krytí. 

 

Zadluţenost podniku souvisí s poměrem vlastních a cizích zdrojů, a také 

s náklady spojenými na získání těchto zdrojů. U vlastních zdrojů představují tyto 

náklady dividendy a podíly na zisku a náklady na cizí kapitál jsou pak úroky, 
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poplatky a samozřejmě i samostatný úvěr. Náklady na cizí kapitál jsou závislé na 

době splatnosti půjčky a také na stupni kreditního rizika. Proto jsou krátkodobé 

cizí zdroje levnější neţ dlouhodobé cizí zdroje. 

Náklady na VK jsou draţší neţ na CK. Akcionář nemůţe poţadovat zpět svůj 

vklad do VK na rozdíl od situace, kdy si vklad uloţí u peněţního ústavu nebo do 

státních obligací. Proto za svůj kapitál poţadují vyšší cenu. 

 

Níţe je uveden výčet pouţívaných vzorců pro výpočet zadluţenosti a finanční 

stability. 

 

Celková zadluženost 

24.  Celková zadluženost = CK / celková aktiva  

 

 Podíl závazků k celkovým aktivům. Měříme jím podíl věřitelů na 

celkovém kapitálu. Čím větší zadluţenost, tím větší riziko pro 

věřitele. 

 

Koeficient samofinancování 

25. Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / aktiva celkem  

 Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí od 50 do 70 %. 

 

Dlouhodobá zadluženost 

26. Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý CK / celková aktiva  

 

 Zadluţenost podniku z dlouhodobého hlediska. 

 

Běžná zadluženost 

27.  Běžná zadluženost = krátkodobý CK / celková aktiva  
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Zadluženost vlastního kapitálu 

28.  Zadluženost vlastního kapitálu = CK / VK  

 

 Díky tomuto ukazateli můţeme posoudit, zda je náš podnik 

zadluţen a v jaké míře. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

29. Úrokové krytí = EBIT / úroky  

 

 Říká, kolikrát jsou úroky kryty provozním ziskem. Čím vyšší 

úrokové krytí, tím lepší finanční situace. 

 

Ukazatel úvěrové zadluženosti 

30.  Úvěrová zadluženost = úvěry / VK  

 

 Tento ukazatel je důleţitý tam, kde je rozhodující forma CK 

bankovní úvěr. 

 

Ukazatel doby návratnosti úvěru 

31.  DNÚ = úvěry / (EAT + odpisy)  

 

 Ukazuje počet let, které jsou nutné ke splacení úvěru z provozního 

CF. Pouţívají jej banky při rozhodování o poskytování půjček. 

 

5.3.5 Ukazatele výrobní a provozní 

Tyto ukazatele jsou zaloţeny na tokových veličinách a napomáhají managementu 

podniku sledovat a také analyzovat vývoj aktivit v organizaci. 
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Produktivita přidané hodnoty 

32. Produktivita přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet zaměstnanců  

 Vyjadřuje, jak velká část z přidané hodnoty připadá na jednoho 

zaměstnance. 

 

Mzdová produktivita 

33.  Mzdová produktivita = přidaná hodnota / mzdové náklady  

 Vypovídá, jaká část z přidané hodnoty připadne na 1 korunu 

vyplacených mezd. 

  

Struktura nákladů 

34.  Struktura nákladů = odpisy / celkové náklady  

 Díky tomuto ukazateli lze zjistit, jaká je struktura nákladů v podniku. 
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5.4 SOUSTAVY UKAZATELŮ 

Účelově vybrané ukazatele jsou vymezeny pro vytváření soustav bankrotních a 

bonitních modelů. Jednoznačně nelze určit striktní hranici mezi těmito modely, 

neboť obě skupiny mají přiřadit firmě číselnou hodnotu, která vyjadřuje zdraví 

finanční stability v podniku. 

 

Bankrotní modely 

Bankrotní modely nám poskytují informace o tom, zda by se mohlo u sledované 

firmy objevit v brzké budoucnosti nebezpečí bankrotu, jak uvádí autorka P. 

Růčková v knize Finanční analýza podniku Vychází se totiţ ze skutečnosti, ţe 

kaţdý podnik, který je ohroţen bankrotem, jiţ určitý čas před touto událostí, 

vykazuje symptomy typické pro bankrot. K nejčastějším symptomům patří 

problémy s běţnou likviditou, problémy s rentabilitou celkového vloţeného 

kapitálu aj. 

5.4.1 Altmanův model 

Tento model je nejrozšířenějším a neoblíbenějším bankrotním modelem. Jeho 

oblíbenost vychází zejména z jednoduchosti výpočtu. Ten se provádí jako součet 

pěti poměrových ukazatelů, k nimţ se přiřazuje určitá váha. 

Altmanův model si klade za cíl rozpoznat bankrotující firmy mezi těmi, u nichţ je 

pravděpodobnost bankrotu minimální. 

První model vznikl jiţ v roce 1968. A podle změn ekonomické situace v čase a 

v jednotlivých zemích, se těmto změnám musel v průběhu času přizpůsobit. 

 

Nabízí se nám hned Altmanovy modely. Jeden je určen pro společnosti veřejně 

obchodující na burze: 

 

 Z  1,2 X 1  1,4 X 2  3,3 X 3  0,6 X 4  1 X 5   
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A druhý je pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze: 

 

Z  0,717 X 1  0,847 X 2  3,107 X 3  0,42 X 4  0,998 X 5    

 

Přitom: 

X1 = ČPK / SUMA AKTIV 

X2 = NEROZDĚLENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ / SUMA AKTIV 

X3 = EBIT / SUMA AKTIV 

X4 = ÚČETNÍ HODNOTA AKCIÍ (NEBO ZK) / CIZÍ ZDROJE 

X5 = TRŢBY / SUMA AKTIV 

 

Pokud vyjde výsledek: 

Z > 2,9    =  podnik je finančně zdraví – oblast prosperity 

1,2 < Z > 2,2 = nelze jednoznačně určit budoucí vývoj – oblast 

šedé zóny 

Z < 1,2    = oblast bankrotu 

 

 

5.4.2 Index IN – index důvěryhodnosti  

Vypracován panem a paní Neumaierovými. Má za úkol vyhodnotit finanční 

zdraví v podniku v podmínkách české ekonomiky, pro které byl speciálně 

vyvinut, neboť Altmanův index  těmto podmínkám zcela nevyhovoval a výsledky 

byly zkreslené.  

 

Stejně jako Altmanův model je index IN rovnicí poměrových ukazatelů a ke 

kaţdému tomuto ukazateli je přidělena váha. 

 

Opět se vyskytuje více variant, např. IN95 (bankrotní model), IN99 (bonitní 

model), IN01 (spojení bankrotního a bonitního modelu), IN05.  
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IN01 = 0,13*(SUMA AKTIV/CIZÍ ZDROJE) + 0,04*(EBIT/NÁKLADOVÉ ÚROKY) + 

3,92*(EBIT / SUMA AKTIV) + 0,21*(VÝNOSY / SUMA AKTIV) + 0,09*(OA / 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY + KRÁTKODOBÉ BÚ) 

  

IN01 > 1,77    = zóna prosperity 

0,75 < IN01 > 1,77   = šedá zóna 

IN01 < 0,75    = zóna bankrotu 

 

Výsledek indexu důvěryhodnosti by měly potvrdit výsledek z Altmanova modelu, 

pokud byl tedy Altmanův model konstruován. 

 

 IN05= 0,13 * Aktiva/Cizí zdroje + 0,04 * EBIT/Nákladové úroky + 3,97 * 

EBIT/Aktiva + 0,21 * Výnosy/Aktiva + 0,09 * Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky 

+ Krátkodobé bankovní úvěry) 

  

IN05  > 1,6    = zóna prosperity 

0,9 < IN05 > 1,6   = šedá zóna 

IN05 < 0,9    = podnik nevytváří ţádnou hodnotu (ničí) 

 

IN05 je aktualizací modelu IN01. 

 

5.4.3 Tafflerův model 

Poprvé byl uveden v roce 1997. Existuje v základním a v rozšířeném modelu. Je 

zaloţen na ukazatelích, které odráţejí klíčový charakter platební neschopnosti 

podniku. V textu dále je pouţit modifikovaný tvar, který se liší od základního 

pouze a jen v poslední poloţce, a to proto, ţe nejsou k dispozici podrobnější 

údaje. Vyhodnocení se pak děje na základě bodového ohodnocení. 
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Z   =   0,53 x1       +   0,13 x 2     +    0,18 x 3    + 0,16 x 4 

 

                         zisk před zdaněním                                             oběţná aktiva       

x 1    =   -----------------------------                          x 2   =   ----------------------- 

                        krátkodobé   závazky                                              cizí zdroje 

 

 

              krátkodobé závazky                                               trţby celkem 

x 3  =  ------------------------------                           x 4   =   --------------------- 

                             aktiva celkem                                                   aktiva celkem 

 

 

Hodnocení Tafflerova modelu: 

Z   >   0,3   podnik s malou pravděpodobností bankrotu 

Z   <   0,2   podnik s vyšší pravděpodobností bankrotu 
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Bonitní modely 

 

Snaţí se stanovit pomocí bodového hodnocení bonitu podniku. 

5.4.4 Kralickův quicktest  

Skládá se ze čtyř rovnic, které hodnotí situaci v podniku. 

 

R1 = VK / suma aktiv   

R2 = cizí zdroje – peníze – bankovní účet / provozní CF  

Tyto dva ukazatele hodnotí finanční stabilitu firmy. 

 

R3 = EBIT / suma aktiv 

R4 = provozní CF / výkony 

Tento se naopak pouţívá pro hodnocení výnosových situací firmy. 

 

Vypočítavým výsledkům je přiřazení bodového hodnocení (viz. přílohy). 

