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Úvod 
 

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala společnost ČSAD Vyškov a.s., jelikož jsem 

ve zmíněné společnosti působila během své praxe. Dnem 21.12.2004 tato společnost na 

základě usnesení valné hromady zanikla bez likvidace a místo ní vznikly čtyři nástup-

nické firmy (VYDOS SERVIS a.s., VYDOS BUS a.s., VYDOS Truck a.s., Vyškovský 

FINREAL a.s.). Navazuji na svoji bakalářskou práci „Návrh rozvoje nástupnických fi-

rem po ČSAD Vyškov a.s.“ a zaměřím se pouze na firmu VYDOS SERVIS a.s. (dále 

jen „ společnost“). 

 

Cílem diplomové práce je posoudit stav a úroveň finančního zdraví společnosti VYDOS 

SERVIS a.s. a to elementárními metodami finanční analýzy. Na základě syntézy vý-

sledků následuje doporučení na řešení problémových oblastí. 

 

Elementární metody užité v práci při analýze výsledků lze obecně stanovit do kroků, 

které se budou vztahovat na výsledky hospodaření společnosti let 2005 a 2006. Tyto 

metody  sledují pro společnost zajištění: 

- zobrazení minulého vývoje  finančního hospodaření, 

- diagnózy finančního hospodaření,  

- odhalení případných poruch, 

- poznání silných stránek,  

- určení příčin negativních či pozitivních vývojových trendů, 

- globální posouzení finanční situace,  

- hledání rezerv v provozní i investiční činnosti.  
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1 Teoretická východiska práce 
 

1.1 Finanční cíle podniku 
Základním cílem činnosti podniku je produktivní využití vlastního i cizího kapitálu 

k maximalizaci tržní hodnoty podniku za delší časové období, ke zvýšení bohatství 

podnikatele.  

 

Finanční cíle podnikání jsou základem utváření dalších podnikových cílů, jejichž stano-

vení záleží na oboru podnikání, na situaci na trhu, na umístění podniku, na potřebném 

kapitálu, na zvolené právní formě podnikání a na dalších faktorech, i na změnách těchto 

faktorů, které je třeba respektovat. Účelné je stanovit si postupné kroky a dílčí cíle, kte-

ré směřují k základnímu cíli podnikové činnosti. Jde tedy o hierarchii cílů a jejich uspo-

řádání. Při stanovení cílů je nutné mít neustále na paměti, že podnikání je spojeno 

s rizikem a že probíhá v čase (5,7).  

 

 

1.2 Hlavní úkol finanční analýzy 
Hlavním úkolem finanční analýzy je celkově  posoudit úroveň současné finanční situace 

podniku a její příčiny, a zároveň zhodnotit vyhlídky v budoucnosti. Jedná se o diagnózu 

hospodaření podniku, která umožňuje, je-li prováděna kvalifikovaně a pravidelně, odha-

lit případné výpadky finanční stability. Výsledky této analýzy jsou hlavním zdrojem in-

formací pro kvalitní vedení podniku a zlepšení rozhodovacích procesů (5).  

 

Finanční analýza musí nejen odhalit současnou finanční situaci podniku, ale i její příči-

ny a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení stavu. Finanční analýza charakterizuje fi-

nanční zdraví podniku proporcemi mezi majetkem, kapitálem, výnosy, náklady, příjmy 

a výdaji. Proporce se vyjadřují poměrovými ukazateli, jež mají vztah k výnosnosti a fi-

nančním rizikům (2,5,7). 
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1.3 Metody finanční analýzy 
 

Základem finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Jsou to údaje zjištěné a údaje odvo-

zené. Údaje vykazované v účetních výkazech lze proto také označovat jako ukazatele.  

Absolutní ukazatele - jsou obsažené v účetních výkazech a vyjadřují položky účetních 

výkazů, např. aktiva, pasíva, náklady, výnosy apod. Jsou využí-

vány při procentním rozboru, při analýze trendů, indexové ana-

lýze a také při konstrukci poměrových ukazatelů.  

Rozdílové ukazatele - jsou využívány pro analýzu finančních fondů.  

Poměrové ukazatele - vycházejí z absolutních ukazatelů a vyjadřují vztah mezi polož-

kami účetních výkazů.  

