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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finančních ukazatelů, vybrané společnosti, 

s využitím statistických metod. Zejména regresní analýzy a časových řad. Dále pak, za 

pomoci programovacího jazyka Visual Basic for Application (VBA), bude vytvořena 

aplikace, která usnadní finanční analýzu. Tato komplexní finanční analýza umožní nejen 

podrobný náhled na vývoj společnosti od jejího počátku, ale odhalí také její silné a slabé 

stránky. Na základe dosažených výsledků bude možné predikovat finanční stav společnosti 

na několik příštích let.  

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on analysis of financial indicators of selected company using 

statistical methods. In particular, regression analyzes and time series. Additionally, an 

application that will facilitate financial analysis will be created using Visual Basic for 

Application (VBA) programming language. This comprehensive financial analysis will not 

only provide a detailed insight into the development of the company since its inception but 

will also reveal its strengths and weaknesses. Based on the results obtained, it will be possible 

to predict the financial position of the company over the next few years. 
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ÚVOD 

Analýza dosažených výsledků je velice důležitá nejen v prostředí podniku, ale i v osobním 

životě, neboť jestli si není subjekt plně vědom příčin a následků svého chování, nemůže 

v případe vzniklých problémů tyto problémy efektivně odstranit. Pokud se bavíme  

o ekonomickém subjektu, je jenom otázkou času, kdy nějaký problém nastane. Proto vzniká 

potřeba pravidelné finanční analýzy. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou 

vznikajících nebo již vzniklých finančních problémů v prostředí zvolené společnosti  

a návrhem na odstranění těchto problémů. Práce se člení na tři základní části, kde první část 

je zaměřena na teoretická východiska, které pomáhají k lepšímu pochopení pojmů, 

souvislostí a metodik výpočtů finančních ukazatelů v navazující druhé části. Ta je zaměřena 

na již zmiňovanou finanční analýzu, zvolené společnosti, užitím statistických metod. 

Finanční analýza je vypracována pro dvě rozdílná časová období. Prvním z nich je období 

od roku 2003, kdy se ustálila současná podoba společnosti, až po současnost. Druhým je 

období od roku 2010, které je bráno jako období po hospodářské krizi. Díky analýze bude 

vytvořena aplikace v jazyku Visual Basic for Applications (VBA), která bude schopna, po 

zadání dat uživatelem, samostatně vypracovat analýzu až do roku 2020. Na základě 

zhodnocení slabých stránek bude v závěrečné části vypracován návrh na zlepšení.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této bakalářské práce je, na základě analýzy vybraných finančních ukazatelů 

společnosti INOVA Holýšov s.r.o., s aplikací statistických metod, vypracovat návrh na 

zlepšení hospodářské situace. Využitím časových řad a regresní analýzy bude analyzován 

vývoj těchto ukazatelů ve dvou různých časových obdobích s prognózou do budoucnosti. 

Pomocí analýzy budou identifikovány silná a slabá místa společnosti, zhodnocena současná 

situace a zpracován návrh na zlepšení. Dílčím cílem této práce bude, pomocí programovacího 

jazyka Visual Basic for Application (VBA), vytvořit program, který bude schopný 

samostatně vypočítat hodnoty ekonomických ukazatelů až do roku 2020. Tím se společnosti 

zajistí a zpřehlední finanční analýza do budoucna.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce se zabývá teoretickým základem pojmů, které je nutno vymezit 

pro zpracování praktické části práce. Pro zlepšení přehlednosti a dodržení logické 

provázanosti se tato část dále dělí na tři hlavní tematické okruhy. Prvním z nich je finanční 

analýza a pojmy, s nimiž se v rámci praktického zpracování setkáme. Druhý okruh je určený 

pojmu regresní analýza a posledním jsou pak časové řady. Tyto pojmy budou dále používány 

v souvislosti s výpočtem a analýzou ekonomických ukazatelů popsaných v první části. 

 

1.1 Finanční analýza 

„Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem „finanční analýza“. V zásadě nejvýstižnější 

definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných 

dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

hodnocení minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek 

společnosti“ (1, s. 9). 

 

„Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření 

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

se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Je 

zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek především hodnotových 

procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy – umožňují dospět k určitým 

závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, představují podklad pro 

rozhodování jeho managmentu“ (2, s. 3). 

 

Finanční analýza má svůj smysl z časového pohledu ve dvou rovinách:  

- První rovinou je fakt, že se ohlížíme do minulosti a máme šanci hodnotit, jak se 

společnost vyvíjela až do současnosti.  

- Druhou rovinou je fakt, že finanční analýza nám slouží jako základ pro finanční 

plánování ve všech časových rovinách. Umožní nám proto jak plánování krátkodobé 
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spojené s běžným chodem společnosti, tak i plánování strategické související  

s dlouhodobým rozvojem společnosti (1, s. 10). 

 

Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla:  

- posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku,  

- analýza dosavadního vývoje podniku,  

- komparace výsledků analýzy v prostoru, 

- analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady),  

- poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

- analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty,  

- interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku  

(2, s. 4). 

 

Finanční analýzu rozlišujeme podle účelnosti a podle použitých dat následovně:  

1. analýza absolutních dat  

- horizontální analýza,  

- vertikální analýza,  

2. analýza rozdílových ukazatelů  

3. analýza poměrových ukazatelů  

- rentability, 

- aktivity,  

- zadluženosti,  

- likvidity,  

- provozní činnosti,  

4. analýza soustav ukazatelů  

- pyramidové rozklady,  

- komparativně analytické metody, 

- matematicko-statické metody, 

- kombinace metod (2, s. 10)                            
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1.1.1 Analýza absolutních dat  

„Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendu (srovnání vývoje 

v časových řadách – horizontální analýza) a k procentuálnímu rozboru komponent 

(jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – vertikální 

analýza)“ (3, s. 65).  

Horizontální analýza (analýza „po řádcích")  

„Je finančně-analytická technika, která je v podnicích nasazována naprosto běžně též pod 

označením analýza časových řad. Jde tedy o analýzu vývoje finančních ukazatelů v závislosti 

na čase. Obvyklým výstupem je časový trend analyzovaného ukazatele, využitelný speciálně 

pro predikci jeho budoucího vývoje“ (4, s.62).  

𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =
běžné období − předchozí období

předchozí období
 × 100 

 

(1.1) 

 

Běžně se používá k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku i kapitálu podniku. 

Tato metoda je nejčastěji používanou při vypracovaní zprav o hospodářské situaci podniku  

a o jeho minulém i budoucím vývoji (2, s. 15). 

Vertikální analýza (analýza „po sloupcích")  

Pracuje se strukturou zvolených ukazatelů. Předpokládá se přitom, že tato struktura se bude 

v čase měnit. Jako základ (v procentním vyjádření tedy 100%) bere celková suma 

analyzovaného ukazatele. V případě analýzy struktury aktiv, ale jen v tomto případě, je to 

tedy suma aktiv (4, s.62). 

Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu zisku a ztrát obvykle velikost tržeb  

a v rozvaze hodnota celkových aktiv (pasiv) podniku, tak jak je to uvedeno v následujícím 

vzorci.  
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𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑟𝑜𝑧𝑣𝑎ℎ𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 × 100 (1.2) 

  

Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci, a umožňuje tedy 

srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. Používá se proto ke srovnávání časových 

vývojových trendů v podniku za více let i v srovnávání různých firem navzájem (2, s.17). 

 

1.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

„Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho 

likviditu. Má-li být podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně volného kapitálu, tzn. 

přebytek krátkodobých likvidních aktiv v porovnání s krátkodobými zdroji“ (3, s. 81). 

„Rozdílové ukazatele jsou označované jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). 

Fond je chápán jako agregace (shrnutí) určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva 

nebo pasiva, resp. jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých 

položek krátkodobých pasiv“ (2, s. 35). 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy 

(OA) a celkovými krátkodobými dluhy (CKkr). Pro finančního manažera představuje tento 

fond součást oběžného majetku financovanou dlouhodobým kapitálem. Jde tedy o relativně 

volný kapitál, který je využíván k zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti (2, s.35). 

Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na solventnost 

podniku. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy opravňuje k úsudku, že 

podnik má dobré finanční zázemí, že je likvidní. ČPK představuje finanční polštář, který 

podniku umožní pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že by ho potkala nějaká 

nepříznivá událost, jež by vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků. Velikost tohoto 
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polštáře závisí na obratovosti krátkodobých aktiv podniku, ale i na vnějších okolnostech, jako 

jsou např. konkurence, stabilita trhu, daňová legislativa, celní předpisy ap. (2, s.36). 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 (1.3) 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP)  

Používá se pro sledování okamžité likvidity a představuje rozdíl mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Nejvyšší stupeň likvidity vyjadřuje fond, který do 

pohotových peněžních prostředků zahrnuje pouze hotovost a peníze na běžných účtech. 

Méně přísná modifikace zahrnuje i peněžní ekvivalenty (např. likvidní a obchodovatelné 

cenné papíry jako šeky, směnky ap., nebo termínované vklady vypověditelné do 3 měsíců), 

neboť v podmínkách fungujícího kapitálového trhu jsou rychle přeměnitelné na peníze  

(2, s.38). 

 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (1.4) 

 

 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPPF) 

Představuje střední cestu mezi oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity. Při 

výpočtu se vylučují z OA zásoby, případně i nelikvidní pohledávky, a od takto upravených 

aktiv se odečtou krátkodobé závazky (2, s. 38). 

Č𝑃𝑃𝐹 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − krátkodobé závazky (1.5) 
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1.1.3   Analýza poměrových ukazatelů 

„Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny – položky rozvahy či 

výsledovky – v čase nebo ve vztahu k jedné veličině (celková bilanční suma, tržby), poměrová 

analýza dává do „poměru“ položky vzájemně mezi sebou“ (5, s. 29). 

„Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod 

především proto, že umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci v podniku. Je možné 

zkonstruovat velké množství ukazatelů. V praxi se však využívá pouze několik základních 

ukazatelů, roztřízených do několika skupin“ (3, s. 82). 

Důvody, které vedly k širokému používání poměrových ukazatelů:  

- umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy,  

- jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy, umožňují vzájemné porovnávání více 

podobných firem, 

- mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů umožňujících 

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

vývoj. Má to však značnou nevýhodu a tou je nízká schopnost vysvětlovat jevy  

(2, s.55). 

Podle oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele obvykle člení na: 

1. Ukazatele rentability 

2. Ukazatele aktivity 

3. Ukazatele zadluženosti 

4. Ukazatele likvidity 

5. Ukazatele tržní hodnoty 

6. Provozní (výrobní) ukazatele  

7. Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow (2, s.56). 
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1.1.4 Ukazatele rentability 

„V praxi patří k nejsledovanějším ukazatelům, protože informují o efektu, jakého bylo 

dosaženo vloženým kapitálem“ (5, s. 29). 

Rentabilita je meřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Její účelem je hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. 

Ukazatele rentability by v časové řadě měly mít rostoucí tendenci. Obecně je rentabilita 

vyjadřovaná poměrem zisku k částce vloženého kapitálu. Pro finanční analýzu jsou 

nejdůležitější tři kategorie zisku, které je možné vyčíst přímo z výkazu zisku a ztráty, jsou 

jimi: 

1. EBIT – zisk před odečtením úroků a daní. Ve finanční analýze se využívá tam, kde 

je nutno zajistit mezifiremní srovnávání. 

2. EAT – zisk po zdanění nebo také čistý zisk. Kategorie čistého zisku se využívá ve 

všech ukazatelích, které hodnotí výkonnost společnosti. 

3. EBT – zisk před zdaněním. Využijeme jej tam, kde chceme zajistit srovnání 

výkonnosti společností s rozdílným daňovým zatížením (1, s. 58). 

ROA – rentabilita celkového kapitálu (return on assets) 

Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů jsou financována. Je-li do čitatele dosazen EBIT, ukazatel měří hrubou produkční sílu 

aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. Dosadíme-li do čitatele čistý zisk 

zvýšený o zdaněné úroky, znamená to, že požadujeme, aby ukazatel poměřil vložené 

prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky, jež jsou odměnou věřitelům za jimi zapůjčený 

kapitál (2, s. 57). 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

(1.6) 
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ROE – rentabilita vlastního kapitálu (return on common equity) 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich rizika. 

Pokut bude hodnota ROE dlouhodobě nižší nebo rovna výnosnosti cenných papírů 

garantovaných státem, podnik bude nejspíš odsouzen k zániku, neboť investor bude 

pravděpodobně svůj kapitál investovat jinde (2, s. 57).                                                                                                    

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

(1.7) 

 

ROS – ukazatel rentability tržeb (return on sales) 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby ve jmenovateli představují tržní ohodnocení 

výkonů podniku za určité časové období.  

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

(1.8) 

 

Co se týče čitatele opět není jednoznačně definovaný. Při cenové kalkulaci, kdy přichází 

v úvahu zisková přirážka zahrnující zdroje pro úhradu daně z příjmu právnických osob, je 

vhodné použít EBT. Pro srovnání různých podniků navzájem se vylučují z čitatele rozdílné 

skladby kapitálu a dává se přednost EBIT (2, s. 59). 
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1.1.5 Ukazatele aktivity 

„Měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a vázanost 

jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Tyto ukazatele nejčastěji 

vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv nebo dobu obratu — což je 

převrácená hodnota k počtu obrátek. Jejich rozbor slouží především k hledání odpovědi na 

otázku, jak hospodaříme s aktivy a s jejich jednotlivými složkami a také jaký vliv má toto 

hospodaření na výnosnost a likviditu“ (1, s. 67). 

Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) 

Udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval (za rok). Pokud je 

intenzita využívání aktiv nižší, než počet obrátek celkových aktiv, zjištěný jako oborový průměr, 

měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá aktiva (2, s.61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.9) 

 

Doba obratu zásob (stock turnover ratio) 

Udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku, do doby jejich spotřeby nebo 

do doby jejich prodeje. U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž indikátorem likvidity, 

neboť udává počet dnů, za které se zásoby promění v hotovost nebo pohledávky (2, s. 62). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 (1.10) 

 

Doba obratu pohledávek (average collection period) 

Výslednou hodnotou je počet dnů, během nichž je inkaso peněz za každodenní tržby 

zadrženo v pohledávkách. Po tuto průměrnou dobu musí podnik čekat na inkaso plateb za 
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své již provedené tržby. Je-li delší než běžná doba splatnosti faktur, znamená to, že obchodní 

partneři neplatí své účty včas (2, s. 62). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
 (1.11) 

 

Doba obratu závazků (payables turnover ratio) 

Udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům, tento ukazatel by měl 

dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek (2, s. 62). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑á𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
 (1.12) 

  

1.1.6 Ukazatele zadluženosti  

 

„Slouží jako indikátory výše rizika, jež podnik nese při daném poměru a struktuře vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, že čím vyšší zadluženost podnik má, tím vyšší riziko na 

sebe bere, protože musí být schopen dostát svých závazků bez ohledu na to, jak se mu právě 

daří. Určitá výše zadlužení je však obvykle pro firmu užitečná, poněvadž cizí kapitál je 

levnější než vlastní. Úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, protože úrok 

jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně (tzv. daňový efekt nebo daňový 

štít). Cenu kapitálu ovlivňuje i stupeň rizika, které podstupuje investor. Čím větší riziko 

investor nese, tím vyšší cenu za příslušný kapitál požaduje. Vlastní kapitál je dražší než cizí, 

protože nároky věřitele jsou uspokojovány před vlastníkem. Tím, že vlastník nese vyšší riziko, 

vyžaduje i vyšší výnos“ (3, s.83). 
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Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky a na jejich základě zjistí, v jakém 

rozsahu jsou aktiva podniku financovaná cizími zdroji (1, s. 64). 

Důležité je zjistit ve výroční zprávě objem majetku, který má společnost pořízený na leasing 

– aktiva získaná prostřednictvím leasingu se totiž neobjevují v rozvaze, ale pouze jako 

náklady ve výkazu zisku a ztráty (5, s. 32-33). 