 

Hodnocení firmy podle Kralickova testu: 

1. Krok – hodnocení finanční stability ((R1+R2) / 2) 

2. Krok – hodnocení výnosové situace ((R3 + R4) / 2) 

3. Krok – hodnocení celkové situace (fin. stabilita + výnosová situace) / 2 

 

Pokud výsledek vyjde větší jak 3, je podnik bonitní, pokud vyjde 1-3 nachází se 

v oblasti šedé zóny, nebo vyjde menší nebo roven 1, potom má podnik finanční 

potíţe. 
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5.4.5 Tamariho model 

Tento model je převzatý ze zahraničí a vychází z bankovní praxe. Tím, ţe je 

převzatý ze zahraničí, mohou výsledky relativně zkreslovat realistickou finanční 

situaci společnosti. 

Opět se k výsledku dojde součtem dílčích výsledků ze soustavy rovnic. Tyto 

výsledky jsou obodovány a na základě tohoto bodového hodnocení je dosaţeno 

závěru. 

Maximální bodové hodnocení, kterého můţe podnik dosáhnout, je 100b. Obecně 

platí, ţe čím více bodů, tím více se podnik nachází v lepší finanční situaci a jeho 

bonita je vysoká. 

 

5.4.6 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

Tato soustava byla koncipována v podmínkách České republiky. Narozdíl od 

předchozího Tamariho modelu, by měla poskytovat spolehlivé výsledky, a to tedy 

za předpokladu, ţe nedošlo ke zkreslení výsledku kvůli jinému ekonomickému 

prostředí. Lze ji vyuţít v různě velkých podnicích. 

Soustava bilančních analýz je konstruována do tří různých úrovní (bilanční 

analýza I., bilanční analýza II., bilanční analýza II.). 

 

5.4.7 Bonitní modely 

Pracuje se s  následujícími vybranými ukazateli: 

 

X1 = cash flow/ cizí zdroje 

X2 = celková aktiva/ cizí zdroje 

   X3 = zisk před zdaněním/ celková aktiva 

X4 = zisk před zdaněním /celkové výkony 

X5 = zásoby / celkové výkony 

X6 = celkové výkony / celková aktiva 

 

Indikátor bonity vypočteme podle následující rovnice: 
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IB = 1,5* X1 + 0,08*X2 + 10*X3 + 5* X4 + 0,3* X5 + 0,1* X6 

 

Čím je hodnota IB vyšší, tím je finanční hodnocení podniku lepší. Hodnotíme 

podle následující stupnice: 

4 – 3  = extrémně dobré 

3 – 2  = velmi dobré 

2 – 1  = dobré 

1 – 0  = začínající problémy 

0 – (-1) = špatné 

-1 – (-2) = velmi špatné 
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6 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 

V této kapitole bude provedena finanční analýza a podrobně popsána současná 

situace sledovaného podniku. 

 

6.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

V prvé řadě se zaměříme na analýzu stavových veličin, tedy analýzu rozvah. Poté 

bude následovat analýza veličin tokových. 

 

6.1.1 Horizontální a vertikální analýza stavových veličin 

V následující tabulce je zachycen vývoj majetku a zdrojů krytí aktiv za posledních 

šest let. Přírůstek nebo úbytek jednotlivých poloţek je vyjádřen procentuální 

změnou současného roku oproti roku loňskému. 

Pokud se zaměříme na aktiva, k výrazné změně zde dochází v období let 

2004/2005, kdy došlo k rapidnějšímu sníţení aktiv, a to jak stálých, tak i 

oběţných. Bylo ta zapříčiněno odprodejem strojů.  

Co se týče oběţného majetku, v roce 2005 se projevil odprodej zásob (štěrk, 

písek, apod.) a je zde znát i lehký pokles v oblasti krátkodobého finančního 

majetku, pohledávky víceméně stagnují. Nárůst v období 2005/2006 byl 

způsobem nárůstem finančního majetku (především peníze na BÚ) a zvýšením 

pohledávek. 

V případě pasiv, je mezníkem období 2004/2005, kdy v roce 2005 poklesl vlastní 

kapitál podniku. Důvod můţeme hledat v rozdělení drtivé části nerozděleného 

výsledku hospodaření z minulých účetních období. A v roce 2007 došlo ke sníţení 

krátkodobých závazků. Coţ byl obecně úspěšný rok, alespoň ve zvýšení 

krátkodobého finančního majetku, který dovolil splatit část dluhů a opět dovolil 

navýšení zásob.  
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Rok 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Celkem aktiva 3449,00 2548,00 -8580,00 11487,00 -1115,00 

Stálá aktiva 2204,00 3333,00 -3228,00 636,00 -2084,00 

Oběžná aktiva 1781,00 -731,00 -5391,00 10903,00 944,00 

Čas. rozlišení  -509,00 -54,00 39,00 -52,00 25,00 

       

       

Celkem Pasiva 3449,00 2548,00 -8580,00 11487,00 -1115,00 

Vlastní kapitál 3602,00 783,00 -9181,00 8796,00 1174,00 

Cizí kapitál -24,00 1687,00 550,00 2777,00 -2259,00 

Časové rozlišení -129,00 78,00 51,00 -86,00 -30,00 

Tabulka č. 3 - Horizontální analýza 1 1 

 

Rok 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Celkem aktiva 12,055% 7,948% -24,794% 44,137% -2,972% 

Stálá aktiva 43,860% 46,106% -30,562% 8,672% -26,148% 

Oběžná aktiva 7,809% -2,927% -22,598% 59,049% 3,215% 

Čas. rozlišení -66,776% -22,314% 20,745% -22,907% 14,286% 

      

      

Celkem Pasiva 12,055% 7,948% -24,794% 44,137% -2,972% 

Vlastní kapitál 17,103% 3,174% -34,702% 54,043% 4,683% 

Cizí kapitál -0,326% 23,015% 6,100% 29,027% -18,300% 

Časové rozlišení -70,492% 144,445% 38,636% -46,995% -30,928% 

Tabulka č.4 - Horizontální analýza 1 2 

Vertikální analýza nám ukazuje, v jakém procentním poměru byla skladba aktiv 

a pasiv za jednotlivé roky, tedy za roky 2003-2007. Dokresluje výsledky 

horizontální analýzy.  

Je zde například patrný zřetelný vývoj zásob v závislosti na vývoji KFM.  Trend 

ukazuje, ţe v roce 2005 podniku poklesly peníze a jako reakce následoval 

odprodej zásob. V roce 2007 dochází opět k růstu KFM a s tím i k růstu zásob. 
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Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkem aktiva 100% 100% 100% 100% 100% 

Stálá aktiva 22,549% 30,521% 28,179% 21,246% 16,171% 

DHM 22,549% 30,521% 28,179% 21,246% 16,171% 

Oběţná aktiva 76,695% 68,936% 70,948% 78,288% 83,279% 

Zásoby 0,168% 6,522% 0,223% 0,163% 3,838% 

Kr. pohledávky 14,386% 15,454% 19,029% 26,476% 22,059% 

KFM 62,140% 46,960% 51,645% 51,649% 57,382% 

Čas. rozlišení 0,755% 0,54S3% 0,872% 0,466% 0,549% 

      

      

Celkem Pasiva 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 76,965% 73,562% 62,538% 66,835% 72,108% 

Základní kapitál 0,311% 0,289% 0,384% 0,267% 0,275% 

Kapitálové fondy 8,310% 7,695% 10,232% 7,098% 7,316% 

Rezervní fondy 0,120% 0,113% 0,150% 0,104% 0,107% 

VH minulých let 54,240% 60,718% 34,020% 35,921% 61,184% 

VH běžného úč. 
období 13,984% 4,747% 17,752% 23,445% 3,226% 

Cizí kapitál 22,864% 26,056% 36,759% 32,906% 27,708% 

Rezervy 6,239% 8,669% 15,369% 21,326% 23,078% 

Krátkodobé závazky 16,626% 17,387% 21,390% 17,580% 4,630% 

Časové rozlišení 0,169% 0,381% 0,704% 0,259% 0,184% 

Tabulka č. 5- Vertikální analýza 1 

Pro úplný přehled vertikální analýzy nám poslouţí i dva níţe uvedené grafy.   

První z nich ukazuje procentní sloţení aktiv. Tedy počty procent stálých aktiv, 

oběţných aktiv a časového rozlišení. Druhý vychází ze stejné podstaty s tím 

rozdílem, ţe se tu jedná o přehled procentního vyjádření pasiv. 

Sloţení aktiv v procenech v letech 2003-2007
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Graf č. 2 - Skladba aktiv  
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Sloţení pasiv v procentech v letech 2003-2007
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Graf č. 3 - Skladba pasiv  

 

 

6.1.2 Horizontální analýza tokových veličin 

Další krok je analýza veličin tokových, tedy výkazů zisků a ztrát. V tabulce č. 6 

jsou vyjádřeny procentní přírůstky nebo úbytky a v tabulce č. 7 jsou přírůstky a 

úbytky vyjádřeny v absolutních hodnotách.  

Je zřejmé, ţe zde dochází ke značným výkyvům. Především rok 2007 přinesl 

jednoznačné zmenšení výkonů, přidané hodnoty, provozního HV i HV za běţné 

období. Propady lze taktéţ zaznamenat v roce 2004, kdy byla nízká přidaná 

hodnota, provozní HV a VH za běţné období. 

Naopak osobní náklady mají stále rostoucí trend. Meziročně docházelo opět 

v roce 2004 a 2007 jen k mírným nárůstům v řádech cca 4%, avšak stále se tyto 

náklady zvyšovaly. 
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Rok 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Výkony 7,112% 2,817% 20,746% 19,358% -28,222% 

Výkonová spotřeba 6,431% 9,688% 16,289% 19,101% -20,567% 

Přidaná hodnota 8,110% -7,099% 28,340% 19,754% -39,977% 

Osobní náklady 8,428% 9,794% 4,931% 7,211% 4,130% 

Provozní VH 3,530% -67,004% 224,765% 22,572% -83,348% 

HV před zdaněním 1,741% -64,140% 197,856% 70,129% -86,519% 

HV za účetní období 0,901% -40,133% 181,193% 90,368% -86,562% 

Tabulka č. 6 - Horizontální analýza 2 1 

 

Rok 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Výkony 3062,00 1299,00 9837,00 11083,00 -19286,00 

Výkonová spotřeba 1646,00 2639,00 4867,00 6637,00 -8511,00 

Přidaná hodnota 1416,00 -1340,00 4970,00 4446,00 -10775,00 

Osobní náklady 669,00 843,00 466,00 715,00 439,00 

Provozní VH 209,00 -4108,00 4547,00 1483,00 -6712,00 

HV před zdaněním 109,00 -4087,00 4521,00 4773,00 -10018,00 

HV za účetní období 40,00 -2840,00 2977,00 4175,00 -7621,00 

Tabulka č. 7 - Horizontální analýza 2 2 

 

Na následujících dvou grafech si můţeme ověřit vývoj základních tokových 

veličin, jako jsou výkony, provozní HV a HV za účetní období. 