Rychlostní ukazatele - slouží pro měření rychlosti obratu jednotlivých složek majetku 

nebo zdrojů krytí, vyjadřují intenzitu využití majetku (5). 

 

1.3.1 Elementární metody 
1. Analýza absolutních a rozdílových ukazatelů 

 - analýza trendů (horizontální) 

 - procentní analýza položek (vertikální) 

2. Analýza poměrových ukazatelů 

 - ukazatel aktivity 

 - ukazatel rentability 

 - ukazatel zadluženosti 

 - ukazatel likvidity 

 - ukazatel kapitálového trhu  

3. Analýza soustav ukazatelů 

 - Altmanův index 

 - Index IN01 

 - pyramidové rozklady 

 

1.3.2 Vyšší metody 
Za vyšší metody můžeme považovat matematicko-statistické metody (bodové odhady, 

regresní modely, rozptyly) a dále nestatistické metody.  
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1.4 Zdroje vstupních dat finanční analýzy 
 

K zachycení finančního stavu podniku slouží velké množství výkazů, které nám pomá-

hají přehledně zobrazit nejen aktuální, ale také průběžný stav našich finančních pro-

středků. Proto je dobré seznámit se stručně s jejich strukturou a s tím, co vlastně zachy-

cují. 

 

1.4.1 Rozvaha  
Rozvaha zachycuje stav majetku (aktiv) a kapitálu (pasív) respektive finanční zdroje 

podniku k určitému okamžiku a majetek, který z těchto finančních zdrojů financoval. 

S tímto majetkem podnik uskutečnil svoji činnost, aby vytvářel zisk a peněžní toky Ca-

sh-flow. Část tohoto Cash-flow podniku umožní odměňovat investory, část z něj zůsta-

ne podniku na samofinancování. 

V rozvaze se aktiva třídí podle likvidnosti jednotlivých složek majetku, pasíva podle 

vlastnictví (1).  

 

AKTIVA  celkem 

A.  Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 

B.      Dlouhodobý majetek   

B.I.    Dlouhodobý nehmotný majetek   

B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek   

 B.III. Dlouhodobý finanční majetek   

C.      Oběžná aktiva 

C.I.    Zásoby 

C.II.    Dlouhodobé pohledávky 

C.III.  Krátkodobé pohledávky 

C.IV.  Krátkodobý finanční majetek  

D.      Časové rozlišení    

  

 

  PASIVA  celkem 

A.      Vlastní kapitál 

A.I     Základní kapitál   

A.II    Kapitálové fondy 

A.III   Fondy ze zisku 

A.IV   Výsledek hospodaření minulých let 

A.V    Výsledek hospodaření běžného    

účetního období  (+ / -) 

B. Cizí zdroje 

C.I.    Rezervy 

C.II.   Dlouhodobé závazky             

C.III. Krátkodobé závazky               

C.IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

C.       Časové rozlišení    
   

 

 11 
 



1.4.2 Výkaz zisků a ztráty 
Výkaz zisků a ztrát je výkaz o pohybu peněz za určité období. Obsahuje výnosy, nákla-

dy a hospodářský výsledek za běžné období.  
 

Výnosy podniku tvoří: 

 Provozní výnosy (tržby za prodej zboží, vlastních výrobků, služeb, majetku a mate-

riálu, zúčtování rezerv,  aktivace vlastních výkonů). 

 Finanční výnosy (tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, výnosy z finančních in-

vestic, zúčtování rezerv do finančních výnosů). 

 Mimořádné výnosy. 

 

Náklady vyjadřují v peněžních jednotkách účelově zaměřenou spotřebu vstupních fakto-

rů při činnosti podniku za určité období, zaměřenou na získání určitého výsledku (vý-

stupu, výnosů) činnosti podniku v tomto období. Náklady se také dělí na provozní, fi-

nanční a mimořádné. 

 

Hospodářský výsledek získáme rozdílem výnosů a nákladů. Dělíme ho taktéž na pro-

vozní, finanční a mimořádný. Sečtením dílčích hospodářských výsledků získáme zisk 

nebo ztrátu. Ta se upraví podle zákona o dani z příjmů a dostaneme hospodářský výsle-

dek za účetní období (1).  