Celková zadluženost (debt ratio) 

Vypočítá se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím je větší podíl vlastního 

kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Věřitelé 

preferují nízký ukazatel zadluženosti, zatímco vlastníci hledají větší finanční páku, aby 

znásobili svoje výnosy. Je-li ukazatel vyšší než oborový průměr, bude pro společnost obtížné 

získat dodatečné zdroje bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní kapitál (2, s. 63-64). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.13) 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu (equity ratio) 

Vyjadřuje finanční nezávislost podniku a je doplňkem k ukazateli zadluženosti. Součet těchto 

dvou ukazatelů je roven 1 a informuje o finanční struktuře podniku (2, s. 64). 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.14) 
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Koeficient zadluženosti (debt to equity ratio) 

Má stejnou vypovídací schopnost jak celková zadluženost. Oba rostou s tím, jak roste 

proporce dluhu ve finanční struktuře podniku. Celková zadluženost však roste lineárně, 

zatímco koeficient zadluženosti roste exponenciálně až k ∞ (2, s. 64). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (1.15) 

  

1.1.7 Ukazatele likvidity 

„Pojem „likvidita" se používá ve vztahu k likviditě určité složky majetku nebo také k likviditě 

podniku. Likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané složky rychle a bez 

velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost. Tato vlastnost bývá v některé literatuře 

označována jako likvidnost. Naproti tomu likvidita podniku je vyjádřením schopnosti 

podniku uhradil včas své platební závazky. Literatura zdůrazňuje, že nedostatek likvidity 

vede k tomu, že podnik není schopen využít ziskových příležitostí, které se při podnikání 

objeví, nebo není schopen hradit své běžné závazky. To může vyústit v platební neschopnost 

a vést k bankrotu“ (1, s.54). 

Ukazatele likvidity jsou celosvětově standardizovány, téměř dokonale, podle tříprvkového 

schématu následovně: 

- 1. stupeň – okamžitá likvidita, 

- 2. stupeň – pohotová likvidita, 

- 3. stupeň – běžná likvidita. 

 Je třeba konstatovat, že doporučené hodnoty jednotlivých likvidit mají charakter „průměru 

průměrů“. V zásadě je základní definiční vztah všech likvidit stejný. Srovnává se objem toho, 

co má podnik platit (jmenovatel ukazatele) s tím, čím to může zaplatit (čitatel výrazu).  

Hodnota všech likvidit by měla být proto rovna jedné. Jednotlivé likvidity se však liší 
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uvažovanými hodnotami čitatele a jmenovatele. Tyto veličiny jsou charakterizované 

(potenciálně) různou dobou splatnosti a různou mírou likvidnosti. Z těchto diferencí pak 

vyplývají, mimo jiné, i odlišné standardizované hodnoty jednotlivých likvidit (4, s. 66). 

Okamžitá likvidita (cash ratio, likvidita 1. stupně) 

Představuje to nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky  

z rozvahy. Pro okamžitou likviditu platí doporučovaná hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. Tento 

interval je přejat z americké literatury. Pro Českou republiku bývá toto pásmo rozšiřováno  

v dolní mezi, kde některé prameny uvádějí hodnotu 0,6, a podle metodiky ministerstva 

průmyslu a obchodu je hodnota ještě nižší, a to 0,2. Tato hodnota je však zároveň označována 

za hodnotu kritickou i z psychologického hlediska. U okamžité likvidity navíc platí, že 

nedodržení předepsaných hodnot ještě nemusí za každou cenu znamenat finanční problémy 

společnosti (1, s. 55–56). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (1.16) 

 

Pohotová likvidita (quick ratio, likvidita 2. stupně) 

Pro pohotovou likviditu platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1, 

případně až 1,5:1. Pokud by byl poměr 1:1, podnik by byl schopen se vyrovnat se svými 

závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota ukazatele bude příznivější pro 

věřitele, nebude však příznivá z hlediska akcionářů a vedení podniku. Značný objem 

oběžných aktiv vázaný ve formě pohotových prostředků přináší jen malý nebo žádný úrok. 

Nadměrná výše oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání, do podniku vložených, 

prostředků a nepříznivě tak ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků (1, s. 56). 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (1.17) 
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Běžná likvidita (current ration, likvidita 3. stupně) 

Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo také kolika 

jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Vypovídá tedy  

o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná 

aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je 

pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Vypovídací schopnost tohoto 

ukazatele má ale několik omezení a to např. fakt, že nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv  

z hlediska jejich likvidnosti a dále nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska 

doby splatnosti. Pro běžnou likviditu platí, že hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele  

v rozmezí 1,5 – 2,5. Někdy je také uváděna hodnota 2 právě z důvodu existence celé řady 

nástrojů financování (1, s. 56). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (1.18) 

 

1.1.8 Analýza soustav ukazatelů 

„Celá řada autorů se snažila a snaží nalézt jediný syntetický ukazatel, který by soustřeďoval 

silné a slabé stránky společnosti. Výsledkem tohoto úsilí byla konstrukce celé řady 

souhrnných indexů hodnocení. Souhrnné indexy hodnocení mají tedy za cíl vyjádřit 

souhrnnou charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku 

pomocí jednoho čísla. Jejich vypovídací schopnost je však nižší, jsou vhodné pouze pro rychlé 

a globální srovnání řady podniků a mohou sloužit jako orientační podklad pro další 

hodnocení. Podstatou konstrukce soustavy poměrových ukazatelů je z formálního hlediska 

sestavení jednoduchého modelu, jenž zobrazuje vzájemné vazby mezi dílčími ukazateli 

vyššího řádu. Model pak vytváří souhrn ukazatelů, které lze postupně rozkládat na další dílčí 

ukazatele až k detailům. Model, respektive funkční model, má tři základní funkce: “ (1, s.75) 

- Má vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření společnosti 

- Ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku 
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- Poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska cílů společnosti nebo externích 

cílů (1, s.75). 

Techniky vytváření soustav ukazatelů je možné rozdělit do dvou základních skupin: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, u nichž existuje matematická 

provázanost. K typickým výkladům těchto soustav patří pyramidové soustavy, jejichž 

podstatou je stále podrobnější rozklad ukazatele, který stojí na vrcholu pyramidy  

(1, s.75). 

2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, jejichž cílem je kvalitně diagnostikovat 

finanční situaci společnosti, respektive předpovědět její další vývoj, na základě 

jednočíselné charakteristiky:  

-  bankrotní modely, které odpovídají na otázku, zda podnik do určité doby 

zbankrotuje. Do této skupiny např. patří:  

- Altmanovo Z-skóre,  

- Tafflerúv model,  

-  model IN – Index důvěryhodnosti,  

- bonitní modely, které se snaží bodovým hodnocením stanovit bonitu 

hodnoceného podniku, a zařadit společnost z finančního hlediska při 

mezifiremním srovnání. Do této skupiny např. patří:  

- soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy,  

- Tamariho model,  

- Kralickův Quicktest,  

- modífikovaný Quicktest (1, s. 76). 

 

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

„Nazývá se i Z-skóre, vychází z diskriminační analýzy, uskutečněné koncem 60. a v 80. 

letech, u několika desítek zbankrotovaných firem. Pro podniky, jejichž akcie nejsou veřejně 

obchodovatelné, se Z-skóre vypočítá podle upravené verze Altmanovy rovnice publikované 

v roce 1983“ 
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𝑍𝑖 = 0,717𝐴 + 0,847𝐵 + 3,107𝐶 + 0,420𝐷 + 0,998𝐸 (1.19) 

 

Kde:  A = čistý pracovní kapitál/celková aktiva  

B = nerozdělený zisk/celková aktiva  

C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva  

D = tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota celkových dluhů 

E = celkový obrat/celková aktiva (2, s. 110). 

 

Tabulka č. 1: Hranice pro předvídaní finanční situace dle Altmanovy formule bankrotu 

(Zdroj: 2, s.110) 

Pokud   Z > 2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

    1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna‟ nevyhrazených výsledků 

             Z ≤ 1,2 společnost je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

Indexy IN (diskriminační funkce pro domácí podmínky) 

Autoři této množiny diskriminačních funkcí jsou Inka a Ivan Neumaierovi. Vytvořili obdobu 

Z-funkce (pod názvem index důvěryhodnosti IN) v několika variantách, odlišených rokem 

publikace či vzniku dané varianty. Snad nejznámějším je index IN 95, dosud známých variant 

je však ještě více, jsou nimi IN99, IN01, IN05 (4, s.76). 

Index IN99 

„Akcentuje pohled vlastníka a vyjadřuje bonitu podniku z hlediska jeho finanční 

výkonnosti. Upravuje váhy použité v indexu IN95 platné pro ČR s ohledem na jejich 

význam pro dosažení kladné ekonomické přidané hodnoty (EVA). Úspěšnost tohoto indexu 

je vyšší než 85 % a je vhodný zejména v případech, kdy lze jen obtížně stanovit alternativní 

náklady na vlastní kapitál podniku, který je základní podmínkou pro propočet 

ekonomického zisku“(2, s. 112). 
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𝐼𝑁99 = − 0,017𝐴 + 4,573𝐵 + 0,481𝐶 + 0,015𝐷 

 

(1.20) 

 

Kde:  A = aktiva/cizí kapitál  

B = EBIT/celková aktiva  

C = celkové výnosy/celková aktiva  

D = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry (2, s. 112). 

 

Tabulka č. 2: Hranice pro klasifikaci podniků dle IN99 

(Zdroj: 2, s. 112) 

Pokud   IN99 > 2,070 podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku 

1,420 ≤ IN99 ≤ 2,070 situace není jednoznačná, ale podnik spíše tvoří hodnotu 

1,089 ≤ IN99 < 1,420 nerozhodná situace, podnik má přednosti, ale i výraznější 

problémy 

0,684 ≤ IN99 < 1,089 podnik spíše netvoří hodnotu 

             IN99 < 0,684 podnik má zápornou hodnotu ekonomického zisku 
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1.2 Regresní analýza 

„Zaměřuje se na problém, kterým je hledání, zkoumání a hodnocení souvislostí (závislostí) 

mezi dvěma a více statistickými znaky. Cílem tohoto zkoumání je hlubší vniknutí do podstaty 

sledovaných jevů a procesů určité oblasti a tím i přiblížení k tzv. příčinným souvislostem“  

(6, s. 170). 

„V ekonomice a přírodních vědách se často pracuje s proměnnými veličinami, kdy mezi 

nezávislou proměnnou x a závislou proměnnou y existuje nějaká závislost. Zde se setkáváme 

s problémem, neboť tato závislost je, buď vyjádřena funkčním předpisem y = φ(x), kde ale 

funkci φ(x) neznáme, nebo tuto závislost nelze „rozumnou‟ funkcí vyjádřit“ (7, s. 78). 

Funkce η (x; β1, β2, …, βp), kterou nazýváme regresní funkcí, je funkcí proměnné x, ta 

obsahuje neznáme parametry β1, β2, …, βp, kde p≥ 1, nazýváme je regresními koeficienty. 

Vyrovnání regresní funkce znamená, že jsme určili funkci η(x) pro zadaná data. Úlohou 

regresní analýzy je tedy, aby vyrovnání hodnot yi touto funkcí bylo v jistém smyslu „co 

nejlepší“ (7, s.79). 

Regresní přímka 

Je nejjednodušší případ regresní úlohy, kdy je regresní funkce η(x) vyjádřena přímkou 

 η(x) = β1 + β2x (7, s. 80). 

Odhady koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice označíme b1 a b2. K určení 

těchto koeficientů použijeme metodu nejmenších čtverců. Metoda spočívá v tom, že za 

„nejlepší“ považujeme koeficienty b1 a b2, minimalizující funkci S (b1, b2), vyjádřenou níže 

uvedeným předpisem (7, s. 80). 

𝑆(𝑏1, 𝑏2) =  ∑(𝑦𝑖 − 𝑏1 −

𝑛

𝑖=1

𝑏2𝑥𝑖)
2 

 

(1.21) 
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Hledané odhady b1 a b2 koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi, yi), určíme 

následovně. Vypočteme první parciální derivace funkce S (b1, b2) podle proměnných b1 resp. 

b2 a získané parciální derivace položíme rovny nule. Když tyto rovnice upravíme, dostaneme 

tzv. soustavu normálních rovnic, a to v tvaru (7, s. 81). 

𝑛 ∙ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑏2 = ∑ 𝑦
1
 ,

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖
2 ∙ 𝑏2 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 

(1.22) 

 

Dalším krokem je, buď výpočet koeficientů b1 a b2 některou z metod pro řešení soustavy 

dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, nebo pomocí vzorců: 

𝑏2 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛𝑛

𝑖=1 �̅��̅�

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − 𝑛�̅�2
, 𝑏1 =  �̅� − 𝑏2�̅� (1.23) 

  

Kde �̅� resp. �̅� jsou výběrové průměry, pro něž platí: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖  ,

𝑛

𝑖=1

       �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1.24) 

Výsledný odhad regresní přímky je dán následujícím předpisem (7, s. 81): 

 

�̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥. (1.25) 

 

Index determinace 

Je charakteristika, která slouží k posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce, označuje se 

I2, a vyjádřený následujícím vzorcem (7, s. 102). 
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𝐼2 = 1 − ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

/ ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 
 

(1.26) 

 

Index determinace nabývá hodnot z intervalu <0, 1>. Čím více se hodnota indexu 

determinace blíží k jedné, tím je daná závislost silnější, a tedy regresní funkci považujeme 

za dobře vystiženou. Čím více se jeho hodnota blíží nule, tím je slabší a zvolenou regresní 

funkci považujeme za méně výstižnou (7, s. 103).  

 

 

1.3 Časové řady 

„Každý, kdo stojí před problémem analyzovat určitý ekonomický jev, se dříve či později nutně 

setká s fenoménem časové řady, tj. s posloupností hodnot sledovaného ekonomického 

ukazatele, které jsou uspořádány v čase“ (6, s.245). 

„Časovou řadou rozumíme posloupnost věcně a prostorově srovnatelných pozorování, která 

jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času ve směru minulost – přítomnost. Pod pojmem 

analýza časových řad se pak rozumí soubor metod, které slouží k popisu těchto řad“ 

(6, s. 246).  

Časové řady ekonomických ukazatelů se obvykle určitým způsobem člení. Základní druhy 

časových řad ekonomických ukazatelů se rozlišují:  

- podle rozhodného časového hlediska na časové řady intervalové a na časové řady 

okamžikové,  

- podle periodicity, s jakou jsou údaje v řadách sledovány, na časové řady dlouhodobé 

a na časové řady krátkodobé,  

- podle druhu sledovaných ukazatelů na časové řady primárních ukazatelů a na časové 

řady sekundárních charakteristik,  

- podle způsobu vyjádření údajů na časové řady naturálních ukazatelů a na časové řady 

peněžních ukazatelů (6, s.245). 
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1.3.1 Charakteristiky časových řad 

Tento oddíl pojednává o některým charakteristikám časových řad, díky kterým můžeme 

získat více informací o těchto časových řadách (7, s. 117). 

Průměr intervalové řady 

Označený �̅�, se počítá jako aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých 

intervalech. Je dán následujícím vzorcem (7, s. 117). 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1.27) 

Průměr okamžikové řady 

Nazývá se chronologický průměr a značíme jej stejně jako průměr intervalové řady �̅�. Za 

předpokladu, že jsou vzdálenosti mezi jednotlivými časovými okamžiky stejně dlouhé, je 

nazýván jako nevážený chronologický průměr a počítá se následovně (7, s. 117). 

�̅� =
1

𝑛 − 1
[
𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖 +

𝑦𝑛

2

𝑛−1

𝑖=2

] (1.28) 

První diference 

„Jsou nejjednodušší charakteristikou vývoje časové řady. Vyjadřují přírůstek časové řady, 

tedy o kolik se změnila její hodnota v určitém období oproti určitému období bezprostředně 

předcházejícímu. Označují se 1di(y) a vypočítají se tedy jako rozdíl dvou po sobě jdoucích 

hodnot časové řady“ (7, s. 119). 

₁𝑑𝑖(y) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1  , 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. (1.29) 
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Průměr prvních diferencí 

Označujeme ho ₁𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za 

jednotkový časový interval (7, s. 119). 

₁𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
1

𝑛 − 1
∑ ₁𝑑𝑖(y) =  

𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=2

 (1.30) 

Koeficienty růstu 

Charakterizují rychlost růstu nebo poklesu časové řady, označenými ki(y), počítáme je jako 

poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady (7, s. 119). 

𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
 ,           𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. (1.31) 

Průměrný koeficient růstu 

Značíme ho 𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ , vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový 

interval. Počítáme jej za pomocí vzorce: 

 

𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∏ 𝑘𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

𝑛−1

= √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

 (1.32) 

Tyto charakteristiky bohužel nemají příliš velkou informační hodnotu, pokud se uvnitř 

zkoumaného intervalu střídá růst s poklesem, průběh musí být více méně monotónní  

(7, s. 120). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

V praktické části této práce budou využity poznatky z oblasti finanční analýzy a statistických 

metod, které byly uvedeny v části teoretické. Předmětem analýzy je společnost INOVA 

Holýšov s.r.o., která bude blíže představena. Potřebná data byla získána z účetních výkazů 

společnosti, přičemž sledovanými obdobími byly roky 2003 – 2017 a 2010 – 2017. Časový 

horizont 15 let byl zvolen z důvodu, co nejvěrnějšího a nejpřesnějšího, znázornění vývoje 

společnosti. Nicméně zásahem hospodářské krize byl vývoj společnosti značně ovlivněn. 