Vývoj hlavních tokových veličin
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Graf č. 4 - Vývoj tokových veličin 1 
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Vývoj hlavních tokových veličin
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Graf č. 5 - Vývoj tokových veličin  2 

 

 

6.2 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 

Pro hodnocení rozdílových veličiny, byly pouţity následující ukazatele: 

 ČPK = [čistý pracovní kapitál] – vzorec č. 1 

 ČPM = [čistý peněţní majetek] – vzorec č. 3 

Poslední z tria ukazatelů, ČPP = [čisté pohotové prostředky] – vzorec č. 2, nemohl 

být pouţit, neboť podnik ve svých výkazech nerozlišuje peníze v pokladně a na 

běţném účtu.  

Roky  2003 2004 2005 2006 2007 

ČPK 19 257 17 839 12 898 25 024 28 627 

ČPM 19 203 15 582 12 840 24 963 27 230 

Tabulka č. 8 - Rozdílové ukazatele  

ČPK jistým způsobem hovoří o solventnosti podniku. Jsou vyţadovány převáţně 

vyšší hodnoty. V našem případě má podnik velmi vysoké hodnoty. Jen v letech 

2004 a následně pak v roce 2005 je patrný větší pokles, přesto je podnik ve 

výborných kladných číslech. 
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ČPM kopíruje situaci ČPK. Za pozitivní se dá jistě povaţovat, stejně jako  

předchozím případě, ţe v roce 2006 je zde opět stoupající tendence a nikoliv 

pokračující pokles. 
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Graf č. 6 - Rozdílové ukazatele  

Graf č. 6 zobrazuje výše popsanou situaci.  

 

 

6.3 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Nyní se budeme zabývat rozborem další skupiny ukazatelů, a to poměrových. 

 

6.3.1 Ukazatelé likvidity 

Abychom dostali odpověď na otázku, zda je podnik schopen včas splatit své 

krátkodobé závazky, pouţili jsme ukazatele likvidity. Rozbor se týkal: 

 Běţné likvidity – vzorec č.10 

 Pohotové likvidity – viz vzorec č. 11 a taktéţ  

 Likvidity okamţité vzorec č. 12 
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V níţe uvedené tabulce jsou zachyceny hodnoty, které jsme získaly výpočty za 

roky 2003 – 2007. V tabulce je také poznámka o doporučených hodnotách, 

kterých by měl podnik dosáhnout.  

Srovnáním výsledků a doporučených hodnot, je zřejmé, je sledovaný podnik 

DEAS, spol. s r.o., je schopen splácet své závazky ve všech stupních likvidity. 

Můţeme tedy říct, ţe je solventní. Nejniţší hodnoty jsou v roce 2005, kdy podnik 

má menší mnoţství aktiv a nepatrně vyšší krátkodobé závazky. Na likviditě se to 

však záporně neprojevilo.  

Ovšem mohou nás zaujmout aţ přespříliš vysoké koeficienty okamžité likvidity.  

Tyto by nasvědčovaly tomu, ţe podnik špatně, resp. neefektivně hospodaří se 

svým kapitálem. Proto je v tabulce výsledek označen záporně, ačkoliv z hlediska 

likvidity a solventnosti je výborný. Tento stav je ovšem zapříčiněn tím, ţe podnik 

úmyslně kumuluje svůj kapitál v podobě bankovních účtů a peněz v pokladně. 

V zimě roku 2009  se totiţ chystá o přikoupení dalšího podniku – obalovny, a tím 

pádem o celkové rozšíření společnosti. 

Likvidita 2003 2004 2005 2006 2007 
Doporuč

ené 
hodnoty 

Výsledek 

Okamţitá 3,738 2,701 2,414 4,460 12,395 0,3-0,5 X 

Pohotová 4,602 3,589 3,306 6,747 17,160 1,0-1,5 OK 

Běţná 4,613 3,965 3,317 6,760 17,989 2,0-3,0 OK 

Meziroční 
změna 

  -37,023% -10,626% 84,756% 177,915% 

  

  -22,012% -7,885% 104,083% 154,335% 

  -14,047% -16,343% 103,799% 166,109% 

Tabulka č. 9 -Likvidita podniku  

Oborové hodnoty ve stavebnictví 

Běžná likvidita cca 1,31 

Pohotová likvidita cca 1,12 

Okamžitá likvidita cca 0,12 

 

Pro větší moţnost srovnání jsou uvedené také průměrné oborové hodnoty ve 

stavebnictví, kterých bylo dosaţeno českými podniky v roce 2007. 
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Graf č. 7 - Ukazatelé likvidity  

 

6.3.2 Zadluţenost podniku 

Pro výpočet ukazatelů zadluţenosti byly pouţity vzorce č. 24 a 25. Z tabulkového 

i grafického vyjádření je na první pohled patrné, ţe společnost je z drtivé většiny 

financována vlastním kapitálem, coţ má jisté nesporné klady, zejména u věřitelů. 

Ovšem bylo by výhodnější, kdyby se nebála pouţít k financování o něco více 

cizího kapitálu, alespoň na úrovni 30%. To můţe přispět k působení finanční 

páky, tedy k růstu rentability.  

 

Roky 2003 2004 2005 2006 2007 

Doporuče
né 

hodnoty 

Celková 
zadluţenost 

22,800% 26,200% 36,800% 32,900% 27,700% 30%-50% 

Koeficient 
samofinanco
vání 

77,100% 73,600% 62,500% 66,800% 72,100% 50%-70% 

Tabulka č. 10 - Zadluženost podniku  
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Graf č. 8 - Ukazatelé zadluženosti  

 

6.3.3 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability nám poměřují zisk, kterého bylo dosaţeno podnikáním 

s výši zdrojů podniku, jichţ bylo k podnikání vyuţito. 

V rámci této analýzy se hodnotila: 

 ROA = [ukazatel rentability celkových aktiv] – vzorec č. 4, 

 ROI = [ukazatel rentability vloţeného kapitálu] – vzorec č. 8, 

 ROE = [rentabilita vlastního kapitálu] – vzorec č. 5, 

 ROS = [ukazatel rentability trţeb] – vzorec č. 7, 

 Finanční páka – vzorec č. 9. 

Roky 2003 2004 2005 2006 2007 

ROA 0,188 0,059 0,253 0,215 0,037 

ROI 0,199 0,066 0,262 0,309 0,043 

ROE 0,189 0,065 0,284 0,351 0,045 

ROS 0,100 0,034 0,081 0,129 0,024 

FINANČÍ PÁKA 1,299 1,359 1,599 1,496 1,387 

Tabulka č. 11 - Ukazatele rentability  

V tabulce č. 11 vidíme získané hodnoty. Po jejich prostudování zjistíme, ţe v roce 

2004 a také v roce 2007 jsou všechny  „R ukazatele“ poměrně malé. Můţe za to 
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fakt, ţe bylo dosaţeno nízkého hospodářského výsledku v obou jiţ zmiňovaných 

letech. 

O ukazateli rentability vloţeného kapitálu ROE, jeţ vyjadřuje celkovou 

výnosnost vlastního kapitálu a tudíţ i jeho zhodnocení v zisku,  se dá říci, ţe 

v letech 2003, 2005 a 2006 nabývá takových hodnot, které udávají, ţe podnik má 

velmi dobrou rentabilitu vloţeného kapitálu, a to i s ohledem na oborové 

ukazatele. 

Ukazatel ROA, který měří produkční sílu podniku se pohybuje vysoko nad 

průměrnými oborovými hodnotami, vyjma let 2004 a 2007. Průměrná oborová 

hodnota velmi činí cca 8,7%. Stejný trend můţeme zaznamenat i u ukazatele 

ROE, kde průměrná hodnota v oboru stavebnictví  byla v roce 2007 18,8%. 

ROS, další zástupce ukazatelů likvidity, bývá vyuţíván pro vnitřní hodnocení 

podniku manaţery a je vhodný pro posouzení vývoje trţeb v čase. Udává, kolik, 

resp. jak velký zisk připadá na jednu korunu obratu. V našem případě se dá říci, ţe 

trţby měly velice cyklický vývoj. Pomyslná úspěšnost prodeje tedy kolísala. 
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Graf č. 9 - Ukazatelé rentability  

 

Jako další ukazatel byla hodnocena finanční páka. Obecně platí, ţe pokud je 

finanční páka kladná, musí vycházet ukazatel ROE  >  ukazatel ROA, coţ se 
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v tomto případě potvrdilo. Do roku 2005 má rostoucí charakter. V tomto roce 

dosáhla nejvyšší hodnoty za sledované období. Poté začíná klesat. Ačkoliv byl rok 

2004 obecně horší na mnohé ukazatele, v porovnání s rokem 2003 byl i přesto 

viditelný růst finanční páky. 
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Graf č. 10 - Finanční páka  

 

6.3.4 Analýza řízení aktiv 

Díky těmto ukazatelům, které budou nyní hodnoceny, lze zjistit, zda je velikost 

jednotlivých druhů aktiv v poměru k aktivitám podniku přiměřená. 