 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY 

  Prodejní činnost 

 + Tržby za prodej zboží 

 - Náklady vynaložené na prodané zboží 

 Obchodní marže 

 Výrobní činnost 

 + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

 - Náklady na výrobu (spotřeba materiálu, energie, opravy, …) 

 Přidaná hodnota   

- osobní náklady 

- daně a poplatky  

- odpisy DNM, DHM 

- ostatní provozní náklady 
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Provozní výsledek hospodaření (EBIT) 

Finanční činnost 

 + výnosy z finančních operací 

- náklady z finančních operací 

Finanční výsledek hospodaření (EBT) 

- daň z příjmu za běžnou činnost 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  

Mimořádná činnost  

 + mimořádné výnosy 

- mimořádné náklady 

- daň z příjmu za mimořádnou činnost 

Mimořádný výsledek hospodaření  

Výsledek hospodaření za účetní období  

 

1.4.3 Cash-flow 
Vykazuje skutečný tok vynaložených a přijímaných peněžních prostředků uvnitř firmy 

za určité období.  Nejedná se tedy pouze o vyjadřování prostředků pouze „jakože„ vy-

daných jak to zaznamenává účetnictví ve výkazu zisků a ztrát, ale přímo jejich vynaklá-

dání a přijímání na určité činnosti. To má samozřejmě za následek mnohem lepší sledo-

vání a kontrolu daných prostředků z hlediska podnikatele, který tak může zjistit, jak si 

jeho firma právě vede. Tato metoda je velmi výhodná, ale lze říci, že poměrně mladá. 

 

Využití přehledu o peněžních tocích v podniku: 

 při krátkodobém i dlouhodobém plánování finančního hospodaření, 

 při hodnocení investičních záměrů a plánování investičních akcí, tj. plánování 

nákupu nového investičního majetku, 

 při hodnocení platební schopnosti účetní jednotky a řízení likvidity, 

 při finanční analýze a hodnocení hospodaření účetní jednotky, 

 při zjišťování tržní ceny účetní jednotky. 

 

Slabé stránky účetních výkazů 

I když účetní výkazy představují základní materiál analýzy, mají i slabé stánky. Výkazy 

pracují s údaji, které se vždy týkají minulosti (1).  
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1.5 Poměrové ukazatele 
 

UKAZATELÉ RENTABILITY 

Měří úspěšnost při dosahování podnikových cílů srovnáváním zisku s jinými veličinami 

vyjadřujícími prostředky vynaložené na dosažení tohoto výsledku. Zahrnují vliv likvidi-

ty, řízení dluhu i řízení aktiv na zisk.  

 

Ukazatel vyjadřuje do jaké míry podnik reprodukuje vlastní zdroje. 

Platí, že výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší než výnosnost celkového kapi-

tálu. Zároveň by mělo platit, že tento ukazatel bude větší než běžná úroková míra. Dle 

tohoto ukazatele si mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou 

intenzitou odpovídající riziku investice(5). 

 

Rentabilita celkových vložených prostředků – ROA (Return of Assets) 

ROA vyjadřuje čistou výnosnost celkových aktiv podniku. Čím je hodnota tohoto uka-

zatele vyšší, tím je situace sledovaného podniku příznivější. 

ROA = EAT / celková aktiva  
kde EAT … HV po zdanění 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return of Equity)  

ROE měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál svých vlastníků. Jeho hodnota udá-

vá, kolik peněžních jednotek čistého zisku připadá na jednu peněžní jednotku investo-

vanou do podniku jeho vlastníky. Obecně by ROE neměl být nižší, než je výnosnost 

státních cenných papírů. 

V případě, že podnik využívá efektivně svoje cizí zdroje, mělo by platit: ROE > ROA. 

ROE = EAT / vlastní kapitál  
kde EAT … HV po zdanění 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu  - ROI (Return of Investment) 

ROI hodnotí všeobecnou efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na zdroj, odkud 

tento kapitál pochází (vlastníci, věřitelé, banky, apod.). Kromě vedení podniku je před-

mětem zájmu externích subjektů, kteří chtějí znát rentabilitu svého potenciálního part-

nera před uzavřením smluv. Měl by dosahovat maximálních hodnot. 
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ROI = EBIT / celkový vložený kapitál  
kde EBIT … provozní HV  

 
UKAZATEL LIKVIDITY 

Schopnost podniku uhradit v daném okamžiku splatné závazky. Podnik je platebně 

schopný, má-li k příslušnému dni více pohotových peněžních prostředků, než kolik je 

splatných závazků.  