Z toho důvodu bude zvlášť analyzováno i období po krizi. Na základě údajů z jednotlivých 

období tedy vzniknou dva odhady regresní přímky. Logickým předpokladem je, že u období 

po krizi bude vyšší index determinace regresní přímky, a tedy i reálnější prognóza budoucího 

vývoje ukazatelů, což ale nemusí být nevyhnutelně pravda.  

 

2.1 Charakteristika společnosti 

 

Název:    INOVA Holýšov s.r.o. 

Datum vzniku a zápisu:  13. 10. 1999 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

IČ:     25237608 

DIČ:     CZ25237608 

Sídlo:  Kasárenská 66 

345 62 Neuměř 

Předmět podnikání:   Zámečnictví, nástrojářství 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 
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Způsob jednání:   Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně 

Společnost INOVA Holýšov s.r.o. se zabývá řešením technologických potřeb svých klientů 

pomocí vývoje a konstrukce unikátních řešení v podobě jednoúčelových strojů, zařízení  

a nářadí různého využití. Společnost disponuje vlastní vývojovou, konstrukční a výrobní 

kapacitou. 

   

2.2 Analýza absolutních dat 

Jak už bylo zmiňováno v teoretické části této práce, k analýze absolutních dat slouží 

horizontální a vertikální analýza.  

2.2.1 Horizontální analýza 

Užitím tohoto druhu analýzy, aplikovaném na rozvahy a výkazy zisků a ztrát za jednotlivé 

účetní období, zjistíme vývoj finančních ukazatelů v závislosti na čase. Proto se v literatuře 

často setkáváme s označením analýza časových řad. 

Horizontální analýza aktiv 

Aplikací horizontální analýzy na aktiva společnosti, získané z rozvah, dostaneme data, která 

vyjadřují procentuální změnu položek aktiv mezi lety 2003 až 2017. Data jsou přehledně 

uspořádaná v následující tabulce. 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza aktiv v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Položka rozvahy 

Aktiva 

celkem 

Dlouhodobý 

majetek 

Oběžná 

aktiva 

Krátkodobé 

pohledávky 

Peněžní 

prostředky 

Ú
če

tn
í 

o
b

d
o
b

í 2003 -2,70 1,48 1,46 100,22 -63,56 

2004 33,24 53,06 37,4 -50,68 302,97 

2005 -2,98 -2,10 -4,67 65,18 -24,35 

2006 31,62 -24,32 31,64 3,51 30,64 

2007 -10,76 -24,42 -12,16 33,86 -22,98 



 

36 

 

2008 29,21 51,36 31,99 39,63 36,25 

2009 -10,57 -57,53 -9,35 -5,56 -7,93 

2010 38,23 618,52 18,75 -24,63 38,30 

2011 39,12 91,75 44,28 262,35 -71,29 

2012 13,35 6,61 15,12 -61,42 571,21 

2013 -6,59 -32,02 -2,90 73,61 -28,66 

2014 8,33 -41,18 14,14 -30,03 49,37 

2015 -5,52 -39,55 -3,66 -1,44 -6,07 

2016 5,13 -44,56 5,78 36,45 -20,17 

2017 4,90 -20,43 5,62 -2,19 10,88 

 

Na základe těchto dat si lze povšimnout, že v každém sudém roku jsou celková aktiva 

navýšená o cca 30 %, zatímco v lichém roku klesají průměrně o 10 %, až do roku 2010.  To 

mělo za následek téměř konstantní navyšování celkových aktiv. Největší nárůst celkových 

aktiv zaznamenala společnost od roku 2010 až po rok 2013, kdy ve třech po sobě jdoucích 

obdobích navyšovala aktiva o 38,23 %, 39,12 % a 13,35 %, čímž se společnosti podařilo 

navýšit celková aktiva o 11,123 mil Kč (tj. 118% nárůst za 3 roky). Největší podíl na tomto 

nárůstu má navýšení dlouhodobého majetku v roce 2010 o 618,52 % a v roce 2011 další 

navýšení dlouhodobého majetku o 91,75 % v kombinaci se zvýšením krátkodobých 

pohledávek o 262,35 %. Což se ve výsledku projevilo v roce 2012 jako navýšení peněžních 

prostředků o 571,21 %. Až po současnost se společnosti daří navyšovat celková aktiva, ale 

nárůst je spíše pozvolný.  

Grafická interpretace těchto dat je zobrazena v grafu č. 1. Graf zobrazuje pouze hodnoty 

v rozmezí -100 % až 200 %, aby byly i malé procentuální změny dobře viditelné. 
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Graf č. 1: Procentuální změna hodnot položek aktiv za období 2003 – 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Horizontální analýza pasiv 

Jak horizontální analýza aktiv, tak i analýza pasiv, pracuje s položkami rozvahy. 

V předcházející části jsme hodnotili procentuální změnu aktiv. Tato část bude zkoumat 

pasiva. 

Tabulka č. 4: Horizontální analýza pasiv v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Položka rozvahy 

Pasiva 

celkem 

Vlastní 

kapitál 

VH běžného 

účetního 

období 

Cizí zdroje 
Krátkodobé 

závazky 

Ú
če

tn
í 

o
b

d
o
b

í 

2003 -2,70 8,69 -74,39 -10,84 3,50 

2004 33,24 -7,76 314,35 68,73 60,25 

2005 -2,98 93,41 13,01 -48,87 -46,08 

2006 31,62 21,9 -54,64 49,44 49,44 

2007 -10,76 -0,13 103,99 -26,38 -26,38 

2008 29,21 47,24 58,96 -6,71 -6,71 

2009 -10,57 -12,59 -52,84 -4,21 -4,21 
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2010 38,23 20,25 48,33 89,82 89,82 

2011 39,12 53,42 138,76 13,13 13,13 

2012 13,35 14,09 -10,09 1,36 1,36 

2013 -6,59 0,46 1,26 -53,72 -53,72 

2014 8,33 19,47 59,44 15,28 15,28 

2015 -5,52 -4,20 -9,92 -5,27 -5,27 

2016 5,13 -5,47 -12,19 54,44 54,44 

2017 4,90 19,33 49,63 -47,50 -47,50 

 

Jak už bylo zmiňováno v horizontální analýze aktiv, největší nárůst celkových aktiv, a tedy  

i celkových pasiv (protože základní bilanční rovnice říká, že aktiva a pasiva se v rozvaze 

musí rovnat), zaznamenala společnost od roku 2010 až po rok 2013. Za počátečním 

zvýšením, z pohledu pasiv, stojí zejména navýšení cizích zdrojů ve formě krátkodobých 

závazků o 89,82 %. Vlastní kapitál byl navýšen o 20,25 %. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období stoupnul o 48,33 %. V roce 2011 společnost navýšila vlastní kapitál  

o 53,42 %, a to hlavně díky nárůstu výsledku hospodaření běžného účetního období  

o 138,77 %. Za zmínku určitě stojí největší procentuální změna v tabulce, a to konkrétně 

314,35% nárůst výsledku hospodaření běžného účetního období v roce 2004, kdy společnost 

překonala 74,39% pokles této položky pasiv.  

 
Graf č. 2: Procentuální změna hodnot položek pasiv za období 2003 – 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Výsledky analýzy jsou graficky znázorněny na grafu č. 2 který je opět v rozmezí -100 % až 

200 %. 

Horizontální analýza VZZ 

Poslední částí je analýza VZZ. V tabulce č.5 lze vidět jednotlivé změny nákladů a výnosů 

v průběhu sledovaných let.  

Tabulka č. 5: Horizontální analýza VZZ v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Položka VZZ 

Tržby z 

prodeje 

výrobků a 

služeb 

Výkonová 

spotřeba 

Osobní 

náklady 

Výsledek 

hospodaření 

za účetní 

období 

Čistý obrat 

za účetní 

období 

Ú
če

tn
í 

o
b

d
o
b

í 

2003 -15,93 -13,46 10,09 -74,39 -20,80 

2004 30,55 18,46 -0,55 314,35 32,09 

2005 -11,34 -18,46 16,62 13,01 -11,85 

2006 -13,50 -2,23 14,44 -54,64 -8,70 

2007 23,18 2,32 8,32 103,99 15,21 

2008 5,91 2,86 7,73 58,96 5,92 

2009 -33,57 -35,61 -13,96 -52,84 -31,02 

2010 10,21 13,96 21,70 48,33 12,07 

2011 84,89 98,52 24,11 138,76 83,52 

2012 -0,19 -14,90 0,74 -10,09 -4,92 

2013 -3,81 -1,67 -0,12 1,26 -3,13 

2014 23,52 28,41 0,36 59,44 23,14 

2015 -13,62 -20,58 2,45 -9,92 -14,02 

2016 -4,44 3,83 1,54 -12,19 -4,38 

2017 17,39 4,48 18,47 49,63 20,52 

 

Hlavní výnosovou složkou společnosti jsou tržby z prodeje výrobků a služeb. Hlavní 

nákladové složky jsou výkonová spotřeba a osobní náklady. Procentuální změna těchto 

ukazatelů má přímý vliv na výsledek hospodaření. V roce 2004 se podařilo společnosti 

dosáhnout navýšení čistého obratu o 32,09 %. K tomu nejvíc přispělo zvýšení tržeb  

o 30,55 % (tj. o 6,837 mil. Kč). Výkonová spotřeba se sice navýšila o 18,46 %, ale pro 

společnost to ve výsledku znamenalo 314,35% nárůst hospodářského výsledku. Tento rok 
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byl pro společnost důležitý zejména proto, že výsledek hospodaření roku 2003 poklesl až  

o 73,39 %. V absolutním vyjádření to bylo 0,46 mil Kč. Největší procentuální změnu 

společnost vykázala v roce 2011. Výsledek hospodaření stoupnul o 138,76 % (tj. na  

5,291 mil. Kč). Nicméně nejúspěšnějším rokem, z pohledu hospodářského výsledku, byl rok 

2017, kdy hodnota této položky VZZ dosáhla hodnoty 9,09 mil Kč. V procentuálním 

vyjádřením to byl nárůst o 49,63 %. 

Procentuální změny položek VZZ zobrazuje graf č. 3, opět v rozmezí -100 % až 200 %. 

 
Graf č. 3: Procentuální změna hodnot položek VZZ za období 2003 – 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.2.2 Vertikální analýza 

Obsahem vertikální analýzy je rozbor struktury zvolených ukazatelů v procentním vyjádření. 

Vertikální analýza aktiv 

V tomto případě se jako základ berou celková aktiva. Úlohou je zjistit kolik procent 

z celkových aktiv prezentují jednotlivé položky. 
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Tabulka č. 6: Vertikální analýza aktiv v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Položka rozvahy 

Aktiva 

celkem 

Dlouhodobý 

majetek 

Oběžná 

aktiva 

Krátkodobé 

pohledávky 

Peněžní 

prostředky 

Časové 

rozlišení 

Ú
če

tn
í 

o
b

d
o
b

í 

2003 100 6,38 89,34 50,72 21,96 4,28 

2004 100 7,33 92,12 18,77 66,42 0,54 

2005 100 7,40 90,51 31,96 51,79 2,09 

2006 100 4,26 90,53 25,14 51,40 5,22 

2007 100 3,60 89,11 37,71 44,36 7,28 

2008 100 4,22 91,04 40,75 46,78 4,74 

2009 100 2 92,28 43,03 48,16 5,72 

2010 100 10,42 79,27 23,46 48,19 10,31 

2011 100 14,36 82,21 61,10 9,95 3,43 

2012 100 13,51 83,49 20,80 58,89 3 

2013 100 9,83 86,79 38,66 44,98 3,38 

2014 100 5,34 91,44 24,97 62,02 3,22 

2015 100 3,42 93,24 26,04 61,66 3,34 

2016 100 1,80 93,82 33,80 46,82 4,38 

2017 100 1,37 94,46 31,52 49,49 4,17 

 

Z tabulky je už na první pohled zjevné, že oběžná aktiva tvoří většinový podíl na celkových 

aktivech. V průměru se jedná o cca 90 %. Nejméně to bylo v roce 2010, kdy byla tato hodnota 

79,27 %. Naopak nejvíc to bylo v roce 2017, kdy podíl oběžných aktiv na celkových aktivách 

dosáhl 94,46 %. Detailnější náhled na oběžná aktiva ukazuje, že v roce 2011 tvořily 

krátkodobé pohledávky až 61,1 % celkových aktiv. Nejméně tomu bylo v roce 2004, kdy 

tvořily 18,77 % celkových aktiv. U peněžních prostředků tomu bylo naopak. V roce 2011 

dosahovaly nejmenší podíl, a to 9,95 %. Nejvyšší v roce 2004, konkrétně 66,42 %. 

Dlouhodobý majetek nepředstavuje nijak velkou část celkových aktiv. Největší podíl měl 

v roce 2011, a to 14,36 %. V roce 2017 jen 1,37 %. Časové rozlišení, stejně tak jako 

dlouhodobý majetek, představuje jen malou část celkových aktiv. Přičemž v roce 2010 to 

bylo nejvíc 10,31 %. Nejmíň pak v roce 2004, a to pouhých 0,54 %. 

V následujícím grafu lze vidět opisovaná data z tabulky č. 6. 
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Graf č. 4: Složení celkových aktiv za období 2003 – 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vertikální analýza pasiv 

Základem pro tuto analýzu jsou celková pasiva. Analýza odhalí, jak velkou procentuální část 

představuje jednotlivá položka pasiv 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza pasiv v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Položka rozvahy 

Pasiva 

celkem 

Vlastní 

kapitál 

VH 

běžného 

účetního 

období 

Cizí 

zdroje 

Krátkodobé 

závazky 

Časové 

rozlišení 

Ú
če

tn
í 

o
b

d
o
b

í 

2003 100 46,55 8,56 53,45 53,38 0 

2004 100 32,23 26,62 67,69 64,20 0,08 

2005 100 64,24 31,01 35,68 35,68 0,09 

2006 100 59,49 10,69 40,51 40,51 0 

2007 100 66,58 24,43 33,42 33,42 0 

2008 100 75,88 30,05 24,12 24,12 0 

2009 100 74,16 15,85 25,84 25,84 0 

2010 100 64,52 17,01 35,48 35,48 0 

2011 100 71,15 29,19 28,85 28,85 0 

2012 100 71,61 23,15 25,80 25,80 2,59 
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Na základě těchto dat lze říct, že pouze v letech 2003 a 2004 převažovaly ve složení pasiv 

cizí zdroje nad vlastním kapitálem. V roce 2004 cizí zdroje dosahovaly nejvyšší hodnoty, 

 a to 67,69 %. Až 64,2 % celkových pasiv tvořily krátkodobé závazky. Vlastní kapitál byl na 

úrovni 32,23 %, což bylo nejmíň za celé zkoumané období. V následujících letech už podíl 

vlastního kapitálu jasně převažuje nad cizími zdroji. Roku 2017 dosáhl podíl vlastního 

kapitálu až 88,09 %. Podíl cizích zdrojů byl v tomto roce jen 10,03 %. Co se týče časového 

rozlišení, nepředstavuje nijak velkou část pasiv. Nicméně v roce 2013 dosáhla tato položka 

nejvyššího podílu 10,2 %.  

Zmiňovaná data, uvedená v tabulce č.7, reprezentuje následující graf. 

 

 
Graf č. 5: Složení celkových aktiv za období 2003 – 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 2013 100 77,01 25,1 12,78 12,78 10,20 

2014 100 84,93 36,93 13,60 13,60 1,46 

2015 100 86,12 35,21 13,64 13,64 0,24 

2016 100 77,44 29,41 20,04 20,04 2,52 

2017 100 88,09 41,96 10,03 10,03 1,88 
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2.3 Analýza rozdílových ukazatelů  

Jak již bylo vysvětleno v teoretické části této práce, účelem rozdílových ukazatelů je analýza 

a řízení finanční situace podniku, s orientací na jeho likviditu. 

V následující tabulce jsou vypočítány hodnoty rozdílových ukazatelů. Na základě těchto 

výpočtů je zjevné, že čistý pracovní kapitál (ČPK) má rostoucí charakter. Podrobněji se 

analýzou tohoto ukazatele bude zabývat další část, ve které budou aplikovány statistické 

metody. Lze konstatovat, že i čisté pohotové prostředky mají z dlouhodobého hlediska 

rostoucí charakter, avšak tento ukazatel nabývá i záporných hodnot. To je způsobeno tím, že 

představují rozdíl mezi krátkodobými závazky a peněžními prostředky, dle vzorce (1.4). 

Čistý peněžní majetek, stejně jako předešlé dva rozdílové ukazatele, nabývá v čase 

rostoucích hodnot a neobsahuje žádná záporná čísla. Celkově se dá říct, že na základě těchto 

hodnot má podnik velmi dobrou likviditu. 