Roky 2003 2004 2005 2006 2007 

Obrat celkových aktiv 1,441 1,381 2,203 1,823 1,352 

Obrat stálých aktiv 6,394 4,524 7,817 8,575 8,363 

Obrat zásob 855,900 21,169 988,445 1120,378 35,237 

Doba obratu zásob 0,421 17,006 0,364 0,321 10,217 

Doba obratu pohledávek 35,992 40,296 31,203 57,272 58,718 

Podíl zásob na OA 0,022 0,095 0,003 0,002 0,046 

Podíl pohledávek na OA 0,188 0,224 0,270 0,338 0,265 

Překapitalizování 3,413 2,410 2,219 3,146 4,460 

Podkapitalizování 4,435 3,277 3,549 4,707 6,184 

Tabulka č. 12 - Ukazatele aktiv  

Obrat celkových aktiv – vzorec č. 17, má jasně cyklický průběh ve sledovaném 

období a doporučených hodnot dosahuje pouze v roce 2005 a 2006. V ostatních 

letech je mírně pod doporučeným průměrem. Na základě tohoto, by podnik měl 
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vylepšit své hospodaření s celkovými aktivy. V tomto případě je tomu na vině 

vysoké mnoţství KFM. 

Obrat stálých aktiv – vzorec č. 19, je důleţitý především při rozhodování o 

koupi dalšího stálého majetku do společnosti. Vzhledem vypovídací schopnosti o 

efektivnosti hospodaření se SA, je moţné říci, ţe podnik má dobré hodnoty, které 

mají zhruba mírně stoupající tendenci. Avšak v roce 2007 vidíme velmi mírný 

pokles. Pokud by vzrůstající tendence opět začala pokračovat, bylo by vhodné, 

aby se podnik pokusil o její sníţení nákupem nových aktiv. 

Obrat zásob – vzorec č. 20, má vypovědět, kolikrát za rok jsou zásoby 

nakoupeny a vyskladněny. Při pohledu na zjištěné údaje je zřejmé, ţe podnik 

nemá ţádnou politiku zásob. V některých letech má zásoby na velice nízké 

úrovní, a z toho v jiných letech se pohybují na docela vysokých hladinách. Přesto, 

ţe u stavebních společností se vyskytují anomálie jako vysoké hodnoty ukazatele 

obratu zásob, v našem případě jde o poněkud extrémní situaci. S tímto ukazatelem 

bezprostředně souvisí další, a to doba obratu zásob – vzorec č. 21. Zjednodušeně 

řečeno, čím má podnik niţší zásoby, tím rychleji jsou spotřebovány, tedy tím 

kratší dobu jsou zásoby vázány v podnikání. A pokud je obrat zásob vysoký, tak 

doba obratu zásob je nízká a naopak. Z dlouhodobého hlediska bych doporučovala 

společnosti, aby si vytvořila jakousi „politik zásob“ a našla optimální stav pro 

svoje potřeby, ačkoliv je jisté, ţe u stavebního podniku to bude problém.  

Doba obratu pohledávek – vzorec č. 22, se pohybuje okolo 58 dnů. To znamená, 

ţe po tyto dny jsou inkasa peněz za trţby drţena v pohledávkách. 

Podíl zásoby a pohledávek na OA – vzorce č. 14 a 13, jsou vyjádřeny 

v procentech a jejich stav dokumentuje i níţe uvedený graf. 
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Graf č. 11 - Podíly na OA   

 

Překapitalizování – vzorec č. 15, vyjadřuje míru krytí DM pomocí VK. Trend by 

měl být stabilní, ovšem v tomto případě v letech 2004 a 2005 sniţoval a pak byl 

zaznamenán nárůst. 

U ukazatel podkapitalizování – vzorec č. 16, platí, ţe hodnota nesmí klesnout 

pod 1, protoţe DHM byl z části kryt krátkodobými zdroji. Ve sledovaném 

podniku tomu tak není. Hodnoty jsou opět stoupající, tudíţ po této stránce není 

ohroţen další vývoj podniku. 

 

6.3.5 Analýza provozních ukazatelů 

V této podkapitole budou rozebrány vybrané provozní ukazatele, které 

napomáhají v managementu sledovat základní vývoj aktivit podniku. 

Roky 2003 2004 2005 2006 2007 

Produktivita z přidané 
hodnoty 589,906 565,709 643,057 691,103 425,737 

Mzdová produktivita 2,193 1,856 2,27 2,535 1,461 

Struktura nákladu 0,199 0,297 0,273 0,221 0,185 

Tabulka č. 13 - Provozní ukazatele  

 



67 

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004 2005 2006 2007

Roky

Produktivita z přidané hodnoty

Produktivita z přidané
hodnoty

 

Graf č. 12 - Produktivita z př. hodnoty  

Produktivita z přidané hodnoty – vzorec č. 33. Tento ukazatel v roce 2004 

zaznamenal pokles, jinak meziročně rostl. Výrazné sníţení je patrné v roce 2007, 

kdy se sníţila přidaná hodnota a také počet pracovníků. 
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Graf č. 13 - Mzdová produktivita  

Mzdová produktivita – vzorec č.32, má v podstatě stejný vývoj jako produktivita 

z přidané hodnoty. Vyjadřuje totiţ mnoţství, které z přidané hodnoty připadá na 

jednu korunu vyplacených mezd. 
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Graf č. 14 - Struktura nákladů  

Posledním ukazatelem v této sérii je struktura nákladů – vzorec č.34 , ta má jiţ 

jinačí charakter neţ předchozí dva. Podává nám informace o podílu odpisů na 

celkových nákladech podniku. Je vidět, ţe v roce 2004 došlo ke vzrůstu, který 

pomalu klesá. A v roce 2007 se dostal na číslo niţší neţ v roce 2003, od kterého 

začíná sledované období. Odvíjí se to od velikosti odpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

6.4 SOUSTAVY UKAZATELŮ 

Tato kapitola je věnována soustavám ukazatelů a jejich hodnocení. 

 

6.4.1 Altmanův index finančního zdraví 

Tento model má za úkol zhodnotit finanční situaci podniku. Vychází ze tří 

moţných situací, kdy se společnost můţe nacházet v oblasti prosperity, bankrotu, 

nebo také šedé zóny, která nám nemůţe povědět nic určitého, viz kapitola číslo 

5.4.1. 

Roky 2003 2004 2005 2006 2007 

X1 0,600 0,515 0,550 0,667 0,786 

X2 0,540 0,610 0,250 0,359 0,612 

X3 0,190 0,060 0,260 0,215 0,037 

X4 0,014 0,011 0,012 0,008 0,010 

X5 1,450 1,370 2,140 1,823 1,352 

Tabulka č. 14 - Altman  

Z (2003) = 2,931 V tomto roce je podnik finančně zdravý. 

Z (2004) = 2,444 Nyní se nachází v šedé zóně, to znamená, ţe mírně ztratil na 

svém finančním zdravý. A pokud by nebyly data z dalších 

let, bylo by těţké určit, jakým směrem bude jeho vývoj dále 

pokračovat. 

Z (2005) = 3,628 Společnost opět nabírá na své síle a dostala se do oblasti 

prosperity. V porovnání s minulým rokem se jedná o 

„rychlý skok“, coţ je pro podnik dobré. Pravděpodobně se 

zde projevila i velká státní zakázka na opravu místních 

komunikací v městě Boskovice a v jejich okolí. 

Z (2006) = 3,273 Podnik výborně prosperuje. 

Z (2007) = 2,550    V tomto roce opět společnost sklouzla do oblasti šedé zóny. 

Je to zřejmé uţ i z dřívějšího hodnocení některých 

ukazatelů, ţe ze sledovaného období byly pro podnik 
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nejhorší roky 2004 a 2007. Snad bude v dalších letech zase 

stoupající průběh, jak byl zaznamenán v roce 2005.¨ 

Vývoj podniku v jednotlivých zónách je zobrazen v grafu č. 15. 
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Graf č. 15 - Vývoj fin. zdraví podniku  

 

6.4.2 Index důvěryhodnosti IN05 

INO5 je další z řady indexů, které se pouţívají ke komplexnímu zhodnocení 

finanční situace. Je obměnou známého indexu IN01. Index IN05 by měl potvrdit 

Altmanův index finančního zdraví, viz kapitola 5.4.2 
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Graf č. 16 - Index důvěryhodnosti IN05 
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IN05 (2003) = 2,046  Podnik je v oblasti prosperity. 

IN05 (2004) = 1,378  V tomto roce upadá do oblasti šedé zóny. 

IN05 (2005) = 13,432 V roce 2005 vychází vysoké číslo a to z důvodu 

velmi nízkých nákladových úroků, které byly pouze 

v tomto roce. V ostatních letech je společnost 

nevykazovala, přesto však ukazatel IN05 kopíruje 

situaci Altmana. Jinak ovšem společnost prosperuje. 

IN05 (2006) = 1,846  Výborná prosperita. 

IN05 (2007) = 1,173 A podle hodnot Altmanova indexu se opět 

společnost nachází v oblasti šedé zóny, kdy 

nemůţeme říci nic konkrétního. 

 

6.4.3 Tafflerův model 

Další a poslední z řady bankrotních modelů, je tzv. Zde je pouţit Tafflerův model 

v modifikovaném tvar, viz kapitola č. 5.4.3.  

Roky 2003 2004 2005 2006 2007 

X1 1,195 0,380 1,223 2,666 0,043 

X2 0,767 0,689 0,709 0,783 0,833 

X3 0,166 0,174 0,214 0,116 0,046 

X4 1,442 1,381 2,203 1,823 1,352 

Z 0,994 0,543 1,131 1,827 0,356 

Tabulka č. 15 - Tafflerův model  

 

Hodnocení Tafflerova modelu: 

 Velká pravděpodobnost bankrotu nastává při sumách menších neţ 0,2 

 Malá pravděpodobnost bankrotu je nad sumy 0,3 

Ve sledovaném podniku se sumy hodnot za dané období nikdy nedostaly pod 

zmiňovanou hraniční hodnotu 0,2. 
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Do niţších čísel se dostáváme pouze v roce 2004 a pak je ještě o něco horší 

situace v roce 2007, viz tabulka č. 15 a graf č. 17. Výsledná čísla jsou odrazem 

skutečností v rozvahách a výkazech zisků a ztrát. 

Lze konstatovat, ţe i tento model potvrdil vývoj, který naznačují předchozí dva, 

tedy Altmanův model a Index důvěryhodnosti IN05. 
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Graf č. 17 - Tafflerův model   
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7 NÁVRHY 

Z předchozí finanční analýzy vyplývá, ţe sledovaný podnik je finančně zdravý, 

má kvalitní ziskovou stránku a dostatek finančních prostředků. Jednotlivý 

ukazatele dokonale sledují stav za posledních pět let, k věrohodnosti se přidaly i 

vybrané bankrotní soustavy ukazatelů, které jen výše zmiňovanou situaci 

potvrzují. 