Podnik je platebně schopný jen tehdy, když momentální likvidita je větší než  1, nebo se 

minimálně rovná jedné.  

 

Likvidita 1. stupně ⇒ Okamžitá likvidita  

Okamžitá likvidita udává momentální platební schopnost podniku. Za uspokojivou hod-

notu ukazatele okamžité likvidity se ve vyspělých tržních ekonomikách považuje 0,2 – 

0,5. 

Okamžitá likvidity = pohotové finanční prostředky / krátkodobé závazky  

 

Likvidita 2. stupně ⇒  Pohotová likvidita 

Je to přesnější vyjádření likvidity, kdy se od oběžných aktiv odečítají zásoby. 

Spíše než samotnou hodnotu ukazatele, resp. její porovnání s hodnotami ukazatele 

v jiných podnicích, je užitečné sledovat její vývoj v čase. Srovnáme-li ukazatele v čase 

a zjistíme-li hodnotu výrazně nižší, poukazuje hodnota pohotové likvidity na nadměr-

nou váhu zásob ve struktuře podniku. Také zde lze nalézt určité bezpečnostní kriterium, 

když se uvádí, že pohotovou likviditu lze považovat za dobrou, je-li hodnota ukazatele 

alespoň 1 – 1,5. V takovém případě je podnik schopen se vyrovnat se svými závazky, 

aniž by musel prodávat své závazky i zásoby. 

Pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky 

 

Likvidita 3. stupně ⇒ Běžná likvidita 

Je klasickým ukazatelem, který odvozuje solventnost, resp. likviditu podniku od poměru 

mezi oběžnými aktivy jako nejlikvidnější skupinou aktiv a krátkodobými závazky 

splatnými v blízké budoucnosti.   

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
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UKAZATEL ZADLUŽENOSTI  

Analýza nejprve srovnává rozvahové položky a na základě toho určí, v jakém rozsahu 

jsou firemní aktiva financována cizími zdroji. Potom se zaměří na ukazatele odvozené 

z položek výkazu zisku a ztrát a určí, kolikrát jsou náklady na cizí financování pokryty 

provozním ziskem. Nižší zadluženost a vyšší úrokové krytí znamenají, že podnik je 

schopen přijímat a splácet další úvěry. Hodnota ukazatele ve výši 100 % znamená, že 

podnik vydělává pouze na úroky. Této hodnoty se dosahuje tehdy, když se čistý zisk 

rovná 0. Hodnota menší než 100 % znamená, že podnik nedosahuje čistý zisk a že si 

nevydělá ani na úroky. 

 

Míra samofinancování 

Míra samofinancování vyjadřuje podíl vlastního kapitálu podniku k jeho celkovým ak-

tivům, což ukazuje proporci, v jaké jsou aktiva podniku financována penězi svých 

vlastníků. Jinými slovy ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, 

jak velká je jeho samostatnost. Čím je hodnota uvedeného ukazatele vyšší, tím vyššího 

stupně samostatnosti podnik dosahuje. 

MS = vlastní kapitál / celková aktiva 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí podává informace o tom, kolikrát zisk před odpočtem úroků a daní 

(EBIT) pokrývá úrokové náklady společnosti. Pokud se hodnota tohoto ukazatele pohy-

buje přibližně okolo 8, může investor analyzovaný podnik považovat z tohoto hlediska 

za bezproblémový. Hodnotu 4 – 6 lze považovat za dobrou. Pokud však hodnota ukaza-

tele klesne pod 3, je již nutná značná obezřetnost. Pod 2 jde o hodnotu značně riziko-

vou. 

ÚK = EBIT / nákladové úroky 

 

Celková zadluženost 

Celkové závazky společnosti zahrnují krátkodobé i dlouhodobé závazky. Čím větší je 

podíl vlastního majetku, tím více je zajištěna bezpečnost proti ztrátám věřitelů v případě 

likvidace. Proto věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. Jestliže je ukazatel zadlu-

ženosti vysoký a oborový průměr je nižší, bude pro společnost obtížné získat dodatečné 

zdroje bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní kapitál.  
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Stupeň zadluženosti vyjadřuje posouzení finančních důsledků zadluženosti podniku. 