Tabulka č. 8: Rozdílové ukazatele v tisících Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Čistý pracovní 

kapitál 

Čisté pohotové 

prostředky 

Čistý peněžní 

majetek 

Ú
če

tn
í 

o
b
d
o
b
í 

2003 1 932 -1 688 1 037 

2004 1 999 159 1 503 

2005 3 809 1 119 3 339 

2006 4 573 996 3 294 

2007 4 544 893 3 969 

2008 7 053 2 388 6 683 

2009 6 263 2 104 6 160 

2010 5 706 1 655 4 712 

2011 9 673 -3 428 7 649 

2012 11 856 6 800 11 074 

2013 14 206 6 180 13 600 

2014 16 186 10 068 15 260 

2015 15 639 9 434 14 551 

2016 15 238 5 532 12 514 

2017 18 293 8 550 15 379 
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Aplikace statistických metod na ČPK 

Nejčastěji užívaným rozdílovým ukazatelem, nejen v literatuře, ale i v běžné praxi, je čistý 

pracovní kapitál. Proto bude dále analyzován, za pomoci statistických metod, za účelem co 

možná nejpřesnější predikce vývoje tohoto ukazatele do budoucnosti. 

 

Tabulka č. 9: Vývoj ČPK v letech 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

i Roky yi (Kč) 1di(y) ki(y) 

1 2003 1 932 - - 

2 2004 1 999 67 1,03 

3 2005 3 809 1 810 1,91 

4 2006 4 573 764 1,20 

5 2007 4 544 -29 0,99 

6 2008 7 053 2 509 1,55 

7 2009 6 263 -790 0,89 

8 2010 5 706 -557 0,91 

9 2011 9 673 3 967 1,70 

10 2012 11 856 2 183 1,23 

11 2013 14 206 2 350 1,20 

12 2014 16 186 1 980 1,14 

13 2015 15 639 -547 0,97 

14 2016 15 238 -401 0,97 

15 2017 18 293 3 055 1,20 

 

První diference, neboli absolutní přírůstky, ve čtvrtém sloupci, říkají, o kolik se změnila 

hodnota čistého pracovního kapitálu oproti hodnotě předcházejícího období. Užitím vzorce 

(1.30) lze vypočítat průměr těchto prvních diferencí. Získaná hodnota říká, že ČPK stoupá 

průměrně každý rok o 1,169 mil. Kč. Aplikací vzorce (1.32) na pátý sloupec tabulky č. 9, ve 

kterém jsou vypočítány koeficienty růstu, získáme průměrný koeficient růstu. Ten 

prozrazuje, že průměrně se ČPK zvýší každým rokem 1,1742násobně. Tyto charakteristiky 

časové řady mají už samy o sobě velkou výpovědní hodnotu. Nicméně pro ještě přesnější 

grafickou interpretaci a předpověď budoucího vývoje ukazatele ČPK, bude časová řada 

podrobena regresní analýze. Za pomoci regresní přímky proběhne vyrovnání těchto dat. Jak 

už bylo řečeno v úvodu této bakalářské práce, zkonstruovány budou dvě regresní přímky. 
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V jedné bude zkoumaným obdobím celá časová řada. Ve druhé to bude období 2010 – 2017. 

Následně budou pomocí vzorce (1.26) zhodnoceny obě přímky. Vybere se ta vhodněji 

zvolená, a na základě této přímky vznikne predikce budoucího vývoje ukazatele. Tenhle 

postup bude dále využit i u analýzy dalších ukazatelů.  

 

Tabulka č. 10: Výpočet regresní přímky ČPK pro období 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

�̅� �̅� b1  b2 �̂�(𝒙) 

8 9 131,33 -627,67 1 219,88 -627,67 + 1 219,88x 

 

 
Tabulka č. 11: Výpočet regresní přímky ČPK pro období 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

�̅� �̅� b1  b2 �̂�(𝒙) 

4,5 13 349,63 6 424,82 1 538,85 6 424,82 + 1 538,85x 

 

Pro grafickou interpretaci těchto získaných výsledků slouží graf č. 6 a graf č. 7. Na první 

pohled je hned jasné, že vyrovnání ČPK regresní přímkou je přesněji zachyceno grafem č. 6. 

Pro objektivní zhodnocení poslouží výpočet indexu determinace, který pro první regresní 

přímku nabývá hodnoty 0,9386. U druhé je to pak 0,7985. Lze tedy konstatovat, že predikce 

vývoje ukazatele ČPK, kterou určila první regresní přímka, je pravděpodobnější než predikce 

druhé regresní přímky. Je to způsobeno tím, že prudký růst tohoto ukazatele mezi roky 2010 

a 2014 značně ovlivnil sklon druhé regresní přímky. Její předpověď je proto možná až moc 

optimistická. Druhá regresní přímka stanovila hodnotu ČPK v roce 2018 na 20,274 mil. Kč. 

První odhad je o něco nižší ale i pravděpodobnější, a to 18,890 mil. Kč. 

U tohoto ukazatele je metoda analýzy a aplikace statistických metod podrobně popsaná. 

Zároveň slouží jako předpis postupu k analýze ostatních ukazatelů. Ti však nebudou popsány 

a analyzovány tak rozsáhle. 
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Graf č. 6: Vyrovnání ČPK pomocí regresní přímky v letech 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 
Graf č. 7: Vyrovnání ČPK pomocí regresní přímky v letech 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

V následující části této práce budou podrobně analyzovány vybrané poměrové ukazatele, 

které poslouží k lepší představě o finanční situaci společnosti. 

2.4.1 Ukazatele rentability 

Jak již bylo řečeno, tyto ukazatele měří schopnost podniku dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. V tabulce č. 12 jsou uvedeny hodnoty vybraných druhů rentability. 

K výpočtům byly použity vzorce (1.6), (1.7) a (1.8). Do jmenovatele zlomku byl u všech 

ukazatelů dosazen čistý zisk (EAT).  Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je pro vlastníka 

podniku nejdůležitějším ukazatelem, neboť poměřuje zisk s vlastním kapitálem. Nejvyšší 

hodnoty dosáhl tento ukazatel v roce 2004, kdy zisk na 1 Kč, vloženou do vlastního kapitálu, 

představoval 0,83 Kč.  Literatura uvádí, že je dobré, když je hodnota ROE vyšší než 

rentabilita celkových aktiv (ROA). Což podnik splňuje v každém roce. Zároveň by měla 

přesahovat 12 % a tuto podmínku též splňuje. Nejvyšší hodnotu dosáhl tento ukazatel v roce 

2017, konkrétně 41,96 %. Rentabilita tržeb (ROS) nabývá hodnot v rozmezí 2,03 % –   

19,99 %. Nejnižší hodnoty dosáhl na začátku sledovaného období a nejvyšší na konci. Což 

poukazuje na postupný růst tohoto ukazatele. Ukazatel ROA by měl být minimálně na úrovni 

5 %, tuto podmínku společnost samozřejmě splňuje v každém roce. 

 

Tabulka č. 12: Ukazatele rentability v %  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 ROA ROE ROS 

Ú
če

tn
í 

o
b
d
o
b
í 

2003 8,56 18,39 2,03 

2004 26,62 82,62 6,37 

2005 31,01 48,27 8,17 

2006 10,69 17,96 4,36 

2007 24,43 36,69 7,22 

2008 30,05 39,61 10,84 

2009 15,85 21,37 7,69 

2010 17,01 26,36 10,35 

2011 29,19 41,02 13,37 

2012 23,15 32,33 12,04 
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2013 25,1 32,58 12,68 

2014 36,93 43,49 16,36 

2015 35,21 40,89 17,07 

2016 29,41 37,98 15,68 

2017 41,96 47,63 19,99 

 

Aplikace statistických metod na ROA a ROE  

U těchto ukazatelů má smysl podrobně analyzovat oba hlavní ukazatele rentability a podívat 

se nejenom na budoucí vývoj každého samostatně, ale i na vývoj jejich společného vztahu. 

Při tom vycházíme z předpokladu, že hodnota ROE by měla být pořád vyšší než hodnota 

ROA. Jak můžeme vidět v tabulce č. 12, velký rozptyl hodnot mezi lety 2003 – 2010 

způsobil, že u obou zkoumaných ukazatelů index determinace regresní přímky pro období 

2003 – 2017, dosáhl velmi nízkých hodnot. Proto se pracuje s obdobími 2010 – 2017. 

Tabulka č. 13: Vývoj ROE v letech 2010 – 2017  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

i Roky yi (%) 1di(y) ki(y) 

1 2010 26,36 4,99 1,23 

2 2011 41,02 14,66 1,56 

3 2012 32,33 -8,69 0,79 

4 2013 32,58 0,26 1,01 

5 2014 43,49 10,90 1,33 

6 2015 40,89 -2,60 0,94 

7 2016 37,98 -2,90 0,93 

8 2017 47,63 9,65 1,25 

 

Po výpočtu průměru prvních diferencí a průměrného koeficientu růstu zjišťujeme, že 

ukazatel ROE stoupne průměrně meziročně o 3,7512 %, tedy 1,0882násobně. 
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Tabulka č. 14: Výpočet regresní přímky ROE  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

�̅� �̅� b1 b2 �̂�(𝒙) 

4,5 37,7847 28,6629 2,0271 28,6629 + 2,0271x 

 

Jelikož data dost kolísají, není index determinace nijak zvlášť velký. V tomto případě je to 

jen 0,2946. Regresní přímka odhadla hodnotu ROE v roce 2018 na 46,9065, což je sice méně 

než nabývá ROE v roce 2017, nicméně přímka odhaduje i nadále rostoucí trend, tak jak 

můžeme vidět na grafu níže. 

 

 
Graf č. 8: Vyrovnání ROE pomocí regresní přímky v letech 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Dalším krokem bude srovnání ukazatele ROA do tvaru regresní přímky, a následné srovnání 

odhadů obou ukazatelů. 
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Tabulka č. 15: Vývoj ROA v letech 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

i Roky yi (%) 1di(y) ki(y) 

1 2010 17,01 - - 

2 2011 29,19 12,18 1,72 

3 2012 23,15 -6,04 0,79 

4 2013 25,10 1,95 1,08 

5 2014 36,93 11,84 1,47 

6 2015 35,21 -1,72 0,95 

7 2016 29,41 -5,80 0,84 

8 2017 37,10 7,69 1,26 

 

Opět je zapotřebí použití vzorců (1.30) a (1.32). Výpočtem těchto charakteristik získáváme 

informace o časové řade zkoumaného ukazatele, a to že průměrně se ukazatel ROA navýší 

meziročně o 3,7296 %. Každý následující rok se navýší 1,1377násobně. 

 
Tabulka č. 16: Výpočet regresní přímky ROA  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

�̅� �̅� b1 b2 �̂�(𝒙) 

4,5 29,7435 17,7535 2,6645 17,7535 + 2,6645x 

 

Zakreslením výpočtů z tabulky č. 16 a srovnáním s reálnými hodnotami ukazatele ROA 

získáme graf č. 9. Na kterém je zjevný rostoucí trend, stejně tak jako u ROE. Index 

determinace vypočítané regresní funkce je v tomto případě 0,4981. 
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Graf č. 9: Vyrovnání ROA pomocí regresní přímky v letech 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Posledním krokem je srovnání predikcí budoucího vývoje, které je zobrazeno na grafu č. 10. 

Obě funkce jsou rostoucí, což je pro podnik dobré, ale je třeba si všimnout, že ukazatel ROA 

roste rychleji než ROE. Mohlo by se totiž stát, že v budoucnu budou rovny, nebo bude ROA 

nabývat vyšších hodnot než ROE. To by nebylo ideální pro vlastníky podniku. 

 

 
Graf č. 10: Srovnání regresních přímek ROE a ROA pro období 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.4.2 Ukazatele aktivity 

Za pomoci těchto vybraných ukazatelů lze posoudit, jak dobře nebo špatně podnik využívá 

vložené prostředky. Obrat celkových aktiv se měří v počtu obrátek za rok, zatímco zbývající 

ukazatele se měří v počtu dní, tak jak prozrazuje tabulka č. 17. 

Co se týče obratu celkových aktiv, nejvyšší hodnoty nabýval na počátku sledovaného období. 

V roce 2004 se tedy celková aktiva podniku obrátila 4,21krát. Zatímco nejmíň tomu bylo 

v roce 2011. V tomto roce se obrátila 1,64krát. Obrat celkových aktiv by měl nabývat 

minimální hodnoty 1, což společnost splňuje v každém účetním období. Doba obratu zásob 

byla nejvyšší na konci sledovaného období, tedy v roce 2017, kdy byly zásoby vázány 

v podniku průměrně 22,32 dní. Minimální hodnotu tohoto ukazatele lze vidět v roce 2009, 

kdy to bylo jenom 4,38 dní. Obecně platí, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím lépe. 

Posledním dvěma ukazatelům se bude podrobně věnovat další část. 

 
Tabulka č. 17: Ukazatele aktivity  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Obrat 

celkových aktiv 

Doba obratu 

zásob 

Doba obratu 

pohledávek 

Doba obratu 

závazků 

Ú
če

tn
í 

o
b

d
o
b

í 

2003 4,21 8,18 32,53 28,44 

2004 4,18 8,37 24,44 29,37 

2005 3,80 6,59 23,74 33,53 

2006 2,45 14,05 35,35 29,88 

2007 3,38 12,09 32,71 24,12 

2008 2,77 5,82 43,03 23,36 

2009 2,06 4,38 66,82 20,84 

2010 1,64 9,23 49,56 17,17 

2011 2,18 13,73 34,05 11,90 

2012 1,92 12,79 38,74 23,74 

2013 1,98 6,58 52,68 23,89 

2014 2,26 5,87 46,03 7,14 

2015 2,06 8,94 39,71 10,75 

2016 1,88 17,71 50,84 20,14 

2017 2,10 22,32 53,08 17,37 

 x-krát/rok den 
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Aplikace statistických metod na dobu obratu závazků a dobu obratu pohledávek 

Nejdříve se podíváme na dobu obratu závazků. Ta samozřejmě vyjadřuje to, kolik dní 

podniku trvá, než zaplatí svým dodavatelům. Obecně jsou žádoucí vysoké hodnoty, anebo 

alespoň hodnoty blížící se obvyklé dodací lhůtě, což je 30 dní. Z tabulky č. 17 je ale patrné, 

že hodnoty tohoto ukazatele spíše klesají. Dokonce v roce 2014 byla doba obratu závazků 

jenom 7,14 dní. Ideálně by měla doba obratu závazků převyšovat dobu obratu pohledávek. 

To se ale společnosti povedlo pouze v roce 2004 a 2005. 

 
Tabulka č. 18: Vývoj doby obratu závazků v letech 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

i Roky yi (den) 1di(y) ki(y) 

1 2003 28,44 - - 

2 2004 29,37 0,92 1,03 

3 2005 33,53 4,16 1,14 

4 2006 29,88 -3,64 0,89 

5 2007 24,12 -5,76 0,81 

6 2008 23,36 -0,76 0,97 

7 2009 20,84 -2,53 0,89 

8 2010 17,17 -3,66 0,82 

9 2011 11,90 -5,27 0,69 

10 2012 23,74 11,84 1,99 

11 2013 23,89 0,15 1,01 

12 2014 7,14 -16,74 0,30 

13 2015 10,75 3,61 1,50 

14 2016 20,14 9,39 1,87 

15 2017 17,37 -2,77 0,86 

Jak lze dopočítat z dat uvedených v tabulce č. 18, průměrně klesá doba obratu závazků  

o 0,7913 dní, což je 0,9654násobně každým rokem. 
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Tabulka č. 19: Výpočet regresní přímky doby obratu závazků  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

�̅� �̅� b1 b2 �̂�(𝒙) 

8 21,4431 31,3482 -1,2381 31,3482 - 1,2381x 

Index determinace pro takto vypočítaný odhad regresní přímky má hodnotu 0,5379. Ta 

předpovídá hodnotu ukazatele v roce 2018 na 11,54 dní.  

 
Graf č. 11: Vyrovnání doby obratu závazků pomocí regresní přímky v letech 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V dalším kroku podrobíme hlubší analýze i dobu obratu pohledávek.  

 
Tabulka č. 20: Vývoj doby obratu pohledávek v letech 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

i Roky yi (den) 1di(y) ki(y) 

1 2003 32,53 - - 

2 2004 24,44 -8,09 0,75 

3 2005 23,74 -0,70 0,97 

4 2006 35,35 11,60 1,49 

5 2007 32,71 -2,63 0,93 

6 2008 43,03 10,32 1,32 
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7 2009 66,82 23,79 1,55 

8 2010 49,56 -17,26 0,74 

9 2011 34,05 -15,51 0,69 

10 2012 38,74 4,70 1,14 

11 2013 52,68 13,94 1,36 

12 2014 46,03 -6,65 0,87 

13 2015 39,71 -6,33 0,86 

14 2016 50,84 11,13 1,28 

15 2017 53,08 2,24 1,04 

 

Průměr prvních diferencí, vypočítaný z dat tabulky č. 20, je 1,4677. Průměrný koeficient 

růstu je 1,0356. To tedy znamená, že průměrně se každým rokem doba obratu pohledávek 

zvýší o 1,4677 dní. 