 

Objevily se tu i slabé stránky podniku. Některé jsou důleţitější neţ jiné, ale je 

patrné, ţe jistě stojí za povšimnutí. 

 Jistou slabinu je moţné spatřovat v zásobovací politice. Z pozorování a 

analýz vyšlo najevo, ţe logistika v podniku nemá přesný řád. Jeden rok 

společnost nakoupí zásoby za 54 tisíc, jindy za více jak dva miliony. 

V této oblasti, je prostor na další podrobnější analýzu a případné zlepšení. 

 Další zlepšení by bylo moţné i na poli finančních prostředků, které má 

podnik v drţení na bankovních účtech. 

 Ačkoliv rentabilita podniku je v pořádku, podnik má docela malý podíl 

v cizím kapitálu, čehoţ by se dalo vyuţít pro další zhodnocování 

prostředků a zvýšení ziskovosti a náklady na kapitál by se staly 

levnějšími. 
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7.1 ZÁSOBY 

Dalo by se říci, ţe téměř kaţdý podnik se v některém ze svých vývojových stádií 

potýká s problémy řízení zásob. Ovšem stavební podniky, řekla bych, mají v této 

problematice výsadní  postavení. Na následující tabulce můţeme vidět, jak se 

výrazně mění zásoby ve sledovaném podniku. 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Zásoby   54 000 Kč   2 257 000 Kč   58 000 Kč   61 000 Kč   1 397 000 Kč  

Obrat zásob 855,900 21,169 988,445 1120,378 35,237 

Doba obratu 
zásob 

0,421 17,006 0,364 0,321 10,217 

Podíl OA z 
celkových 
aktiv v % 

76,695% 68,936% 70,948% 78,288% 83,279% 

Tabulka č. 16 - Přehled zásob v podniku  

V letech 2003, 2005 a 2006 má podnik velmi malé zásoby, tím se logicky zvyšuje 

obrat zásob (počet obrátek za rok). A musí být vynaloţeny vyšší náklady na 

objednávku. V letech 2004 a 2007 jsou zásoby v porovnání s jiţ zmiňovaným 

obdobím příliš vysoké a tady mohou přespříliš velké náklady na skladování. 

Takovéto výkyvy nejsou jistě nejlepší variantou řízení zásob, a přikláním se 

k tomu, aby byla ve společnosti problematika zásobovací politiky prostudována 

více do hloubky. Nejzjevnější potřebné kroky budou řešeny jiţ v této prácí níţe. 

 

Situace ve společnosti: 

Sledovaný podnik zaměstnává 2 skladníky, kaţdý z nich má na starost jinou 

oblast skladu. Denní náklady na jednoho skladníka jsou 1 500,-. Nominální 

časový fond je 184 dní za rok (z kalendářního roku jsou odečteny víkendy, svátky 

a dny, kdy podnik kvůli počasí neprovozuje svou činnost – jedná se o průměrný 

roční výpočet) 

Zásoby jsou tvořeny: 

 pískem,  

 kamením,  
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 cementem a  

 asfaltem.  

Kamení je umístěno na volném prostranství v areálu podniku (v nádrţích). Pouze 

písek, cement a asfalt je naváţen do sila, kvůli ochraně před vlhkem. Lze tedy říci, 

ţe náklady na skladování jsou minimální, neboť sila jsou ve vlastnictví podniku a 

jsou zde jen náklady na elektrický proud, které za rok průměrně činí 29.600,- . 

Podnik objednává zásoby většinou podle aktuální potřeby. 

 

Výpočet: 

Na následující tabulce je uvedena stručná rekapitulace nákladů i s tou variantou, 

ţe podnik by vzal od dodavatele 40 tun od kaţdého materiál. Je to vhodné pro 

srovnání s dalšími výpočty. 

Materiál Písek Kamení Cement Asfalt 

Cena za 1 tunu     199 Kč        250 Kč     2 300 Kč       6 000 Kč  

Cena za 40 tun  7 960 Kč   10 000 Kč   92 000 Kč    240 000 Kč  

Mzdové náklady za rok 552 000 Kč 

Ostatní fixní náklady/rok 29 600 Kč 

Tabulka č. 17 - Stav nákladů a zásob  1 

Za velkým mnoţstvím zásob, které podnik má v jiţ výše vyjmenovaných letech, 

stojí mnoţstevní slevy od dodavatele – aţ 45% slevy na jednotlivé druhy 

materiálu, při odběru všech odebíraných druhů a minimální stanovené výši.  

Tabulka č. 18 uvádí výpočet slev a na názorném propočtu při odběru 40 tun 

materiálů u obou variant, můţeme vidět výrazný pokles ceny. Mzdové náklady, 

ani náklady na elektřinu se nemění, jsou pevně stanovené organizací.  

Materiál Písek Kamení Cement Asfalt 

Cena za 1 tunu     109 Kč        138 Kč     1 265 Kč       3 300 Kč  

Cena za 40 tun  4 378 Kč     5 500 Kč   50 600 Kč    132 000 Kč  

Mzdové náklady za rok 552 000 Kč 

Ostatní fixní náklady/rok 29 600 Kč 

Tabulka č. 18 - Stav nákladů a zásob  2   
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V tomto případě můţeme soudit, ţe podnik opravdu můţe nabírat libovolné 

mnoţství materiálů na sklad, je omezen pouze skladovacími prostory. S tímto 

omezením je potřeba počítat při nákupu! Pokud jsou jiţ skladovací prostory 

z části zaplněné, je zde otázka, jak velké mnoţství zásob si můţeme dovolit ještě 

nakoupit, abychom se vlezli do limitů. Zatím však podnik s těmito limity vţdy 

počítal a se skladovacími prostory nebyly problémy. 

 

Poznámka: 

Jelikoţ se jedná o stavební podnik, který má jiné podmínky na skladování a  je 

jinak ovlivňován ekonomickými, sezónními a dalšími podmínkami na trhu, nelze 

zde stanovit jednoznačné hranice minimální a pojistné zásoby, a dodávkového 

cyklu, jako je tomu na obrázku č. 3. 

 

Obr. č. 3 - Průběh zásob
8
 

 

Také by měl podnik dbát na to, aby v jednotlivých letech nebyly přílišné skoky 

velikosti zásob. Není to vhodné zejména pro posuzování podniků věřiteli. Do 

budoucna by mohlo vedení zauvaţovat vedení o řízení zásob pomocí metody Just 

                                                           
8
 Zásobovací činnost podniku. [online]. [cit. 2009-04-14]. 

<kdep.vse.cz/Upload/KurzPriloha_1226994570-4.přednáška.pdf> 
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In Time (JIT). Cílem této metody je udrţet na skladě nulový stav zásob a pro své 

zásoby zajistit vysokou kvalitu. To vyţaduje dobré vztahy s dodavateli, které 

budou základem pro bezproblémovou spolupráci. Díky této metodě by mohla 

odpadnout potřeba skladovat zásoby.  

Je však na zváţení vedení podniku, zda by pro ně byla tato metoda vyhovující 

s ohledem na občasný odběr zásob v akcích a na vyuţití prostor, které nyní slouţí 

ke skladování. 

 

7.2 PŘEBYTEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH? 

 

Pokud se podíváme zpět do analýzy, především na likviditu a dále do rozvah, 

zjistíme, ţe tato společnost se pohybuje v jiných hodnotách, neţ je u jiných 

společností zvykem. Jde o to, ţe má velké peněţní částky na běţných účtech, ty 

pak způsobují vysoké hodnoty v oblasti likvidity, které poukazují (nejen na to, ţe 

tedy podnik je likvidní), ţe špatně hospodaří se svými aktivy. 

Tento jev se běţně vyskytuje u stavebních společností.  Je to zapříčiněno velkými 

částkami, které podniky obdrţí najednou za svou podnikatelskou činnost. Není 

příliš obvyklé, aby společnostem byly poskytovány splátky dluhu. Častěji se však 

jiţ vyskytuje forma záloh, které jsou uhrazeny před započatou prací nebo během 

ní, ovšem drtivá většina sumy je zaplacena po skončení prací a to najednou. 

Této nepříliš přívětivé situaci by se dalo předejít pouţíváním splátkového 

kalendáře pro splácení ceny za poskytované sluţby. Velkou roli vtom, zda 

stanovovat splátkový kalendář nebo nikoliv, hraje i celková částka na kterou je 

vystavena faktura. 

Na následujících příkladech bude prezentováno, jak by mohly vypadat splátkové 

kalendáře za určitých situací. 
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1. Celková částka nepřekročí sumu 200.000,- 

Skutečnost: Společnost poţaduje zálohu v řádu 25% z částky. 

Návrh plánu: tato částka není ve stavebním průmyslu tak markantní, aby bylo 

nutné stanovovat splátkový kalendář za splnění podmínek : 

 zaplacení poţadované zálohy ve výši 25% z ceny 

 bonitní klient 

2. Celková suma se pohybuje od 200.000,- do 600.00,- 

Skutečnost: Společnost opět poţaduje 25% z ceny 

Návrh plánu: uvaţujme stavbu, která trvá 1-3 měsíce, cena stavby je 600.000,- 

Kč. V tom případě splátkový kalendář můţe vypadat následujícím způsobem: 

0.měsíc - záloha 1. měsíc 2.měsíc 3.měsíc 

25% 25% 25% 25% 

150.000 150.000 150.000 150.000 

Tabulka č. 19 - Splátky 1 

Před začátkem stavby je uhrazena záloha ve výši 25% - 150.000,- Kč, poté je 

pravidelně kaţdý měsíc uhrazena splátka ve výši 25% - 150.000,- Kč. 

Celkový splátkový kalendář je rozdělen do 4 plateb bez akontace a dalšího 

navýšení, protoţe se nejedná ani o formu leasingu, ani o úvěr, nýbrţ o rozčlenění 

poţadované ceny do forem splátek. 