CZ = cizí zdroje / celková aktiva 

 
 

UKAZATELÉ AKTIVITY 

Měří efektivnost hospodaření firmy se svými aktivy. Má-li jich více, než je účelné, 

vznikají zbytečné náklady a tím i nízký zisk. 

 

Rychlost obratu celkového kapitálu – ROCK 

Tomuto ukazateli  se říká také obratovost celkového kapitálu. Ukazuje počet obrátek za 

sledované období (rok). 

Výsledkem výpočtu je absolutní číslo. Obecně platí, že čím vyšší je obratovost, tím lé-

pe. Doporučená hodnota je 1,6 – 3.  

ROCK = tržby / celková aktiva 

 

Rychlost obratu zásob – ROZ 

Je definována jako poměr celkových tržeb a průměrného stavu zásob všeho druhu. Uka-

zatel nám vyjadřuje kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po 

prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob. 

Lze to spočítat i s použitím tržeb, ale za teoreticky správnější se považuje ukazatel, kde 

v čitateli místo tržeb jsou celkové náklady. Důvodem je skutečnost, že výše zisku je 

vzhledem k rychlosti obratu zásob irelevantní. 

ROZ = tržby / zásoby 

 

Doba obratu zásob – DOZ 

Tento ukazatel považujeme za ukazatel intenzity využití zásob. 

Obecně platí, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lépe. Na 

druhou stranu musí ale podnik reagovat pružně na poptávku a musí tedy nalézt optimál-

ní vztah mezi výše uvedenými ukazateli. Optimalizace zásob představuje samostatnou 

součást finančního řízení podniku. 

DOZ = (zásoby / tržby) x 360 
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Rychlost obratu pohledávek – ROP 

Tento ukazatel nám udává v podobě počtu obrátek, jak rychle jsou pohledávky přemě-

ňovány v peněžní prostředky. 

Je vyjadřován poměrem tržeb a průměrného stavu pohledávek. 

ROP = tržby / krátkodobé pohledávky 

 

Doba obratu pohledávek – DOP 

Ukazuje, kolik dní je majetek podniku ve formě pohledávek, resp. za jak dlouhé období 

jsou pohledávky v průměru splaceny a zda je podnik schopen dodržovat lhůtu splatnosti 

pohledávek. 

DOP = (krátkodobé pohledávky / tržby) x 360 

 

 

1.6 Pyramidová soustava 
Pyramidová soustava ukazatelů vzniká postupným rozkladem vrcholového ukazatele na 

ukazatele dílčí, které jej rozhodujícím způsobem ovlivňují, přičemž je možné volit růz-

ný počet stupňů rozkladu. Mezi ukazovateli jsou jasné vztahy a mají jak postavení dů-

sledku (vůči nižším ukazatelům) tak i postavení příčiny (vůči vyšším ukazatelům). Ne-

výhodou této koncepce je nutnost respektování matematických vazeb, a proto se nemů-

žou zohlednit některé oblasti (např. inovační aktivita podniku). 
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1.7 Bilanční pravidla 
 

Zlaté bilanční pravidlo financování 

- Je třeba sledovat časový horizont trvání majetkových částí s časovým horizontem 

zdrojů. Stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobými zdroji a oběžná aktiva krátkodo-

bými zdroji.  

 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika  

- Vlastní zdroje by měly převyšovat cizí zdroje, nebo se mohou rovnat. 

 

Zlaté pravidlo pari 

- Hodnotí vztah stálých aktiv a vlastních zdrojů. Při financování podniku  užívá společ-

nost i zdroje cizí, které se mohou v krajním případě rovnat. 

 

Zlaté poměrové pravidlo 

- Tempo růstu investic by z hlediska udržení dlouhodobé finanční rovnováhy nemělo 

převyšovat tempo růstu tržeb.  

 

1.8  SWOT analýza 
 

Chce–li firma úspěšně strategicky plánovat, je nutné, aby měl management odpovídající 

a kompletní znalost okolního prostředí a interních možností organizace. Právě analýza 

SWOT slouží k poznání organizačního prostředí a vnitřních možností podniku (6). 