 
Tabulka č. 21: Výpočet regresní přímky doby obratu pohledávek  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

�̅� �̅� b1 b2 �̂�(𝒙) 

8 41,5541 28,8872 1,5834 28,8872 + 1,5834x 

 

Index determinace této regresní přímky je 0,3612. Predikce na rok 2018 je 54,2211 dní.  
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Graf č. 12: Vyrovnání doby obratu pohledávek pomocí regresní přímky v letech 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na závěr se podíváme na srovnání obou vypočítaných odhadů regresních přímek. Jak pro 

dobu obratu závazků, tak pro dobu obratu pohledávek. Toto srovnání je zakresleno v grafu 

č. 13. 
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Graf č. 13: Srovnání regresních přímek doby obratu závazků a doby obratu pohledávek 

 pro období 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výsledek tohoto srovnání není dobrý. Je vidět, že je společnost ve značné nevýhodě, protože 

obchodní úvěr, který poskytuje svým odběratelům, byl v roce 2017 až 53,08 dní. Zatímco 

sama čerpala provozní úvěr od svých dodavatelů pouze 17,37 dní. Predikce na základě 

regresních funkcí odhalila, že situace se bude v následujících letech ještě zhoršovat.  

 

2.4.3 Ukazatele zadluženosti  

Pro podnik je velice důležitá optimální finanční struktura. Jak bylo řečeno v teorii, určitá 

míra zadluženosti je užitečná, a to z důvodu, že cizí kapitál je levnější než vlastní.  Proto by 

mělo být v zájmu každého podniku najít tuto optimální finanční strukturu, nikoli usilovat  

o minimalizaci ukazatele celkové zadluženosti.  
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Tabulka č. 22: Ukazatele zadluženosti v %  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Celková zadluženost Kvóta vlastního kapitálu Koeficient zadluženosti 
Ú

če
tn

í 
o

b
d

o
b

í 

2003 53,45 46,55 114,83 

2004 67,69 32,23 210,06 

2005 35,68 64,24 55,54 

2006 40,51 59,49 68,08 

2007 33,42 66,58 50,18 

2008 24,12 75,88 31,8 

2009 25,84 74,16 34,84 

2010 35,48 64,52 55 

2011 28,85 71,15 40,56 

2012 25,80 71,61 36,03 

2013 12,78 77,01 16,6 

2014 13,60 84,93 16,02 

2015 13,64 86,12 15,84 

2016 20,04 77,44 25,88 

2017 10,03 88,09 11,39 

 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 22, celková zadluženost a kvóta vlastního kapitálu se vzájemně 

doplňují. Výjimkou jsou pouze roky, ve kterých vstupuje do rozvahy položka časového 

rozlišení. S tou ukazatele nepočítají. Jde hlavně o rok 2013 kdy byla hodnota časového 

rozlišení 1,958 mil. Kč. Nejvyšší zadluženosti společnost dosáhla v roce 2004, kdy činila až 

67,69 %. Koeficient zadluženosti v tomto roce byl 210,06 %, což lze interpretovat jako 

vysokou zadluženost. Naopak nejnižší byla v posledním účetním období, kdy se kvóta 

vlastního kapitálu, neboli koeficient samofinancovaní, vyšplhal na 88,09 %. Koeficient 

zadluženosti klesnul na 11,39 %, což můžeme označit jako velmi nízkou zadluženost.  

Aplikace statistických metod na celkovou zadluženost 

Už na první pohled je z dat tabulky č. 22 patrné, že celková zadluženost postupem času klesá. 

Tabulka č. 23 zachycuje tyto změny jak v absolutním, tak v procentuálním vyjádření 

ve třetím a čtvrtém sloupci.  Průměr prvních diferencí vypovídá o tom, že celková 

zadluženost klesne meziročně o 3,1016 %.  
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Tabulka č. 23: Vývoj celkové zadluženosti v jednotlivých letech  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

i Roky yi (%) 1di(y) ki(y) 

1 2003 53,45 - - 

2 2004 67,69 14,24 1,27 

3 2005 35,68 -32,02 0,53 

4 2006 40,51 4,83 1,14 

5 2007 33,42 -7,09 0,82 

6 2008 24,12 -9,29 0,72 

7 2009 25,84 1,72 1,07 

8 2010 35,48 9,64 1,37 

9 2011 28,85 -6,63 0,81 

10 2012 25,80 -3,05 0,89 

11 2013 12,78 -13,02 0,50 

12 2014 13,60 0,82 1,06 

13 2015 13,64 0,04 1,00 

14 2016 20,04 6,40 1,47 

15 2017 10,03 -10,01 0,50 

 

Odhad regresní přímky, uvedený v pátém sloupci tabulky č. 24, dosahuje indexu 

determinace 0,7493. 

 
Tabulka č. 24: Výpočet regresní přímky celkové zadluženosti pro období 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

�̅� �̅� b1 b2 �̂�(𝒙) 

8 29,3962 54,0582 -3,0827 54,0582 - 3,0827x 

 

Takto vypočítaná regresní přímka predikuje hodnotu celkové zadluženosti v roce 2018 na 

úrovni 7,8170 %. Co je ale zajímavější, jak můžeme vidět ve grafu č. 14, celková zadluženost 

dosáhne podle předpovědi mezi lety 2019 a 2020 hodnoty 0 %. To logicky znamená, že kvóta 

vlastního kapitálu dosáhne 100 %.  
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Graf č. 14: Vyrovnání celkové zadluženosti pomocí regresní přímky v letech 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.4.4 Ukazatele likvidity 

Poslední skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele likvidity. Ty charakterizují 

schopnost podniku dostát svým závazkům. Rozlišujeme 3 stupně likvidity, jak bylo řečeno 

v teoretické části práce, a jak lze vidět i v tabulce č. 25.  

Okamžitá likvidita by se měla nacházet v rozsahu 0,2 – 0,5. V tabulce č. 25 je vidět, že 

v tomto rozsahu se ukazatel nacházel pouze v letech 2004 a 2011. V ostatních letech 

doporučenou hranici několikanásobné překročil. V roce 2017 to bylo dokonce 4,93. Co se 

týče pohotové likvidity, hodnota tohoto ukazatele by neměla klesnout pod 1, což podnik 

splňuje v každém roce. Problémem jsou ale opět příliš vysoké hodnoty ukazatele. To 

poukazuje na neefektivnost v hospodaření. Ideální jsou hodnoty, které nejsou ani nízké, ani 

vysoké. 
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Tabulka č. 25: Ukazatele likvidity  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Okamžitá likvidita Pohotová likvidita Běžná likvidita 
Ú

če
tn

í 
o

b
d

o
b

í 

2003 0,41 1,36 1,67 

2004 1,03 1,33 1,43 

2005 1,45 2,35 2,54 

2006 1,27 1,89 2,23 

2007 1,33 2,46 2,67 

2008 1,94 3,63 3,77 

2009 1,86 3,53 3,57 

2010 1,36 2,02 2,23 

2011 0,34 2,46 2,85 

2012 2,28 3,09 3,24 

2013 3,52 6,54 6,79 

2014 4,56 6,39 6,72 

2015 4,52 6,43 6,84 

2016 2,34 4,02 4,68 

2017 4,93 8,08 9,42 

 

Dále podrobíme bližší analýze ukazatel běžné likvidity, který, jak je vidět v tabulce č. 25, 

nesměruje k optimalizaci, ale naopak časem stále roste. 

Aplikace statistických metod na běžnou likviditu 

Z dat tabulky č. 26, lze, opět užitím vzorců (1.30) a (1.32), získat hodnoty průměru prvních 

diferencí, který říká, že běžná likvidita roste každým rokem průměrně o 0,5532. Průměrný 

koeficient růstu je 1,1313. 

 
Tabulka č. 26: Vývoj běžné likvidity v letech 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

i Roky yi (hodn.) 1di(y) ki(y) 

1 2003 1,67 - - 

2 2004 1,43 -0,24 0,86 

3 2005 2,54 1,10 1,77 

4 2006 2,23 -0,30 0,88 

5 2007 2,67 0,43 1,19 

6 2008 3,77 1,11 1,41 
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7 2009 3,57 -0,20 0,95 

8 2010 2,23 -1,34 0,63 

9 2011 2,85 0,62 1,28 

10 2012 3,24 0,39 1,14 

11 2013 6,79 3,55 2,10 

12 2014 6,72 -0,07 0,99 

13 2015 6,84 0,11 1,02 

14 2016 4,68 -2,15 0,68 

15 2017 9,42 4,74 2,01 

 

Vypočítaný odhad regresní přímky nabývá hodnoty indexu determinace 0,7069. Takto 

stanovená regresní přímka zároveň předpovídá hodnotu ukazatele na úrovni 7,57. Což by pro 

podnik znamenalo, oproti roku 2017, snížení. 

 

Tabulka č. 27: Výpočet regresní přímky běžné likvidity pro období 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

�̅� �̅� b1 b2 �̂�(𝒙) 

8 4,0438 0,5095 0,4418 0,5095 + 0,4418x 

Pro podnik by bylo žádoucí snížit hodnotu běžné likvidity. To docílí buďto snížením 

oběžných aktiv, anebo naopak navýšením krátkodobých závazků. Doporučenou hodnotou 

tohoto ukazatele je 1,5 – 2, s ohledem na odvětví.  
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Graf č. 15: Vyrovnání běžné likvidity pomocí regresní přímky v letech 2003 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Na závěr analytické části této bakalářské práce budou analyzovány vybrané soustavy 

ukazatelů, kterými jsou Altmanova formule bankrotu a index IN99. Tato skupina 

syntetických ukazatelů má sice omezenou vypovídací schopnost, neboť charakterizují pouze 

určitý úsek činnosti podniku, jsou však vhodné pro posouzení finanční situace podniku i její 

predikce. Účelem Altmanovy formule bankrotu je včasné varování před případným 

ohrožením finančního zdraví podniku. Naopak IN99 vyjadřuje bonitu podniku z hlediska 

jeho finanční výkonnosti. 

Jak lze vidět v tabulce č. 28, všechny hodnoty Altmanovy formule bankrotu se nachází nad 

hranicí, která předvídá uspokojivou finanční situaci. Tyto hranice, včetně vysvětlení, 

obsahuje tabulka č. 1 v teoretické části této práce. Jelikož se všechny hodnoty nachází mimo 

hranic šedé zóny, není nutno věnovat tomuto syntetickému ukazateli více pozornosti.  
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Tabulka č. 28: Vybrané soustavy ukazatelů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Altmanova formule bankrotu Index IN99 
Ú

če
tn

í 
o

b
d

o
b

í 

2003 5,24 2,59 

2004 5,78 3,69 

2005 6,04 3,74 

2006 3,76 1,82 

2007 5,35 3,10 

2008 5,00 2,93 

2009 3,80 1,89 

2010 3,16 1,74 

2011 4,29 2,69 

2012 3,79 2,15 

2013 4,15 2,34 

2014 4,90 3,04 

2015 4,68 2,88 

2016 4,15 2,48 

2017 5,09 3,35 

Podrobnější analýza bude proto zaměřena na index IN99. Na základě tabulky č. 2 v teoretické 

části víme, že dolní hranice pro to, aby bylo jednoznačně možné říct, že podnik dosahuje 

kladné hodnoty ekonomického zisku, je 2,07. Této minimální hodnoty podnik dosáhl 

v každém roce, až na roky 2006, 2009 a 2010. Dle tabulky č. 2 je situace nejednoznačná, ale 

podnik spíše tvoří zisk. To bylo způsobeno nižším poměrem celkových výnosů k celkovým 

aktivum. 

Aplikace statistických metod na index IN99 

Stejně tak jako u ukazatelů ROA a ROE, bude, pro účely aplikace statistických metod, 

použito období 2010 – 2017. Je to z toho důvodu, že ukazatel od roku 2003 hodně kolísal  

a odhad regresní přímky za období 2003 – 2017 nabývá hodnoty indexu determinace pouze 

0,0119, což je velmi málo. 

   



 

66 

 

Tabulka č. 29: Vývoj indexu IN99 v letech 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

i Roky yi (hodn.) 1di(y) ki(y) 

1 2010 1,74 - - 

2 2011 2,69 0,94 1,54 

3 2012 2,15 -0,53 0,80 

4 2013 2,34 0,19 1,09 

5 2014 3,04 0,70 1,30 

6 2015 2,88 -0,16 0,95 

7 2016 2,48 -0,40 0,86 

8 2017 3,35 0,87 1,35 

Průměrný koeficient růstu pro tuto časovou řadu vyjadřuje, že index IN99 se každoročně 

zvýší 1,0979krát. Průměrně se jeho hodnota každým rokem zvýší o 0,2088.  

Tabulka č. 30: Výpočet regresní přímky běžné likvidity pro období 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

�̅� �̅� b1 b2 �̂�(𝒙) 

4,5 2,5852 1,8824 0,1562 1,8824 + 0,1562x 

Takto zvolená regresní přímka dosahuje indexu determinace 0,3503. To není moc, je to však 

mnohem víc, než pro regresní přímku vypočítanou z hodnot období 2003 – 2017. Predikce 

pro rok 2018 je 3,2880, což je pro společnost velmi dobré.  
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Graf č. 16: Vyrovnání indexu IN99 pomocí regresní přímky v letech 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V návaznosti na analytickou část této práce je možné konstatovat, že i když je společnost 

INOVA Holýšov s.r.o. finančně zdravý podnik, má určité nedostatky. Jedním ze základních 

problémů je fakt, že podnik neprovádí pravidelnou finanční analýzu. Proto byla pro tyto účely 

vytvořena aplikace v prostředí MS Excel. Popisem a funkcionalitou této aplikace se bude 

zabývat první část této kapitoly. V druhé části bude zhodnocena současná situace podniku, 

včetně identifikace a popsání silných a slabých míst. Třetí část se bude zabývat samotným 

návrhem na zlepšení.  

 

3.1 Aplikace pro finanční analýzu 
 

Jak už bylo řečeno, účelem aplikace je maximální usnadnění finanční analýzy podniku. 

Funguje v prostření MS Excel a byla vytvořena za pomoci programovacího jazyka VBA. 

Tato aplikace je plně automatická, tedy až na získání samotných dat z účetních výkazů. Ty 

musí zadat uživatel sám. 

 

Obrázek č. 1: Úvodní obrazovka  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Ihned po otevření souboru, který byl pracovně nazván INOVA app.xlsm, se uživateli zobrazí 

menu s hlavní nabídkou, tak jak je to na obrázku č. 1. Na výběr jsou 4 tlačítka. Spodní 

tlačítko, nesoucí název „Nápověda“, prozradí základní informace o aplikace.  Po rozkliknutí 

tlačítka „Účetní výkazy“ se nabídka zúží na práci s účetními výkazy, jak ukazuje obrázek  

č. 2. Pokud chceme vidět náhled na všechny VZZ nebo rozvahy pohromadě, stačí kliknout 

na tlačítka „Všechny VZZ“ nebo „Všechny Rozvahy“. Tlačítko „Přidat další“ slouží na 

přidání nových výkazů. Volba „Zpět“ slouží, v tomto případě, k vrácení se do hlavního menu. 

Tato volba se nachází v každém podokně pro pohodlné vrácení na začátek, nebo o krok zpět. 

 

Obrázek č. 2: Menu – Účetní výkazy 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Kliknutím na tlačítko „Finanční analýza“ v hlavním menu, se otevře nabídka ukazatelů 

finanční analýzy. Ty jsou rozděleny stejně tak, jak tomu je v analytické části této práce. 

Obrázek č. 3  je názornou ukázkou.  
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Obrázek č. 3: Menu – Finanční analýza 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Po kliknutí na první tlačítko se otevře další podokno, ve kterém si uživatel může zvolit jaký 

druh analýzy, ze skupiny absolutních dat, chce vidět. Jak lze vidět na následujícím obrázku, 

nabízí se buďto možnost „Horizontální analýza“, anebo „Vertikální analýza“. 
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Obrázek č. 4: Menu – Analýza absolutních dat 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Řekněme, že v tomto případe se zvolí možnost „Vertikální analýza“. Na obrázku č. 5 lze 

vidět, že ta se ještě dále dělí na analýzu aktiv a pasiv.  