3. Celková suma překročí 600.000,- 

Skutečnost: Podnik opět poţaduje zálohy platby ve výši 20 - 25%. 

Návrh plánu: je řešen na modelovém případu. 

Máme situaci, kdy má podnik státní zakázku na úpravu pozemní komunikace 

v délce 18 km a trvání po dobu 8 měsíců na níţ spolupracuje ještě s dalšími 

společnostmi, protoţe není sama schopna zajistit některé potřebné zařízení a stroje 

nebo obalový materiál. Slíbená odměna za práci je 4.800.000,- Kč. 
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Předpokládáme, ţe podnik opět poţaduje zálohy ve výš 25% (v případě této 

odměny lze poţadovat větší část úměrně k odměně, a nebo menší v souvislosti 

s tím, ţe jde o státní zakázku). Státní zakázky jsou placeny převáţně na začátku 

započetí prací, nikoliv předem. 

Navrhovaný splátkový kalendář můţe vypadat následovně:  

1. měsíc 

- záloha 

2. 

měsíc 

3. 

měsíc 

4. 

měsíc 

5. 

měsíc 

6. 

měsíc 

7. 

měsíc 

8. 

měsíc 

9. 

měsíc 

25% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 

1 200 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 240 000 

Tabulka č. 20 - Splátky 2  

Tato verze kalendáře počítá ještě se splátkou v devátém měsíci ve výši 5%. Je to 

přípustná norma. Často se také setkáváme s tím, ţe ukončení stavby je odloţeno 

v řádech několika dní aţ týdnů. My zde kalkulujeme právě s moţností pozdrţení 

stavby o jeden měsíc. 

Samozřejmě, ţe se dá tvorba splátkového kalendáře přizpůsobit situaci a velice 

záleţí na dohodě zúčastněných subjektů. 

Lze také stanovit sankce a pokuty za nedodrţení termínu splátek. Můţe se jednat 

například o 0,01% ze splátky na kaţdý den zpoţdění, apod. 

Další možnost využití splátkového kalendáře 

Můţeme hovořit i o dobrém způsobu jak zajistit včasnost splácení a zamezit tak 

nechtěným pohledávkám. Následující tabulka nám udává přehled, jak je na tom 

podnik, co se týká pohledávek. 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Pohledávky celkem v tis. Kč 4621 5348 4969 9932 8029 

Podíl pohledávek k CA v % 14,386% 15,454% 19,029% 26,476% 22,059% 

Podíl pohledávek k OA v % 18,8% 22,4% 27,0% 33,8% 26,5% 

Tabulka č. 21 - Přehled pohledávek   
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Vidíme, ţe i sledovaná společnost, jako obdobně další stavební společnosti, má 

docela vysoké krátkodobé pohledávky, proto by se zde splátkový kalendář mohl 

vyuţít i z tohoto důvodu. 

Při pouţití splátkového kalendáře nesmíme opomenout stanovit lhůtu splatnosti. 

Za nesplnění dané lhůty můţeme nasadit různé sankce. Výše sankcí bude 

stanovena podle potřeb a uváţení vedení podniku.  

Sledování doby splatnosti, stanovení správných smluvních podmínek a 

prověřením bonity klienta lze předejít moţné hrozby nesplácení dluhů od 

dluţníků! (5) 

Závěrem ke splátkovému kalendáři 

Je to vhodný způsob, jak zajistit, aby se na účtu společnosti nehromadily velké 

finanční obnosy naráz a nezpůsobovaly pak výkyvy v likviditě. 

Splátkový kalendář by byl jistě řešením, jak se vyhnout nárazovým platbám. 

Avšak stanovení kalendáře hodně závisí na dohodě mezi oběma či více 

zainteresovanými stranami, a ačkoliv se jedná o věc příznivou pro všechny, 

zejména platící strany k tomu mají velké výhrady. Především nyní v době 

ekonomické a finanční krize. Proto bych toto řešení navrhovala ve společnosti 

zavést v době kdy se uklidní situace ve světové ekonomice a podnikání se opět 

probere k ţivotu. Převedeno na konkrétní časový úsek se můţe jednat o rok aţ 

dva. 

 

7.3 VLASTNÍ VERSUS CIZÍ KAPITÁL 

 

Při posuzování výsledků analýzy, bylo zjištěno, ţe podnik DEAS, spol. s r.o., je 

tvořen z převáţné většiny vlastním kapitálem (Viz kapitola 6.3.2., tabulka č. 10). 

Cizí kapitál se pohybuje cca kolem 30 % a jedná se především o krátkodobé 

závazky a rezervy. Kaţdým rokem se podnik snaţí sniţovat podíl krátkodobých 

závazků na CK, kdeţto rezervy zvyšuje. 
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Je všeobecně známo, ţe pokud podnik vlastní přiměřenou část cizího kapitálu, 

náklady (např. úroky z úvěry) na něj jsou pak levnější neţ je tomu v případě 

vlastního kapitálu (vlastníci poţadují větší zisky - dividendy, protoţe je pro ně 

vloţení vlastního kapitálu do společnosti větším rizikem). 

Navýšení celkového kapitálu o cizí přináší s sebou také další výhody. Můţeme 

hovořit například: 

 Vertikální integraci (zpětné i dopředné). 

 Rozšiřování podnikání do nepříbuzných oborů. 

 Nakoupení nového vybavení (stroje či budovy). 

 Zvýšení počtu zaměstnanců a zlepšení jejich profesních kvalit, aj. 

V případě analyzovaného podniku, by bylo na místě doporučit rozšíření cizího 

kapitálu zejména proto, ţe podnik bude mít levnější kapitál a bude moci také 

realizovat zamýšlený investiční projekt – koupi nové obalovny v hodnotě 

18.700.000,- Kč. Chce jej uskutečnit na podzim v roce 2009. 

V tabulce je zmapována situace na poli finančních prostředků, které podnik 

vlastní a procentuální poměr cizího kapitálu na kapitál celkový. 

Dá se určit, ţe podnik má dostatečně velké mnoţství krátkodobého finančního 

majetku, ať uţ je skladován na pokladně nebo na účtu. Současný stav peněţních 

prostředků by se mohl zdát jako postačující pro realizaci jiţ zmiňovaného 

investičního projektu. Jenţe na účtu a v pokladně se nekumuluje pouze zisk, ale 

také rezervy, trţby od odběratelů a jiné. Proto není moţné vyčerpat celkovou 

částku. 

Taktéţ v souvislosti s přehledem v tabulce lze hovořit o tom, ţe má podnik docela 

nízký podíl celkového kapitálu. 

Oba tyto aspekty (cizí kapitál a krátkodobý finanční majetek spolu souvisí) 

v otázce dalších investic. 
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Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Kr. finanční majetek v tis.Kč 19 921 13 441 16 251 19 375 20 886 

CK na celkový kapitál v % 22,80% 26,20% 36,80% 32,90% 27,70% 

Tabulka č. 22 - Samofinancování a CK 

 

Návrh: 

Pokud má podnik v daném momentě 20. 886.000,- Kč v kr. finančním majetku a 

potřebuje 18.700.000,- na investiční projekt, je vhodné vyuţít půjčky a získat tak 

cizí kapitál. Proto navrhuji půjčku u banky. Půjčka bude vypadat takto:   

__________________________________________________________________                      

U své banky společnost poţaduje půjčku – podnikatelský úvěr na 6.000.000,- Kč 

(sazby a poplatky se liší v závislosti na bance a na tom zda se jedná o účelový 

nebo neúčelový úvěr). Zaváţe se ji splatit za 2 roky. Platba bude probíhat ročně 

bankovním převodem na účet banky. Jedná se o neúčelový úvěr, úroky stanovila 

banka jako svému dlouhodobému bonitnímu klientu na 6,75% p.a. Kompenzační 

poplatek nečerpání částky úvěru činí 0,3%. Poplatek za předčasné uhrazení je 1% 

za zapůjčené sumy a případná změna smluvních podmínek z podnětu klienta 

banky, tedy sledovaného podniku, je 5.000,- Kč. 

Na základě vzorce: a = D*i*(1+i)
n 

/(1+i)
n
-1 můţeme kvantifikovat splátkový 

kalendář úvěru pro podnik. 

Rok PZ Platba Úrok Úmor KZ 

1. 6 000 000 Kč 3 307 055 Kč 405 000 Kč 2 902 055 Kč 3 097 945 Kč 

2. 3 097 944 Kč 3 307 055 Kč 209 111 Kč 3 097 944 Kč 0 Kč 

Tabulka č. 23 - Splátkový kalendář úvěru  

 

 Tento scénář platí v případě, ţe společnost nezmění podmínky a nebude 

platit kompenzační poplatky a jiné. 

 Vţdy se k těmto částkám připočítají náklady na vedení účtu a výpis 

z bankovního účtu, případně jiné poplatky, které si banka můţe účtovat. 
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 Suma těchto poplatků bude činit náklad na cizí kapitál. 

 Na základě půjčeného cizího kapitálu od banky můţe firma iniciovat svůj 

projekt.  

 

7.4 SHRUTÍ 

 

V předchozích třech subkapitolách byly rozebrány problémy, které jsou 

v současnosti pro podnik aktuální. Ke kaţdému byl navrhnut postup, jak tyto 

problémy řešit. Je teď na společnosti, v jaké míře se podle nich bude řídit. 

Samozřejmě, ţe je zde prostor na vyuţití dalších zlepšení, třeba v marketingu a 

reklamě vůbec, nesmíme také zapomenout na stálé udrţování péče o zákazníky, 

apod.  
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8 ZÁVĚR 

Pro jakýkoliv podnik v dnešní době je velmi důleţitý, aby měl nejen kvalitní a 

chtěné výrobky s různorodou škálou, aby byl orientován na zákazníka, snaţil se 

naslouchat jejich přáním a potřebám, ale také musí mít pevné finanční zázemí. 

Správně řízenou likviditu a rentabilitu a pohledávky. Tímto a dalším se zabývá 

finanční analýza, která poskytuje hodnotné informace o celkové finanční situaci 

v podniku. 