S → Strengths (přednosti = silné stránky), 

W → Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), 

O → Oppottunities (příležitosti), 

T → Threats (hrozby). 
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SWOT analýza je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech. 

o Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné i budoucí pozice 

jejich organizace. 

o Z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

o Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní 

nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem 

k podnikovým činnostem. 

o Vede ke zlepšené výkonnosti organizace.  

 
 

 

 

 

 

 20



2 Analýza současného stavu 
 
2.1 Charakteristika společnosti 
 

Obchodní firma: VYDOS SERVIS a.s.  

Sídlo:  682 27 Vyškov, Brněnská 25 

IČO:  26950723 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 30 000 000 Kč 

 

Předmět podnikání 

- opravy silničních vozidel  

- opravy karoserií 

- údržba motorových vozidel a příslušenství 

- specializovaný maloobchod 

- maloobchod s motorovými vozidly  

- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 

- pronájem a půjčování věcí movitých 

- reklamní činnost a marketing 

 
2.1.1 Historie 
Pro zjištění analýzy společnosti VYDOS SERVIS a.s. je nutné se zmínit o základních 

parametrech předchůdců této firmy. 

 

Vznik ČSAD Vyškov, původně jako jednoho ze závodů národního podniku ČSAD Br-

no, se datuje do roku 1949. Začátek jeho nové historie, nejprve jako státního podniku, 

klademe do roku 1991, kdy se vyčlenil ze státního podniku ČSAD s.p. Brno a byl za-

psán do obchodního rejstříku pod názvem Československá automobilová doprava 

Vyškov, státní podnik. 
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K 1.1.1994 byl na základě schváleného privatizačního projektu státní podnik Českoslo-

venská automobilová doprava Vyškov transformován na nový právní subjekt pod ob-

chodním jménem ČSAD Vyškov a.s. 

Dnem 21.12.2004 tato společnost na základě usnesení valné hromady zanikla bez likvi-

dace a místo ní vznikly čtyři nástupnické firmy. 

 

2.1.2 Organizační struktura 
Valná hromada konaná dne 22.6.2004 schválila mj. Zprávu představenstva o podnika-

telské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2003, podnikatelský záměr společnos-

ti na rok 2004, ve kterém byla navržena reorganizace struktury společnosti, její rozděle-

ní založením právnických osob. Rozhodný den byl stanoven na 1.7.2004. Z tohoto dů-

vodu bylo rozhodnuto zpracovat projekt rozdělení s mimořádnou účetní závěrkou 

k 30.6.2004 jako konečnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu rozdělení společnos-

ti. Nástupnickými společnostmi podle projektu rozdělení jsou: VYDOS TRUCK a.s., 

VYDOS BUS a.s., Vyškovský FINREAL a.s., VYDOS SERVIS a.s. 

Organizační struktura je zobrazena v příloze č. 3.  
 

 

 

              ČSAD Vyškov a.s. 

 

 

VYDOS SERVIS a.s. 

 

 VYDOS BUS a.s 

 

 VYDOS Truck a.s. 

 

 Vyškovský FINREAL a.s. 
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2.1.3 Služby 
 
Firma vznikla přesně účelově, kdy převzala všechny potřebné agendy pro zajištění nos-

ných činností obou dopravních firem. (Většinu činností správní režie v podmínkách 

ČSAD Vyškov a.s.). Plně zajišťuje všechny nutné ekonomické, finanční, investiční, per-

sonální, právní a jiné agendy pro obě dopravní firmy. Nabídku služeb doplňuje servis 

nákladních vozidel, myčka nákladních aut a autobusů, prodejna náhradních dílů a služ-

by celní deklarace a zásobování pohonnými hmotami. Tato společnost má v majetku 

řadu nemovitostí, pronajímá je oběma dopravním organizacím i třetím stranám. 

 

 

2.1.4 Obchodní funkce  
 
Obchodní funkce této společnosti je zaměřena zejména na plnění služeb dvou doprav-

ních firem ze skupiny. Je tedy zaměřena víceméně na plnění interních služeb, a proto i 

marketingové pojetí, obchodní aktivity navenek jsou utlumovány. Vnější služby nabízí 

firma jen ve skladovací činnosti, prodeji pohonných hmot, mytí vozidel. Proto je ob-

chodní problematika spíše zaměřena na dodavatelsko odběratelské vztahy  v zásobování 

(náhradní díly, nafta). Cenová politika je však vně i uvnitř ve skupině VYDOS nastave-

na podle místně a oborově obvyklých tržních cen. Firma rovněž pro cizí subjekty jako 

obchodní činnost provozuje služby v celní problematice, záruky, zpracování statistiky 

podle směrnic EU, odbavování celních zásilek. Tato činnost je pod certifikací ISO 2000. 