 

Obrázek č. 5: Menu – Vertikální analýza 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Stejným způsobem jsou uspořádány i ostatní vybrané ukazatele finanční analýzy. Menu je 

přehledné a lehce se v něm orientuje. Obrázek č. 6 zobrazuje reakci na definitivní výběr 

ukazatele po výběru z menu. V tomto případě je to vertikální analýza aktiv. Aplikace otevře 

list v MS Excel, zobrazí konkrétní oblast, na které se nachází požadovaná analýza a zavře 

menu. Do něj se lze pohodlně znovu vrátit přes tlačítko „Hlavní menu“, které se nachází vždy 

v levém horním rohu.  V pravém horním rohu se opět vždy nachází tlačítko „Nápověda“, 

které obsahuje stručný popis daného ukazatele, v tomto případe popis vertikální analýzy 

aktiv. Dále se na listě nachází tabulka s již vypočítanými hodnotami pro celé sledované 

období, tedy 2003 – 2017.  Jak můžeme vidět, v tabulce se nachází i volná pole pro roky 

2018 – 2020. Tabulka je navíc doplněna i o graf, který zobrazuje vypočítané hodnoty.  

Aplikace je navržena tak, aby fungovala do roku 2020. Poté, v případe zájmu společnosti 

INOVA Holýšov s.r.o., s pár drobnými úpravami i déle. Znamená to tedy, že po zadání 

účetních výkazů do listů „Rozvaha“ a „VZZ“, přes tlačítka „Přidat další“, v menu „Účetní 

výkazy“ (tak jak ukazuje obrázek č. 2), se zcela automaticky dopočítají hodnoty všech 

ukazatelů pro příslušný rok v celém souboru INOVA app.xlsm.   

 

Obrázek č. 6: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Poslední možností, kterou aplikace nabízí je tlačítko „Statistické metody“ v hlavním menu, 

viz obrázek č. 1.   

 

Obrázek č. 7: Menu – Statistické metody 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Po rozkliknutí se zobrazí nabídka všech ukazatelů, které byly v analytické části této práce 

podrobeny bližšímu zkoumání užitím statistických metod. Nabídku ukazuje obrázek č. 7. 

Zvolíme tedy například tlačítko „ČPK“. Aplikace, stejně jako u ukazatelů finanční analýzy, 

otevře požadovaný list a zobrazí oblast, na které se nachází vybraný ukazatel, jak 

demonstruje obrázek č. 8. Základní tlačítka „Hlavní menu“ a „Nápověda“ se opět nachází na 

stejných pozicích a plní tu samou funkci. Ukázku použití tlačítka „Nápověda“ zachycuje 

obrázek č.9. Obdobné nápovědy jsou u každého ukazatele.  
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Obrázek č. 8: ČPK 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Co se týče rozložení prvků, jak lze vidět na obrázku č. 8, na levé straně je tabulka obsahující 

data časové řady, která jsou podrobena zkoumání. Znovu samozřejmě obsahuje i prázdná 

pole, která se dopočítají automaticky po zadání hodnot jednotlivých položek účetních výkazů 

pro příslušný rok. Dále pak dva grafy zobrazující regresní přímky v obou zkoumaných 

časových intervalech tak, jak bylo řečeno v analytické části práce. Prvním obdobím je 2003 

– 2017, druhým 2010 – 2017. Tyto období se samozřejmě s přidáním hodnot pro rok 2018 

posunou na 2003 – 2018 a 2010 – 2018. Proto je přímo v grafech vyznačené, že hodnoty jsou 

počítány z dat let 2003 – 2020 a 2010 – 2020.  Grafy zahrnují i predikci do roku 2020, 

vycházející z příslušné regresní funkce. Pro jejich srovnání je pod každým grafem i hodnota 

indexu determinace.  
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Obrázek č. 9: Nápověda – ČPK 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

U tlačítka „Nápověda“ se nachází ještě třetí tlačítko „Výpočet“. Kliknutí na toto tlačítko 

znázorňuje obrázek č. 10. Na levé straně jsou výpočty pro data od roku 2003 a na pravé pak 

data od roku 2010. Jsou zde dílčí výpočty regresní přímky, ale i výpočty charakteristik časové 

řady. K návratu na původní stránku slouží tlačítko „ČPK“. Obdobným způsobem jsou 

zpracovány i ostatní ukazatele na listě „Statistické metody“. Ukazatele ROA a ROE obsahují 

i další funkci v podobě čtvrtého tlačítka s názvem „Srovnání ROA / ROE“. Stejně tak 

ukazatel doby obratu závazků a doby obratu pohledávek disponují tlačítkem „Srovnání DOP 

/ DOZ“. Jak název napovídá, jde o vzájemné porovnání tak, jak to bylo v analytické části 

práce u těchto ukazatelů. Funkce tohoto tlačítka, konkrétně „Srovnání ROA / ROE“ je 

znázorněna na obrázku č. 11. Na levé straně vidíme graf pro období 2003 – 2020, který 

srovnává vypočítané regresní funkce. Na pravé straně je to pak období 2010 – 2020. 
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Obrázek č. 10: ČPK – výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pod grafy jsou tlačítka „ROA“ a „ROE“, které slouží k rychlému návratu k zvolenému 

ukazateli. V levém a pravém rohu standardně tlačítko „Hlavní menu“ a „Nápověda“. 

 

Obrázek č. 11: Srovnání ROA / ROE 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2 Zhodnocení současné situace 

Jak již bylo řečeno v úvodu této části práce, společnost INOVA Holýšov s.r.o. je zcela určitě 

finančně zdravý podnik. Nepotýká se s většími potížemi a v dohledné době mu zcela určitě 

nehrozí bankrot.  

Analýza absolutních dat, zejména vertikální analýza, odhalila nedostatky ve struktuře aktiv  

i pasiv. Společnost by měla upravit strukturu aktiv, ve smyslu snížení oběžných aktiv,  

a investovat do dlouhodobějších aktiv. Tím může dosáhnout vyšší výnosnosti. Struktura 

pasiv ukazuje velmi vysoké procento vlastního kapitálu. Společnost by měla tuto hodnotu 

snížit přidáním cizích zdrojů, ideálně ve formě krátkodobých závazků. Pro podnik jsou 

levnějším a tím i výnosnějším zdrojem financování aktiv.   

Analýza rozdílových ukazatelů potvrzuje nedostatky odhalené vertikální analýzou. 

Ukazatele by měly ideálně nabývat nízkých kladných hodnot. Jejich hodnoty sice ukazují na 

vysokou míru likvidity, zároveň však odhalují nadbytečně velké náklady na financování 

z vlastních zdrojů.  

Analýza ukazatelů rentability přinesla přinejmenším uspokojivé výsledky. Opět však ze 

vztahu likvidity a rentability vyplývá, že příliš vysoká likvidita, to znamená vysoké množství 

oběžných aktiv ve formě krátkodobých pohledávek a peněžních prostředků, vede ke snížené 

rentabilitě podniku. Držení tohoto druhu majetku nepřináší podniku téměř žádné výnosy. 

Naopak dochází k umrtvení vloženého kapitálu. Z toho vyplývá, že i když dosažené výsledky 

rentabilit jsou dobré, společnost má potenciál dosahovat ještě lepších výsledků. 

Analýza ukazatelů aktivity odhalila další problém. Konkrétně se jedná o ukazatele doby 

obratu pohledávek a doby obratu závazků. Vysoké hodnoty doby obratu pohledávek 

napovídají, že podnik má buďto problémy s vymáháním pohledávek, anebo zákazníky 

ve špatné finanční situaci. Případně se špatnou platební morálkou. Zatímco nízký ukazatel 

doby obratu závazků ukazuje na dobré vztahy s dodavateli, současně vypovídá i o tom, že 

společnost pravděpodobně není schopna vyjednat si s nimi výhodnější provozní úvěr. 

Společnost by tedy měla usilovat o zkrácení doby obratu pohledávek, a naopak zvýšit dobu 
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obratu závazků a tím získat levný zdroj financování aktiv ve formě krátkodobých závazků. 

Tím se vracíme k zhodnocení analýzy absolutních dat. 

Pohled na výsledky analýzy ukazatelů zadluženosti může svádět k závěru, že jde o stav pro 

podnik velmi dobrý. Nicméně pro vlastníky je žádoucí držet si určitou míru zadluženosti 

z důvodu větší finanční páky, a tedy znásobení svých výnosů. Když se na tuto situaci 

podíváme z pohledu riskantnosti, platí pro podnik, že vlastní kapitál je sice nejbezpečnějším 

zdrojem financování, je však zároveň tím nejdražším.  Nejlevnějším je pak krátkodobý cizí 

kapitál (obchodní úvěr, běžný bankovní úvěr). Nízká hodnota celkové zadluženosti, jakožto 

ukazatel věřitelského rizika, s sebou nese i výhodu. Věřitelé preferují nízký ukazatel 

zadluženosti, a tak by pro podnik nebylo obtížné již zmiňované navýšení cizích zdrojů.  

Analýza ukazatelů likvidity nejenom potvrdila, že ukazatele nabývají opravdu velmi 

vysokých hodnot, ale mají dokonce tendenci kontinuálně růst. Řešením je, jak už bylo 

několikrát řečeno, buďto snížení oběžných aktiv, anebo navýšení krátkodobých závazků. 

 

Poslední skupinou analyzovaných ukazatelů byly soustavy ukazatelů. Ty však neodhalily 

žádný problém a vykazují dobré výsledky jak pro současný stav, tak i do budoucna. 
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3.3 Popis návrhu řešení 

Na základě zhodnocení současného stavu byl vypracován následující návrh na zlepšení. Ten 

by měl zlepšit už tak dobrou finanční situaci společnosti a částečně, anebo i úplně, odstranit 

výše zmiňované nedostatky.   

Prvním krokem ke zlepšení by měla být určitě snaha společnosti navýšit krátkodobé závazky 

prostřednictvím prodloužení doby obratu závazků. Jak už bylo řečeno, toho lze docílit tím, 

že si podnik vyjedná s dodavateli výhodnější provozní úvěr. Jinými slovy prodlouží splatnost 

faktur svých dodavatelů. V ideálním případe převyšující dobu obratu pohledávek, anebo 

alespoň pohybující se kolem 30 dnů. Pro docílení optimalizace v tomto směru však musí 

společnost upravit i vztahy s odběrateli tím, že zlepší vymáhání svých pohledávek. Podnik 

nesmí dovolit, aby ukazatele doby obratu pohledávek a doby obratu závazků pokračovaly 

v trendu, který zobrazuje graf č. 13 analytické části práce. Mělo by to za následek 

prohlubování již zmiňovaných nedostatků. Jelikož tento krok ke zlepšení obsahuje pouze 

úpravy dohod a obchodních vztahů, znamená pro podnik nulové náklady. Proto by měla 

společnost minimálně toto doporučení brát v potaz.  

Druhý krok je radikálnější a značně ovlivní jak strukturu pasiv, tak i aktiv. Mělo by to ale 

zcela určitě pozitivní dopad na výnosnost, neboť, jak bylo řečeno, tyto struktury nejsou pro 

podnik zcela ideální. Co se týče složení aktiv, jedná se o investici, která by zahrnovala 

navýšení dlouhodobého majetku a snížení oběžných aktiv. V pasivech pak navýšení cizích 

zdrojů a tím snížení poměru cizího a vlastního kapitálu.  

Podnik disponuje výrobní halou, která ale prozatím není zcela rekonstruovaná, a tak celé 

jedno křídlo zůstává prakticky bez využití.  Odhadované náklady na rekonstrukci a rozšíření 

této haly jsou kalkulovány ve výši zhruba 6 mil. Kč. Po rekonstrukci by bylo možné do 

získaného prostoru zakoupit několik nových obráběcích strojů. Zejména CNC frézovací 

centrum, jehož cena se pohybuje kolem 5 mil. Kč. Dále pak CNC brusku, kterou lze pořídit 

za cca 4,5 mil. Kč a drátovou řezačku za zhruba 1,5 mil. Kč. Pro zabezpečení plynulého 

provozu a maximální využití nově získaných výrobních kapacit by měl podnik zaměstnat 

ideálně dalších 10 lidí. To by mělo za následek navýšení osobních nákladu společnosti  
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o přibližně 6 mil. Kč ročně. V ideálním případě by celá tato investice vedla ke zvýšení tržeb 

za účetní období o více než 20 mil. Kč.  

Řešením je tedy bankovní úvěr 10 mil. Kč. Zbytek je společnost schopna hradit ze svých 

vlastních zdrojů. Simulované řešení počítá s úvěrem na 5 let, s roční úrokovou sazbou 9 % 

p.a. a měsíčním splácením od července letošního roku. Investice tedy ovlivní jenom druhou 

polovinu účetního období, a tak se její účinnost projeví naplno až v roce 2019. Níže uvedené 

zjednodušené účetní výkazy zachycují účinky této investice. Samozřejmě data jsou fiktivní. 

Vycházejí sice z logických předpokladů, ale slouží spíš pro bližší představu toho, jak by 

investice zhruba vypadala, a jak by se projevila nejen v účetních výkazech, ale taky ve 

finančních ukazatelích.  

Tabulka č. 31: Odhadovaná aktiva v tis. Kč za období 2017 – 2019 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

              2017 2018 2019 

A 
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ  

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 
0 0 0 

B DLOUHODOBÝ MAJETEK       (součet 1 až 5) 296 15934 13400 

1  Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

2  Dlouhodobý hmotný majetek 296 15934 13400 

2.1. Z toho: Pozemky 0 0 0 

2.2.            Stavby 171 5971 5700 

2.3.            Samostané movité věci 125 63 0 

2.4. 
           Ostatní dlouhodobý  

           hmotný majetek 
0 9900 7700 

3  
Nedokončený dlouhodobý  

hmotný majetek 
0 0 0 

4  
Poskytnuté zálohy na  

DHM a DNM 
0 0 0 

5  Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

5.1. Z toho:  Cenné papíry a vklady 0 0 0 

5.2.            Poskytnuté půjčky 0 0 0 

C OBĚŽNÁ AKTIVA                       (součet 6 až 9) 20466 14226 14118 

6  Zásoby 2914 3126 3981 

6.1. Z toho: Materiál 0 0 0 

6.2. 
            Nedokončená výroba  

            a polotovary 
2914 3126 3981 
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6.3.             Výrobky 0 0 0 

6.4.             Zboží 0 0 0 

7  Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

7.1. Z toho: do hlůty spl. 0 0 0 

7.2.             po lhůtě spl. 0 0 0 

8  Krátkodobé pohledávky 6829 5804 4811 

8.1. Z toho: do lhůty spl. 6829 5223 4811 

8.2.             po lhůtě spl. 0 0 0 

9  Krátkodobý finanční majetek 10723 5296 5326 

9.1. Z toho: Peníze a bank. účty  10723 5296 5326 

D ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 904 491 630 

D.1. Z toho: náklady příštích období 904 491 630 

D.2.             příjmy příštích období 0 0 0 

  AKTIVA   CELKEM                        (A+B+C+D) 21666 30651 28148 

 

V tabulce č. 31 lze vidět, jak investice značně ovlivnila strukturu aktiv. V roce 2018 došlo  

k navýšení dlouhodobého majetku a snížení oběžných aktiv. Zároveň zavedením přísnějších 

lhůt pro splácení pohledávek poklesla i položka krátkodobých závazků.   

Co se týče vlivu na strukturu pasiv, jak lze vidět v další tabulce, investice způsobila navýšení 

cizích zdrojů. Pro dosažení optimálnějšího poměru vlastních a cizích zdrojů byl snížen 

vlastní kapitál, konkrétně položka „Nerozdělený zisk minulých let“. V praxi by to znamenalo 

rozdělení dosud nerozděleného zisku minulých let mezi společníky, a to jak v roce 2018 tak 

2019. Zároveň sjednáním výhodnějších podmínek pro splácení krátkodobých závazků  

u dodavatelů stoupla položka krátkodobých závazků. 

Tabulka č. 32: Odhadovaná pasiva v tis. Kč za období 2017 – 2019 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

   2017 2018 2019 

E. VLASTNÍ KAPITÁL              (součet 10 až 14) 19085 16492 16118 

10.  Základní kapitál 202 202 202 

11. Kapitálové fondy 0 0 0 

12. Fondy ze zisku 20 20 20 

12.1. Z toho : zákonný rezervní fond 20 20 20 

13. Nerozdělený zisk minulých let 9773 5000 2500 

14. 
Výsledek hospodaření  

běž. účetního období 
9090 11270 13396 
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F. CIZÍ ZDROJE                         (součet 15 až 18) 2173 13691 11494 

15. Rezervy 0 0 0 

16. Dlouhodobé závazky 0 0 0 

16.1. Z toho: přijaté zálohy 0 0 0 

16.2.              nevyplacené úroky 0 0 0 

17. Krátkodobé závazky 2173 4937 5231 

17.1. Z toho: do lhůty spl. 2173 4937 5231 

17.2.              po lhůtě spl. 0 0 0 

18. Bankovní úvěry a výpomoci 0 8754 6263 

18.1. Z toho: stř. a dlouhodobé bank. úvěry 0 8754 6263 

18.2.              krátkodobé bank. úvěry  0 0 0 

18.3.              krátkodobé fin.výpomoci 0 0 0 

G. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 408 468 536 

G.1. Z toho: výdaje příštích období 408 468 536 

G.2.              výnosy příštích období 0 0 0 

  PASIVA CELKEM                              (E+F+G) 21666 30651 28148 

Jak bylo řečeno, investice počítá s navýšením tržeb o 20 mil. Kč. Zároveň však logicky  

i s navýšením nákladů. V roce 2018 jsou kalkulovány poloviční účinky investice. V roce 

2019 pak úplné. To, jak se investice projevila ve VZZ, lze vidět v tabulce č. 33. 