Celá moje diplomová práce byla postavena na finanční analýze a výsledcích, které 

z ní vzešly. Od těchto výsledků se pak odvíjely návrhy na vylepšení současného 

stavu podniku. Je patrné, ţe společnost DEAS spol. s r.o. patří mezi organizace, 

které jsou stabilně finanční a spíše se nachází v oblasti prosperity. Jako u všech 

různých podniků, i zde se z výsledků analýzy objevily z jisté problémy, se 

kterými se vedení podniku musí potýkat. Problémy jsou pravděpodobně 

umocněné tím, ţe se nacházíme na stavebním trhu, kde si podniky ţijí svým 

specifickým ţivotem. 

V návrhové práci byly představeny moţné příklady na řešení těch významnějších 

slabin podniku a podměty na zdokonalení a expanzi podniku. Díky těmto 

návrhům se můţe organizace nadále rozvíjet a zvětšovat. Věřím, ţe tato 

doporučení budou podnětná a přínosná a ţe jejich realizace umocní pevné 

postavení podniku na trhu.. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK  

OA  - oběţná aktiva 

SA  - stálá aktiva 

VK  - vlastní kapitál 

CK  - cizí kapitál 

HV  - hospodářský výsledek 

KFM - krátkodobý finanční majetek 

ROA - rentabilita celkových aktiv 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 

ROI - rentabilita vloţeného kapitálu 

ROS - rentabilita trţeb 

JIT - just in time, metoda pro řízení zásob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

SEZNAM PŘÍLOH  

Příloha č. 1 - Rozvaha   ke dni  31. 12. 2003 

 

Příloha č. 2 - Rozvaha   ke dni  31. 12. 2004 

 

Příloha č. 3 - Rozvaha  ke dni 31. 12. 2005 

 

Příloha č. 4 - Rozvaha  ke dni 31. 12. 2006 

 

Příloha č. 5 - Rozvaha  ke dni 31. 12. 2007 

 

Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2003 

 

Příloha č. 7 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2004 

 

Příloha č. 8 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2005 

 

Příloha č. 9 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2006 

 

Příloha č. 10 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2007 

 



 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Rozvaha ke dni 31. 12. 2003 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo řádku 
 
c 

Běžné účetní období Minulé úč. období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  
AKTIVA CELKEM 
 (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 

001 52093 20035 32058 28609 

B. 
Dlouhodobý  
(ř. 04 + 13 + 23) 

003 27114 19885 7229 5025 

B. I.    
Dlouhodobý nehmotný majetek  
(ř. 05 až 12) 

004 29 29 0 0 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek  
(ř. 14 až 22) 

013 27085 19856 7229 5025 

C. 
Oběžná aktiva 
(ř. 32 + 39 + 48 + 58) 

031 24737 150 24587 22806 

C.  I. 
Zásoby 
(ř. 33 až 38) 

032 54 0 54 1464 

C.  III. 
Krátkodobé pohledávky  
(ř. 49 až 57) 

048 4762 150 4612 2312 

C.  IV. 
Krátkodobý finanční majetek 
(ř. 59 až 62) 

058 19921 0 19921 19030 

D.  I. 
Časové rozlišení 
 (ř. 64 až 66) 

063 242 0 242 751 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo řádku 
 
c 

Stav v běžném  
účetním období 

 
5 

Stav v minulém 
účetním období 

 
6 

  
PASIVA CELKEM 
 (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 

067 32058 28609 

A. 
Vlastní kapitál 
(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 

068 24674 21072 

A.  I. 
Základní kapitál 
(ř. 70 až 72) 

069 100 100 

A.  II. 
Kapitálové fondy 
(ř. 74 až 77) 

073 2663 2663 

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

078 39 39 

A.  IV. 
Výsledek hospodaření minulých let 
 (ř. 82 + 83) 

081 17389 13827 

A.  V. 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) 
= ř. 60 výkazu zisku a ztráty v 
plném rozsahu 

084 4483 4443 

B. 
Cizí zdroje 
 (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 

085 7330 7354 

B.  I. 
Rezervy 
 (ř. 87 až 90) 

086 2000 1000 

B.  III. 
Krátkodobé závazky 
 (ř. 103 až 113) 

102 5330 6354 

B.  IV. 
Časové rozlišení 
 (ř. 119 + 120) 

118 54 183 

 

 



 

 

Příloha č. 2 - Rozvaha  ke dni 31. 12. 2004 

 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období Minulé úč. období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  
AKTIVA CELKEM 
 (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 

001 59061 24455 34606 32058 

B. 
Dlouhodobý majetek 
 (ř. 04 + 13 + 23) 

003 34898 24336 10562 7229 

B. I.    
Dlouhodobý nehmotný majetek 
 (ř. 05 až 12) 

004 29 29 0 0 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek 
(ř. 14 až 22) 

013 34869 24307 10562 7229 

C. 
Oběžná aktiva 
(ř. 32 + 39 + 48 + 58) 

031 23975 119 23856 24587 

C.  I. 
Zásoby 
(ř. 33 až 38) 

032 2257 0 2257 54 

C.  III. 
Krátkodobé pohledávky 
(ř. 49 až 57) 

048 5467 119 5348 4612 

C.  IV. 
Krátkodobý finanční majetek 
(ř. 59 až 62) 

058 16251 0 16251 19921 

D.  I. 
Časové rozlišení 
(ř. 64 až 66) 

063 188 0 188 242 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Stav v běžném  
účetním období 

 
5 

Stav v minulém 
účetním období 

 
6 

  
PASIVA CELKEM 
(ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 

067 34606 32058 

A. 
Vlastní kapitál 
(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 

068 25457 24674 

A.  I. 
Základní kapitál 
(ř. 70 až 72) 

069 100 100 

A.  II. 
Kapitálové fondy 
(ř. 74 až 77) 

073 2663 2663 

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

078 39 39 

A.  IV. 
Výsledek hospodaření minulých let 
(ř. 82 + 83) 

081 21012 17389 

A.  V. 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 
60 výkazu zisku a ztráty v plném 
rozsahu 

084 1643 4483 

B. 
Cizí zdroje 
(ř. 86 + 91 + 102 + 114) 

085 9017 7330 

B.  I. 
Rezervy 
(ř. 87 až 90) 

086 3000 2000 

B.  III. 
Krátkodobé závazky 
(ř. 103 až 113) 

102 6017 5330 

B.  IV. 
Časové rozlišení 
(ř. 119 + 120) 

118 132 54 

 



 

Příloha č. 3 - Rozvaha  ke dni 31. 12. 2005 

 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období Minulé úč. období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  
AKTIVA CELKEM 
(ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 

001 54516 28490 26026 34606 

B. 
Dlouhodobý majetek 
(ř. 04 + 13 + 23) 

003 35682 28348 7334 10562 

B. I.    
Dlouhodobý nehmotný majetek 
(ř. 05 až 12) 

004 29 29 0 0 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek 
(ř. 14 až 22) 

013 35653 28319 7334 10562 

C. 
Oběžná aktiva 
(ř. 32 + 39 + 48 + 58) 

031 18605 140 18465 23856 

C.  I. 
Zásoby 
(ř. 33 až 38) 

032 58 0 58 2257 

C.  III. 
Krátkodobé pohledávky 
(ř. 49 až 57) 

048 5111 142 4969 5348 

C.  IV. 
Krátkodobý finanční majetek 
(ř. 59 až 62) 

058 13441 0 13441 16251 

D.  I. 
Časové rozlišení 
(ř. 64 až 66) 

063 227 0 227 188 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Stav v běžném  
účetním období 

 
5 

Stav v minulém 
účetním období 

 
6 

  
PASIVA CELKEM 
(ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 

067 26026 34606 

A. 
Vlastní kapitál 
(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 

068 16276 25457 

A.  I. 
Základní kapitál 
(ř. 70 až 72) 

069 100 100 

A.  II. 
Kapitálové fondy 
(ř. 74 až 77) 

073 2663 2663 

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

078 39 39 

A.  IV. 
Výsledek hospodaření minulých let 
(ř. 82 + 83) 

081 8854 21012 

A.  V. 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 
výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 

084 4620 1643 

B. 
Cizí zdroje 
(ř. 86 + 91 + 102 + 114) 

085 9567 9017 

B.  I. 
Rezervy 
(ř. 87 až 90) 

086 4000 3000 

B.  III. 
Krátkodobé závazky 
(ř. 103 až 113) 

102 5567 6017 

B.  IV. 
Časové rozlišení 
(ř. 119 + 120) 

118 183 132 

 



 

Příloha č. 4 - Rozvaha  ke dni 31. 12. 2006 

 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období Minulé úč. období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  
AKTIVA CELKEM 
(ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 

001 69609 32096 37513 26026 

B. 
Dlouhodobý majetek 
(ř. 04 + 13 + 23) 

003 39757 31787 7970 7334 

B. I.    
Dlouhodobý nehmotný majetek 
(ř. 05 až 12) 

004 29 29 0 0 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek 
(ř. 14 až 22) 

013 39728 31758 7970 7334 

C. 
Oběžná aktiva 
(ř. 32 + 39 + 48 + 58) 

031 29677 309 29368 18465 

C.  I. 
Zásoby 
(ř. 33 až 38) 

032 61 0 61 58 

C.  III. 
Krátkodobé pohledávky 
(ř. 49 až 57) 

048 10241 309 9932 4969 

C.  IV. 
Krátkodobý finanční majetek 
(ř. 59 až 62) 

058 19375 0 19375 13441 

D.  I. 
Časové rozlišení 
(ř. 64 až 66) 

063 175 0 175 227 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Stav v běžném  
účetním období 

 
5 

Stav v minulém 
účetním období 

 
6 

  
PASIVA CELKEM 
(ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 

067 37513 26026 

A. 
Vlastní kapitál 
(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 

068 25072 16276 

A.  I. 
Základní kapitál 
(ř. 70 až 72) 

069 100 100 

A.  II. 
Kapitálové fondy 
(ř. 74 až 77) 

073 2663 2663 

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

078 39 39 

A.  IV. 
Výsledek hospodaření minulých let 
(ř. 82 + 83) 

081 13475 8854 

A.  V. 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 
výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 

084 8795 4620 

B. 
Cizí zdroje 
(ř. 86 + 91 + 102 + 114) 

085 12344 9567 

B.  I. 
Rezervy 
(ř. 87 až 90) 

086 8000 4000 

B.  III. 
Krátkodobé závazky 
(ř. 103 až 113) 

102 4344 5567 

B.  IV. 
Časové rozlišení 
(ř. 119 + 120) 

118 97 183 

 