Tabulka č. 33: Odhad VZZ v tis. Kč za období 2017 – 2019 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

   2017 2018 2019 

1. Tržby za prodej zboží                                                (+) 0 0 0 

2. 
Náklady vynaložené na  

prodej zboží                         
(-) 0 0 0 

3. 
Tržby za prodej vlastních  

výrobků a služeb              
(+) 45471 56384 65933 

4. 
Změna stavu vnitropodnikových  

zásob vlast. výroby      
(+ -) -190 -892 -1030 

5. Aktivace                                                                     (+) 0 0 0 

6. Spotřeba materiálu, energie, služeb                            (-) 25007 29008 32009 

6.1. Z toho:  Materiál  12308 14277 15754 

6.2.               Energie  2197 2549 2812 

6.3.               Opravy a udržování  215 249 275 

6.4.               Cestovné  310 360 397 

6.5.               Ostatní služby  9977 11573 12771 

7. Osobní náklady                                                           (-) 10411 13418 16387 

7.1. Z toho:  Mzdové náklady  7618 9818 11991 
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7.2.               Pojištění    2793 3600 4396 

8. Daně a poplatky                                                          (-) 10 39 27 

9. Účetní odpisy                                                              (-) 76 1256 2400 

10. Jiné provozní výnosy                                                (+) 1445 1733 952 

11. Jiné provozní náklady                                                 (-) 196 265 109 

12. Ostatní provozní výnosy a zúčtování                        (+) 0 0 0 

13. Ostatní provozní náklady a zúčtování                         (-) 0 0 0 

I. Provozní výnosy celkem                                   (účt.tř.6) 45471 56384 65933 

II. Provozní náklady celkem                                  (účt.tř.5) 34065 41361 48950 

a) Provozní výsledek hospodaření                       ( I - II ) 11406 15023 16983 

14. Finanční výnosy                                                        (+) 23 136 184 

15. Finanční náklady                                                        (-) 195 1246 628 

15.1. Z toho    úroky placené  0 1246 628 

16. Zúčtování přísl. polož. do výnosů                              (+) 0 0 0 

17. Zúčtování přísl. polož. do nákladů                              (-) 0 0 0 

b) Finanční výsledek hospodaření                 (ř.14 až 17) -172 -1110 -444 

18. Základ daně z příjmů                                              (a+b) 11234 13913 16539 

19. 
Položky opravující základ  

daně z příjmů 
 0 0 0 

20. Základ daně z příjmů  11234 13913 16539 

21. 
Splatná daň z příjmů za  

běžnou činnost                      
(-) 2144 2644 3142 

A) 
Výsledek hospodaření  

za běž. činnost        
(a+b-ř.21) 9090 11270 13396 

22. Mimořádné výnosy                                                    (+) 0 0 0 

23. Mimořádné náklady                                                    (-) 0 0 0 

24. 
Daň z příjmů za mimořádnou  

činnost splatná                                   
(-) 0 0 0 

B) Mimořádný výsledek hospodaření  0 0 0 

C) 
Výsledek hospodaření  

za účetní období          
(A + B) 9090 11270 13396 

Na základě těchto hypoteticky uvažovaných hodnot položek rozvahy a VZZ je možné opět 

provést finanční analýzu. Pak lze blíže určit, jestli tento návrh zlepšení opravdu dosáhne 

kýžených výsledků a pomůže tak podniku odstranit drobné nedostatky. 
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Tabulka č. 34: Finanční analýza vybraných ukazatelů po realizaci investice 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  Jednotka 
Účetní období 

2017 2018 2019 

Čistý pracovní kapitál tis. Kč 18 293 9 289 8 887 

Čisté pohotové prostředky tis. Kč 8 550 359 95 

Čistý peněžní majetek tis. Kč 15 379 6 163 4 906 

Rentabilita celk. vložených aktiv (ROA) % 41,96 36,77 47,59 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) % 47,63 68,34 83,11 

Rentabilita tržeb (ROS) % 19,99 19,99 20,32 

Doba obratu pohledávek  den 53,08 40,33 28,98 

Doba obratu závazků  den 17,37 22,70 27,76 

Okamžitá likvidita  hodnota 4,93 1,07 1,02 

Pohotová likvidita  hodnota 8,08 2,25 1,94 

Běžná likvidita  hodnota 9,42 2,88 2,70 

Celková zadluženost % 10,03 44,67 40,83 

Z uvedené tabulky je zjevné, že realizace navrhované investice se projevila určitě pozitivně. 

Rozdílové ukazatele nabývají sice nižších, ale pořád velmi dobrých hodnot. Pro vlastníky 

podniku je velmi dobrou správou, že rentabilita vlastního kapitálu stoupla v roce 2018 na 

téměř 70 % a v roce 2019, přesahuje 80 %. Upravení vztahů s dodavateli a odběrateli mělo 

za následek, že hodnoty ukazatelů doby obratu závazků i pohledávek se přibližují 

k standardním 30 dnům. Ukazatele likvidity jsou nižší. Přesto však dosahují velmi dobrých 

výsledků. Celková zadluženost nepřekročila 50 %, což je taky velmi dobrý výsledek.  Na 

základě těchto výsledků lze říct, že navrhované řešení by bylo pro společnost určitě pozitivní. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla analýza vybraných finančních ukazatelů společnosti 

INOVA Holýšov s.r.o. za pomoci statistických metod. Základním sledovaným obdobím byly 

roky 2003 – 2017. Toto období bylo ještě zkráceno na roky 2010 – 2017, z důvodu přesnější 

predikce budoucího vývoje ukazatelů. Podkladem pro tuto analýzu byly účetní výkazy 

společnosti, které byly zpracovány do jedné komplexní tabulky, zachycující výkazy všech 

zkoumaných účetních období. Na základě zkoumání jednotlivých finančních ukazatelů pak 

byly identifikovány silná a slabá místa a zhodnocena současná situace společnosti. Z čehož 

pak vzniknul návrh na zlepšení.  

Teoretické poznatky, čerpané z odborné literatury, v první části této práce posloužily jako 

podklad pro provedení samotné analýzy v další části.  

Druhá část už obsahuje již zmiňovanou analýzu finančních ukazatelů a následnou aplikaci 

statistických metod na tyto vybrané finanční ukazatele, hlavně za účelem predikce jejich 

budoucího vývoje.  

Poslední částí je tedy část návrhová, ve které je kromě zhodnocení současné situace  

i podrobně popsaná aplikace v prostředí MS Excel, která byla vytvořena pro účely 

automatického zpracování účetních výkazů a tvorby finanční analýzy. Získané výsledky jsou 

v celku dobré. Ukazují, že společnost INOVA Holýšov s.r.o. je stabilní, prosperující  

a finančně zdravý podnik. Má však několik nedostatků, které lze odstranit a dosáhnout ještě 

lepších výsledků. Tato bakalářská práce pomohla odhalit ony nedostatky a může společnosti 

posloužit jako inspirace k jejich odstranění.  
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Příloha č. 1: Aktiva společnosti INOVA Holýšov s.r.o. v letech 2002 – 2009 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Označ.                                                             AKTIVA                                           
číslo 
řádku 

Účetní období 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  AKTIVA CELKEM                                                  A.+B.+C.+D. 001 5 522 5 373 7 159 6 946 9 142 8 158 10 541 9 427 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál                                účty 353 002                 

B. Dlouhodobý majetek                                            B.I.+...+B.III. 003 338 343 525 514 389 294 445 189 

B.I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                                    B.I.1.+...+B.I.x. 004 18     102 51       

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                  účty 012, (-)072, (-)091AÚ 005                 

B.I.2. Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2. 006                 

B.I.2.1. Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ 007       102 51       

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva účty 014, (-)074, (-)091AÚ 008                 

B.I.3. Goodwill  účty 015, (-)075, (-)091AÚ 009                 

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účty 019, (-)079, (-)091AÚ 010 18               

B.I.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

B.I.5.1.+B.I.5.2. 011                 

B.I.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účty 051, (-)095AÚ 012                 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093 013                 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek                              B.II.1+...+B.II.x 014 320 343 525 412 338 294 445 189 

B.II.1. Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2. 015 222 289 310 287 265 244 223   

B.II.1.1. Pozemky účty 031, (-)092AÚ 016 23 23 23 23 23 23 23   

B.II.1.2. Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ 017 199 266 287 264 242 221 200   

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ 018 98 54 62 125 73 50 222 153 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku účty 097, (-)098 019                 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1.+...+B.II.1.3. 020                 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů účty 025, (-)085, (-)092AÚ 021                 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny účty 026, (-)086, (-)092AÚ 022                 

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ 023                 

B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.5.1.+B.II.5.2. 024     153         36 



 

II 

 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účty 052, (-)095AÚ 025                 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094 026     153         36 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                           B.III.1+...+B.III.x 027                 

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 043, 061, (-)096AÚ 028                 

B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba účty 066, (-)096AÚ 029                 

B.III.3. Podíly - podstatný vliv účty 043, 062, (-)096AÚ 030                 

B.III.4. Zápůjčky a úvěry podstatný vliv účty 067, (-)096AÚ 031                 

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 043, 063, 065, (-)096AÚ 032                 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní účty 068, (-)096AÚ 033                 

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek B.III.7.1.+B.III.7.2. 034                 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek účty 043, 069, (-)096AÚ 035                 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek účty 053, (-)095AÚ 036                 

C. Oběžná aktiva                                    C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037 4 731 4 800 6 595 6 287 8 276 7 270 9 596 8 699 

C.I. Zásoby                                                         C.I.1+...+C.I.x 038 132 895 496 470 1 279 575 370 103 

C.I.1. Materiál účty 111, 112, 119, (-)191 039                 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193 040 132 895 496 470 1 279 575 370 103 

C.I.3. Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2. 041                 

C.I.3.1. Výrobky účty 123, (-)194 042                 

C.I.3.2. Zboží účty 131, 132, 139, (-)196 043                 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195 044                 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199 045                 

C.II. Pohledávky C.II.1+C.II.2. 046 1 361 2 725 1 344 2 220 2 298 3 076 4 295 4 056 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky                                    C.II.1.1.+...+C.II.1.x. 047                 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 048                 

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ 049                 

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ 050                 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka účty 481 051                 

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4. 052                 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ 053                 



 

III 

 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ 054                 

C.II.1.5.3. Odložená daňová pohledávka účty 388 055                 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 056                 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky                         C.II.2.1.+...+C.II.2.x. 057 1 361 2 725 1 344 2 220 2 298 3 076 4 295 4 056 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 058 1 361 2 725 1 335 2 143 2 257 2 759 4 229 2 980 

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ 059                 

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ 060                 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. 061     9 77 41 317 66 1 076 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ 062                 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ 063                 

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ 064           155   1 007 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ 065     1 69 33 154 58 61 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní účty 388 066                 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 067     8 8 8 8 8 8 

C.III. Krátkodobý finanční majetek                             C.III.1+...+C.III.x. 068                 

C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ 069                 

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ 070                 

C.IV. Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x. 071 3 238 1 180 4 755 3 597 4 699 3 619 4 931 4 540 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261 072 50 60 66 599 56 11 28 51 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261 073 3 188 1 120 4 689 2 998 4 643 3 608 4 903 4 489 

D. Časové rozlišení aktiv                          D.1+...+D.x. 074 453 230 39 145 477 594 500 539 

D.1. Náklady příštích období účty 381 075 453 230 39 145 477 594 500 534 

D.2. Komplexní náklady příštích období účty 382 076                 

D.3. Příjmy příštích období účty 385 077               5 
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Příloha č. 2: Pasiva společnosti INOVA Holýšov s.r.o. v letech 2002 – 2009 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Označ. PASIVA  
číslo 
řádku 

Účetní období 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  PASIVA CELKEM  A.+B.+C.+D. 001 5 522 5 373 7 159 6 946 9 142 8 158 10 541 9 427 

A. Vlastní kapitál                            A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI. 002 2 301 2 501 2 307 4 462 5 439 5 432 7 998 6 991 

A.I. Základní kapitál                                   A.I.1.+...+A.I.x. 003 161 201 201 202 202 202 202 202 

A.I.1. Základní kapitál účty 411 nebo 491 004 161 201 201 202 202 202 202 202 

A.I.2. Vlastní podíly (-) účty (-)252 005                 

A.I.3. Změny základního kapitálu  účty (+/-)419 006                 

A.II. Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+...+A.II.x. 007                 

A.II.1. Ážio účty 412 008                 

A.II.2. Kapitálové fondy                                        A.II.2.1.+...+A.II.2.5. 009                 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy účty 413 010                 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) účty (+/-)414 011                 

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) účty (+/-)418 012                 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) účty 417 013                 

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) účty 416 014                 

A.III. Fondy ze zisku A.III.1.+...+A.III.x. 015 20 20 20 20 20 20 20 20 

A.III.1. Ostatní rezervní fond účty 421, 422 016 20 20 20 20 20 20 20 20 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy účty 423, 427 017                 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x. 018 324 1 820 180 2 086 4 240 3 217 4 608 5 275 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let účty 428 019 324 1 820 180 2 086 4 240 3 217 4 608 5 275 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) účty (-)429 020                 

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) účty 426 021                 

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

D.-A.VI 
022 1 796 460 1 906 2 154 977 1 993 3 168 1 494 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) účty 432 023                 

B.+C. Cizí zdroje                                     B.+C. 024 3 221 2 872 4 846 2 478 3 703 2 726 2 543 2 436 



 

V 

 

B. Rezervy                                                          B.1.+...+B.x. 025 450   250           

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky účty 452 026                 

B.2. Rezerva na daň z příjmů účty 453 027                 

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů účty 451 028 450   250           

B.4. Ostatní rezervy účty 459 029                 

C. Závazky C.I.+C.II. 030 2 771 2 872 4 596 2 478 3 703 2 726 2 543 2 436 

C.I. Dlouhodobé závazky                                      C.I.1.+...+C.I.x. 031   4             

C.I.1. Vydané dluhopisy C.I.1.1.+C.I.1.2. 032                 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy účty 473 033                 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy účty 473 034                 

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím účty 461 035                 

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy účty 475 036                 

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů účty 479 037                 

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě účty 478 038                 

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 471 039                 

C.I.7. Závazky - podstatný vliv účty 472 040                 

C.I.8. Odložený daňový závazek účty 481 041                 

C.I.9. Závazky - ostatní C.I.9.1.+...+C.I.9.3. 042                 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368 043                 

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní účty 389 044   4             

C.I.9.3. Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379, 474, 479 045                 

C.II. Krátkodobé závazky                                     C.II.1.+...+C.II.x. 046 2 771 2 868 4 596 2 478 3 703 2 726 2 543 2 436 

C.II.1. Vydané dluhopisy C.II.1.1.+C.II.1.2. 047                 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy účty 241 048                 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy účty 241 049                 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím účty 221, 231, 232 050                 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy účty 324 051         1 498 341     

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů účty 321, 325 052 1 657 1 916 2 963 1 948 1 772 1 927 1 867 381 

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě účty 322 053                 



 

VI 

 

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 361 054                 

C.II.7. Závazky - podstatný vliv účty 362 055                 

C.II.8. Závazky ostatní C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 056 1 114 952 1 633 530 433 458 676 2 055 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368 057 370 345 1 251 54 54 62 56 1 275 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci účty 249 058                 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům účty 331, 333 059 73 208 136 150 211 177 249 318 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 336 060 90 289 127 133 169 161 192 186 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 061 516 56 110 164 -31   116 176 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní účty 389 062 65   9 29 30 57 63 100 

C.II.8.7. Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379 063   54       1     

D. Časové rozlišení D.1.+...+D.x. 064     6 6         

D.1. Výdaje příštích období účty 383 065     6 6         

D.2. Výnosy příštích období účty 384 066                 
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Příloha č. 3: Aktiva společnosti INOVA Holýšov s.r.o. v letech 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Označ.   AKTIVA                                           
číslo 
řádku 

Účetní období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  AKTIVA CELKEM                                                  A.+B.+C.+D. 001 13 031 18 129 20 550 19 195 20 794 19 647 20 654 21 666 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál                                účty 353 002                 

B. Dlouhodobý majetek                                            B.I.+...+B.III. 003 1 358 2 604 2 776 1 887 1 110 671 372 296 

B.I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                                    B.I.1.+...+B.I.x. 004 57 120             

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                  účty 012, (-)072, (-)091AÚ 005                 

B.I.2. Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2. 006                 

B.I.2.1. Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ 007 57 120             

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva účty 014, (-)074, (-)091AÚ 008                 

B.I.3. Goodwill  účty 015, (-)075, (-)091AÚ 009                 

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účty 019, (-)079, (-)091AÚ 010                 

B.I.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

B.I.5.1.+B.I.5.2. 011                 

B.I.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účty 051, (-)095AÚ 012                 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093 013                 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek                              B.II.1+...+B.II.x 014 1 301 2 484 2 776 1 887 1 110 671 372 296 

B.II.1. Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2. 015 226 218 210 202 195 187 179 171 

B.II.1.1. Pozemky účty 031, (-)092AÚ 016                 

B.II.1.2. Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ 017 226 218 210 202 195 187 179 171 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ 018 1 075 1 396 2 566 1 685 915 484 85 125 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku účty 097, (-)098 019                 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1.+...+B.II.1.3. 020                 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů účty 025, (-)085, (-)092AÚ 021                 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny účty 026, (-)086, (-)092AÚ 022                 

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ 023                 

B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.5.1.+B.II.5.2. 024   870         108   

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účty 052, (-)095AÚ 025   870             



 

VIII 

 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094 026             108   

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                           B.III.1+...+B.III.x 027                 

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 043, 061, (-)096AÚ 028                 

B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba účty 066, (-)096AÚ 029                 

B.III.3. Podíly - podstatný vliv účty 043, 062, (-)096AÚ 030                 

B.III.4. Zápůjčky a úvěry podstatný vliv účty 067, (-)096AÚ 031                 

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 043, 063, 065, (-)096AÚ 032                 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní účty 068, (-)096AÚ 033                 

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek B.III.7.1.+B.III.7.2. 034                 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek účty 043, 069, (-)096AÚ 035                 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek účty 053, (-)095AÚ 036                 

C. Oběžná aktiva                                    C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037 10 330 14 904 17 158 16 660 19 015 18 319 19 377 20 466 

C.I. Zásoby                                                         C.I.1+...+C.I.x 038 994 2 024 782 606 926 1 088 2 724 2 914 

C.I.1. Materiál účty 111, 112, 119, (-)191 039                 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193 040 994 2 024 782 606 926 1 088 2 724 2 914 

C.I.3. Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2. 041                 

C.I.3.1. Výrobky účty 123, (-)194 042                 

C.I.3.2. Zboží účty 131, 132, 139, (-)196 043                 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195 044                 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199 045                 

C.II. Pohledávky C.II.1+C.II.2. 046 3 057 11 077 4 274 7 420 5 192 5 117 6 982 6 829 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky                                    C.II.1.1.+...+C.II.1.x. 047                 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 048                 

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ 049                 

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ 050                 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka účty 481 051                 

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4. 052                 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ 053                 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ 054                 



 

IX 

 

C.II.1.5.3. Odložená daňová pohledávka účty 388 055                 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 056                 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky                         C.II.2.1.+...+C.II.2.x. 057 3 057 11 077 4 274 7 420 5 192 5 117 6 982 6 829 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 058 2 913 4 572 3 929 7 189 4 819 4 122 6 818 6 590 

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ 059                 

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ 060                 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. 061 144 6 505 345 231 373 995 164 239 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ 062                 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ 063                 

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ 064   2 444 204           

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ 065 136 4 007 133 231 365 988 157 241 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní účty 388 066                 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 067 8 54 8   8 7 7 -2 

C.III. Krátkodobý finanční majetek                             C.III.1+...+C.III.x. 068                 

C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ 069                 

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ 070                 

C.IV. Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x. 071 6 279 1 803 12 102 8 634 12 897 12 114 9 671 10 723 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261 072 44 33 36 55 21 40 47 21 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261 073 6 235 1 770 12 066 8 579 12 876 12 074 9 624 10 702 

D. Časové rozlišení aktiv                          D.1+...+D.x. 074 1 343 621 616 648 669 657 905 904 

D.1. Náklady příštích období účty 381 075 610 621 616 648 669 657 858 904 

D.2. Komplexní náklady příštích období účty 382 076                 

D.3. Příjmy příštích období účty 385 077 733           47   
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Příloha č. 4: Pasiva společnosti INOVA Holýšov s.r.o. v letech 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Označ. PASIVA  
číslo 
řádku 

Účetní období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  PASIVA CELKEM  A.+B.+C.+D. 001 13 031 18 129 20 550 19 195 20 794 19 647 20 654 21 666 

A. Vlastní kapitál                            A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI. 002 8 407 12 898 14 715 14 783 17 661 16 920 15 994 19 085 

A.I. Základní kapitál                                   A.I.1.+...+A.I.x. 003 202 202 202 202 202 202 202 202 

A.I.1. Základní kapitál účty 411 nebo 491 004 202 202 202 202 202 202 202 202 

A.I.2. Vlastní podíly (-) účty (-)252 005         

A.I.3. Změny základního kapitálu  účty (+/-)419 006         

A.II. Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+...+A.II.x. 007         

A.II.1. Ážio účty 412 008         

A.II.2. Kapitálové fondy                                        A.II.2.1.+...+A.II.2.5. 009         

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy účty 413 010         

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) účty (+/-)414 011         

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) účty (+/-)418 012         

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) účty 417 013         

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) účty 416 014         

A.III. Fondy ze zisku A.III.1.+...+A.III.x. 015 20 20 20 20 20 20 20 20 

A.III.1. Ostatní rezervní fond účty 421, 422 016 20 20 20 20 20 20 20 20 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy účty 423, 427 017         

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x. 018 5 969 7 385 9 736 9 744 9 759 9 780 9 697 9 773 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let účty 428 019 5 969 7 385 9 736 9 744 9 759 9 780 9 697 9 773 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) účty (-)429 020         

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) účty 426 021         

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

D.-A.VI 
022 2 216 5 291 4 757 4 817 7 680 6 918 6 075 9 090 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) účty 432 023         

B.+C. Cizí zdroje                                     B.+C. 024 4 624 5 231 5 302 2 454 2 829 2 680 4 139 2 173 



 

XI 

 

B. Rezervy                                                          B.1.+...+B.x. 025         

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky účty 452 026         

B.2. Rezerva na daň z příjmů účty 453 027         

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů účty 451 028         

B.4. Ostatní rezervy účty 459 029         

C. Závazky C.I.+C.II. 030 4 624 5 231 5 302 2 454 2 829 2 680 4 139 2 173 

C.I. Dlouhodobé závazky                                      C.I.1.+...+C.I.x. 031         

C.I.1. Vydané dluhopisy C.I.1.1.+C.I.1.2. 032         

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy účty 473 033         

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy účty 473 034         

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím účty 461 035         

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy účty 475 036         

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů účty 479 037         

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě účty 478 038         

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 471 039         

C.I.7. Závazky - podstatný vliv účty 472 040         

C.I.8. Odložený daňový závazek účty 481 041         

C.I.9. Závazky - ostatní C.I.9.1.+...+C.I.9.3. 042         

C.I.9.1. Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368 043         

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní účty 389 044         

C.I.9.3. Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379, 474, 479 045         

C.II. Krátkodobé závazky                                     C.II.1.+...+C.II.x. 046 4 624 5 231 5 302 2 454 2 829 2 680 4 139 2 173 

C.II.1. Vydané dluhopisy C.II.1.1.+C.II.1.2. 047         

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy účty 241 048         

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy účty 241 049         

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím účty 221, 231, 232 050         

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy účty 324 051 1 104 2 905 314    324  

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů účty 321, 325 052 1 661 956 4 253 788 1 075 1 345 2 989 1 398 

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě účty 322 053         



 

XII 

 

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 361 054         

C.II.7. Závazky - podstatný vliv účty 362 055         

C.II.8. Závazky ostatní C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 056 1 859 1 370 735 1 666 1 754 1 335 826 775 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368 057 680    73 74 75 75 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci účty 249 058         

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům účty 331, 333 059 326 337 388 376 318 323 322 405 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 336 060 195 200 230 215 219 224 227 288 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 061 603   953 1 033 608 194 -36 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní účty 389 062 55 830 117 121 109 106 36 43 

C.II.8.7. Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379 063  3  1 2  -28  

D. Časové rozlišení D.1.+...+D.x. 064   533 1 958 304 47 521 408 

D.1. Výdaje příštích období účty 383 065   533 1 058 304 47 521 408 

D.2. Výnosy příštích období účty 384 066    900     
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Příloha č. 5: VZZ společnosti INOVA Holýšov s.r.o. v letech 2002 – 2009 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602 001 26 620 22 379 29 216 25 903 22 407 27 600 29 231 19 419 

II. Tržby za prodej zboží účty 604 002 1 861 231 687 464         

A. Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x. 003 21 558 18 656 22 100 18 021 17 620 18 029 18 544 11 940 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504 004 1 423 1   387         

A.2. Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503 005 9 202 7 809 9 526 7 246 7 581 8 618 7 763 4 116 

A.3. Služby účty 511, 512, 513, 518 006 10 933 10 846 12 574 10 388 10 039 9 411 10 781 7 824 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584 007 242 -763 354 26 -809 704 205 267 

C. Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588 008                 

D. Osobní náklady D.1.+...+D.x. 009 3 776 4 157 4 134 4 821 5 517 5 976 6 438 5 539 

D.1. Mzdové náklady účty 521, 522, 523 010   3 040 3 035 3 479 3 928 4 293 4 770 4 112 

D.2. 
Náklady na sociální zabezpečení,  
zdravotní pojištění a ostatní náklady 

D.2.1.+D.2.2. 011   1 117 1 099 1 342 1 589 1 683 1 668 1 427 

D.2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění 

účty 524, 525, 526 012   1 061 1 061 1 218 1 368 1 503 1 614 1 367 

D.2.2. Ostatní náklady účty 527, 528 013 3 776 56 38 124 221 180 54 60 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x. 014 91 83 66 164 126 95 48 78 

E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku 

E.1.1.+E.1.2. 015 91 83 66 164 126 95 48 78 

E.1.1 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku - trvalé 

účty 551, 557 016 91 83 66 164 126 95 48 78 

E.1.2 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku - dočasné 

účty 559 017                 

E.2. Úpravy hodnot zásob účty 559 018                 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559 019                 

III. Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x. 020 137 36 134 52 1 669 75 2 736 

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641 021         80     703 

III.2. Tržby z prodaného materiálu účty 642 022     1 1 1 512 15 2 5 



 

XIV 

 

III.3. Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697 023 137 36 133 51 77 60   28 

F. Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x. 024 324 -173 343 283 144 159 137 356 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného  
dlouhodobého majetku 

účty 541 025               215 

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu účty 542 026                 

F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti účty 531, 532, 538 027 26 13 17 16 20 13 11 8 

F.4. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní  
náklady příštích období 

účty 552, 554, 555 028 225 -259 250 160         

F.5. Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597 029 73 73 76 107 124 146 126 133 

* * Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F. 030 2 627 686 3 040 3 104 1 478 2 712 3 861 1 975 

IV. 
Výnosy z dlouhodobého finančního  
majetku - podíly 

IV.1.+...+IV.x. 031                 

IV.1. 
Výnosy z podílů - ovládaná nebo  
ovládající osoba 

účty 661, 665 032                 

IV.2. Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665 033                 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561 034                 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého  
finančního majetku 

V.1.+...+V.x. 035 59               

V.1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého  
finančního majetku - ovládaná nebo  
ovládající osoba 

účty 661, 665 036                 

V.2. 
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého  
finančního majetku 

účty 661, 665 037 59               

H. 
Náklady související s ostatním dlouhodobým  
finančním majetkem 

účty 561, 566 038                 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x. 039   12 9 6 6 21 85 17 

VI.1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná  
nebo ovládající osoba 

účty 662, 665 040   12 9 6 6 21 85 17 

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665 041                 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579 042                 

J. Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x. 043         1 2 2 7 

J.1. 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná  
nebo ovládající osoba 

účty 562 044                 

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562 045                 

VII. Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698 046   36 56 23 46 102 126 137 

K. Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598 047 55 66 466 206 228 197 351 249 



 

XV 

 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K. 048 4 -18 -401 -177 -177 -76 -142 -102 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * 049 2 631 668 2 639 2 927 1 301 2 636 3 719 1 873 

L. Daň z příjmů L.1.+...+L.x. 050 835 208 733 773 324 643 551 379 

L.1. Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599 051 835 208 733 773 324 643 551 379 

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592 052                 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L. 053 1 796 460 1 906 2 154 977 1 993 3 168 1 494 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596 054                 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M. 055 1 796 460 1 906 2 154 977 1 993 3 168 1 494 

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. 056 28 653 22 694 29 977 26 426 24 128 27 798 29 444 20 309 
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Příloha č. 6: VZZ společnosti INOVA Holýšov s.r.o. v letech 2010 – 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602 001 21 402 39 570 39 495 37 989 46 925 40 532 38 734 45 471 

II. Tržby za prodej zboží účty 604 002         30       

A. Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x. 003 13 607 27 013 22 987 22 602 29 024 23 051 23 935 25 007 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504 004         30       

A.2. Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503 005 6 162 16 555 15 271 14 975 21 601 14 733 16 493 14 505 

A.3. Služby účty 511, 512, 513, 518 006 7 445 10 458 7 716 7 627 7 393 8 318 7 442 10 502 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584 007 -892 -1 030 1 242 177 -320 -162 -1 636 -190 

C. Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588 008                 

D. Osobní náklady D.1.+...+D.x. 009 6 741 8 366 8 428 8 418 8 448 8 655 8 788 10 411 

D.1. Mzdové náklady účty 521, 522, 523 010 4 989 6 215 6 227 6 214 6 270 6 360 6 458 7 618 

D.2. 
Náklady na sociální zabezpečení,  
zdravotní pojištění a ostatní náklady 

D.2.1.+D.2.2. 011 1 752 2 151 2 201 2 204 2 178 2 295 2 330 2 793 

D.2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění 

účty 524, 525, 526 012 1 697 2 068 2 117 2 101 2 061 2 143 2 150 2 548 

D.2.2. Ostatní náklady účty 527, 528 013 55 83 84 103 117 152 180 245 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x. 014 223 631 850 889 777 504 494 76 

E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku 

E.1.1.+E.1.2. 015 223 631 850 889 777 504 494 76 

E.1.1 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku - trvalé 

účty 551, 557 016 223 631 850 889 777 504 494 76 

E.1.2 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku - dočasné 

účty 559 017                 

E.2. Úpravy hodnot zásob účty 559 018                 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559 019                 

III. Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x. 020 1 299 1 965 200 10 38 155 209 1 445 

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641 021  20 2  21 8   

III.2. Tržby z prodaného materiálu účty 642 022 12 14 11 10 3  16 14 
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III.3. Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697 023 1 287 1 931 187  14 147 193 1 431 

F. Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x. 024 119 145 356 192 252 276 140 206 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného  
dlouhodobého majetku 

účty 541 025         

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu účty 542 026         

F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti účty 531, 532, 538 027 21 7 9 8 5 3 3 10 

F.4. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní  
náklady příštích období 

účty 552, 554, 555 028         

F.5. Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597 029 98 138 347 184 247 273 137 196 

* * Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F. 030 2 903 6 410 5 832 5 721 8 812 8 363 7 222 11 406 

IV. 
Výnosy z dlouhodobého finančního  
majetku - podíly 

IV.1.+...+IV.x. 031                 

IV.1. 
Výnosy z podílů - ovládaná nebo  
ovládající osoba 

účty 661, 665 032                 

IV.2. Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665 033                 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561 034                 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého  
finančního majetku 

V.1.+...+V.x. 035                 

V.1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého  
finančního majetku - ovládaná nebo  
ovládající osoba 

účty 661, 665 036                 

V.2. 
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého  
finančního majetku 

účty 661, 665 037                 

H. 
Náklady související s ostatním dlouhodobým  
finančním majetkem 

účty 561, 566 038                 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x. 039 2 6 2 1 1 1 1   

VI.1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná  
nebo ovládající osoba 

účty 662, 665 040 2 6 2 1 1 1 1   

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665 041                 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579 042                 

J. Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x. 043 14 12             

J.1. 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná  
nebo ovládající osoba 

účty 562 044                 

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562 045                 

VII. Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698 046 58 229 71 472 391 45 4 23 

K. Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598 047 205 86 304 237 214 193 24 195 
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* Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K. 048 -159 137 -231 236 178 -147 -19 -172 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * 049 2 744 6 547 5 601 5 957 8 990 8 216 7 203 11 234 

L. Daň z příjmů L.1.+...+L.x. 050 528 1 256 844 1 140 1 310 1 298 1 128 2 144 

L.1. Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599 051 528 1 256 844 1 140 1 310 1 298 1 128 2 144 

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592 052                 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L. 053 2 216 5 291 4 757 4 817 7 680 6 918 6 075 9 090 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596 054                 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M. 055 2 216 5 291 4 757 4 817 7 680 6 918 6 075 9 090 

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. 056 22 761 41 770 39 715 38 472 47 374 40 733 38 948 46 939 

 