 



 

Příloha č. 5 - Rozvaha  ke dni 31. 12. 2007 

 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo řádku 
 
c 

Běžné účetní období 
Minulé úč. 

období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  
AKTIVA CELKEM 
(ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 

001 
7122

4 
34826 36398 37513 

B. 
Dlouhodobý majetek 
(ř. 04 + 13 + 23) 

003 
4039

25 
34509 5886 7970 

B. I.    
Dlouhodobý nehmotný majetek 
(ř. 05 až 12) 

004 29 29 0 0 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek 
(ř. 14 až 22) 

013 
4036

6 
34480 5886 7970 

C. 
Oběžná aktiva 
(ř. 32 + 39 + 48 + 58) 

031 
3062

9 
317 30312 29368 

C.  I. 
Zásoby 
(ř. 33 až 38) 

032 1397 0 1397 61 

C.  I.       1. Materiál 033     0   

C.  III. 
Krátkodobé pohledávky 
(ř. 49 až 57) 

048 8346 317 8029 9932 

C.  IV. 
Krátkodobý finanční majetek 
(ř. 59 až 62) 

058 
2088

6 
0 20886 19375 

D.  I. 
Časové rozlišení 
(ř. 64 až 66) 

063 200 0 200 175 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo řádku 
 
c 

Stav v běžném  
účetním období 

 
5 

Stav v minulém 
účetním období 

 
6 

  
PASIVA CELKEM 
(ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 

067 36938 37513 

A. 
Vlastní kapitál 
(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 

068 26246 25072 

A.  I. 
Základní kapitál 
(ř. 70 až 72) 

069 100 100 

A.  II. 
Kapitálové fondy 
(ř. 74 až 77) 

073 2663 2663 

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

078 39 39 

A.  IV. 
Výsledek hospodaření 
minulých let 
(ř. 82 + 83) 

081 22270 13475 

A.  V. 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 
118) = ř. 60 výkazu zisku a 
ztráty v plném rozsahu 

084 1174 8795 

B. 
Cizí zdroje 
(ř. 86 + 91 + 102 + 114) 

085 10085 12344 

B.  I. 
Rezervy 
(ř. 87 až 90) 

086 8400 8000 

B.  III. 
Krátkodobé závazky 
(ř. 103 až 113) 

102 1685 4344 

B.  IV. 
Časové rozlišení 
(ř. 119 + 120) 

118 67 97 

 



 

 

Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2003 

 

 

 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

běžném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01     

    II. 
Výkony 
(ř. 05 až 07) 

04 46118 43056 

B. 
Výkonová spotřeba 
(ř. 09 + 10) 

08 27241 25595 

    + 
Přidaná hodnota 
(ř. 03 + 04 - 08) 

11 18877 17461 

C. 
Osobní náklady 
(ř. 13 až 16) 

12 8607 7938 

D. Daně a poplatky 17 393 393 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

18 2344 1897 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 
(ř. 20 + 21) 

19 102 0 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích 
období (+/-) 

25 1124 917 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 16 93 

H. Ostatní provozní náklady 27 396 487 

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

30 6131 5922 

     IV. 
Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů 

31   379 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   13 

     X. Výnosové úroky 42 232   

N. Nákladové úroky 43     

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 34   

O. Ostatní finanční náklady 45 25   

     * 

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

48 241 366 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou činnost 
(ř. 50 + 51) 

49 1889 1820 

Q. 1.  - splatná 50 0 0 

     ** 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 
(ř. 30 + 48 - 49) 

52 4483 4468 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 

R. Momořádné náklady 54   25 

S. 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 
(ř. 56 + 57) 

55 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 

     * 
Mimořádný výsledek hospodaření 
(ř. 53 - 54 - 55) 

58 0 -25 

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) 
(ř. 52 + 58 - 59) 

60 4483 4443 

     **** 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-) 
(ř. 30 + 48 + 53 - 54) 

61 6372 6263 



 

Příloha č. 7 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2004 

 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

běžném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01     

    II. 
Výkony 
(ř. 05 až 07) 

04 47417 46118 

B. 
Výkonová spotřeba 
(ř. 09 + 10) 

08 29880 27241 

    + 
Přidaná hodnota 
(ř. 03 + 04 - 08) 

11 17537 18877 

C. 
Osobní náklady 
(ř. 13 až 16) 

12 9450 8607 

D. Daně a poplatky 17 420 393 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

18 4450 2344 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
(ř. 20 + 21) 

19 361 102 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 

25 968 1124 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 82 16 

H. Ostatní provozní náklady 27 669 396 

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

30 2023 6131 

     X. Výnosové úroky 42 197 232 

N. Nákladové úroky 43     

    XI. Ostatní finanční výnosy 44   34 

O. Ostatní finanční náklady 45 17 25 

     * 

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

48 180 241 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou činnost 
(ř. 50 + 51) 

49 642 1889 

Q. 1.  - splatná 50 0 0 

     ** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
(ř. 30 + 48 - 49) 

52 1561 4483 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 82 0 

R. Mimořádné náklady 54     

S. 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 
(ř. 56 + 57) 

55 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 

     * 
Mimořádný výsledek hospodaření 
(ř. 53 - 54 - 55) 

58 82 0 

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 
(ř. 52 + 58 - 59) 

60 1643 4483 

     **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 
(ř. 30 + 48 + 53 - 54) 

61 2285 6372 

 

 



 

Příloha č. 8 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2005 

 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

běžném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01     

    II. 
Výkony 
(ř. 05 až 07) 

04 57254 47417 

B. 
Výkonová spotřeba 
(ř. 09 + 10) 

08 34747 29880 

    + 
Přidaná hodnota 
(ř. 03 + 04 - 08) 

11 22507 17537 

C. 
Osobní náklady 
(ř. 13 až 16) 

12 9916 9450 

D. Daně a poplatky 17 423 420 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

18 4152 4450 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
(ř. 20 + 21) 

19 76 361 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 

25 1069 968 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 189 82 

H. Ostatní provozní náklady 27 642 669 

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

30 6570 2023 

     X. Výnosové úroky 42 64 197 

N. Nákladové úroky 43 23   

    XI. Ostatní finanční výnosy 44     

O. Ostatní finanční náklady 45 67 17 

     * 

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

48 -26 180 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou činnost 
(ř. 50 + 51) 

49 2186 642 

Q. 1.  - splatná 50 0 0 

     ** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
(ř. 30 + 48 - 49) 

52 4358 1561 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 262 82 

R. Mimořádné náklady 54     

S. 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 
(ř. 56 + 57) 

55 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 

     * 
Mimořádný výsledek hospodaření 
(ř. 53 - 54 - 55) 

58 262 82 

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 
(ř. 52 + 58 - 59) 

60 4620 1643 

     **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 
(ř. 30 + 48 + 53 - 54) 

61 6806 2285 

 

 



 

Příloha č. 9 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2006 

 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

běžném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01     

    II. 
Výkony 
(ř. 05 až 07) 

04 68337 57254 

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05   34747 

B. 
Výkonová spotřeba 
(ř. 09 + 10) 

08 41384 34747 

    + 
Přidaná hodnota 
(ř. 03 + 04 - 08) 

11 26953 22507 

C. 
Osobní náklady 
(ř. 13 až 16) 

12 10631 9916 

D. Daně a poplatky 17 433 423 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

18 3298 4152 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
(ř. 20 + 21) 

19 66 76 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 

25 4121 1069 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 39 189 

H. Ostatní provozní náklady 27 522 642 

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

30 8053 6570 

     X. Výnosové úroky 42 112 64 

N. Nákladové úroky 43   23 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 1   

O. Ostatní finanční náklady 45 27 67 

     * 

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

48 86 -26 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou činnost 
(ř. 50 + 51) 

49 1958 2186 

Q. 1.  - splatná 50 1958 0 

     ** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
(ř. 30 + 48 - 49) 

52 6181 4358 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 3440 262 

R. Mimořádné náklady 54     

S. 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 
(ř. 56 + 57) 

55 826 0 

S. 1.  - splatná 56 826 0 

     * 
Mimořádný výsledek hospodaření 
(ř. 53 - 54 - 55) 

58 2614 262 

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 
(ř. 52 + 58 - 59) 

60 8795 4620 

     **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 
(ř. 30 + 48 + 53 - 54) 

61 11579 6806 

 

 

 



 

Příloha č. 10 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2007 

 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

běžném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01     

    II. 
Výkony 
(ř. 05 až 07) 

04 49051 68337 

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 45000   

B. 
Výkonová spotřeba 
(ř. 09 + 10) 

08 32873 41384 

    + 
Přidaná hodnota 
(ř. 03 + 04 - 08) 

11 16178 26953 

C. 
Osobní náklady 
(ř. 13 až 16) 

12 11070 10631 

D. Daně a poplatky 17 467 433 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

18 2722 3298 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
(ř. 20 + 21) 

19 175 66 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 

25 410 4121 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 84 39 

H. Ostatní provozní náklady 27 427 522 

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

30 1341 8053 

     X. Výnosové úroky 42 249 112 

N. Nákladové úroky 43     

    XI. Ostatní finanční výnosy 44   1 

O. Ostatní finanční náklady 45 29 27 

     * 

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

48 220 86 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou činnost 
(ř. 50 + 51) 

49 387 1958 

Q. 1.  - splatná 50 387 1958 

     ** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
(ř. 30 + 48 - 49) 

52 1174 6181 

    XIII. Mimořádné výnosy 53   3440 

R. Mimořádné náklady 54     

S. 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  
(ř. 56 + 57) 

55 0 826 

S. 1.  - splatná 56   826 

     * 
Mimořádný výsledek hospodaření 
(ř. 53 - 54 - 55) 

58 0 2614 

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 
(ř. 52 + 58 - 59) 

60 1174 8795 

     **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 
(ř. 30 + 48 + 53 - 54) 

61 1561 11579 

 

 

 