 

 

2.1.5 Technické funkce 
 
Pro zajištění činnosti své i pomocné pro firmy ze skupiny, společnost je majitelem ne-

movitostí, které v nezbytné míře pronajímá dopravním společnostem skupiny, dále pro-

najímá  v menším rozsahu i třetím stranám. Nicméně hlavní technická síla byla 

v opravárenském provozu a jeho technologiích, skladování. Z rozhodnutí majitelů však 

opravárenství přešlo pod další firmu ze širší skupiny vlastníků (TEZAS a.s.). Společnost 

nezajišťuje ani jednu z důležitých věcí v autoprovozu a to pneu služby. Dopravní spo-

lečnosti využívají služby firmy Truck Service Zlín a.s., která v areálu VYDOS SERVIS 
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a.s. má pronajat pneuservis.  Důležité služby  poskytuje mytím vozidel v myčce, která je 

však  technicky zastaralá. 

 

Součástí poskytovaných služeb je SW. Firma používá systém WAM S/3 od společnosti 

MIKROS a.s. Brno. Jde o moderně pojatý systém, modulově tvořený podle jednotlivých 

agend dopravní firmy. Systém pracuje na síti Novell a zajišťuje připojení na 50 účastní-

ků.Tento systém VYDOS SERVIS a.s. spravuje a udržuje pro dopravní firmy. Jeho po-

mocí vede veškeré provozní, účetní, finanční, personální i mzdové a investiční agendy. 

Spojení na dislokovaná pracoviště je bezdrátové. 

 

 

2.1.6 Personální funkce  
 
Pro všechny firmy skupiny zajišťuje vedení personálních agend. Akvizice pracovníků, 

veškeré administrativní náležitosti, styk se státními úřady zejména s Úřady práce. Trva-

lé zajišťování dostatečného počtu pracovníků v jednotlivých kategoriích, práce se za-

městnanci s cílem omezovat fluktuaci na co nejmenší míru, zajišťování rekvalifikací, 

pravidelných povinných školení u zaměstnanců.  
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2.2 Finanční analýza 
 

Jako vstupní data pro aplikaci metod finanční analýzy byly použity Rozvaha a Výkaz 

zisku a ztráty, které jsou uvedeny v příloze č. 1,2. Jsou brány v potaz pouze z let 2005 a 

2006, protože údaje za rok 2004 by byly nekorektní a byly by ovlivněny rozdělením 

ČSAD Vyškov a.s. k rozhodnému dni 30.6.2004 a výkazy nástupnických společností 

k 31.12.2004.  

 

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Základním bodem finanční analýzy je horizontální a vertikální rozbor finančních výka-

zů. Tyhle postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých 

relacích a souvislostech. U horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané veličiny 

v čase (ve vztahu k nějakému minulému období).  

Vertikální analýza sleduje strukturu finančních výkazů vztaženou k nějaké veličině (4).  

 

 

Vertikální analýza aktiv  

 2006 2005 

Podíl na 
bilanční 

sumě 
2006 

Podíl na 
bilanční 

sumě 
2005 

  AKTIVA CELKEM 69 425 69 378 100,0% 100,0%
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VL. KAPITÁL 0 0 0,0% 0,0%
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 29 895 32 006 43,1 % 46,1 %
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 587 831 0,8 % 1,2 %
B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 29 108 30 975 41,9 % 44,6 %
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 200 200 0,3 % 0,3 %
C. OBĚŽNÁ AKTIVA 39 297 37 120 56,6 % 53,5 %
C.I. Zásoby 401 841 0,6 % 1,2 %
C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 009 1 888 2,9 % 2,7 %
C.III. Krátkodobé pohledávky 36 524 33 214 52,6 % 47,9 %
C.IV. Finanční majetek 363 1 177 0,5 % 1,7 %
D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 233 252 0,3 % 0,4 %
D.I. Časové rozlišení 233 252 0,3 % 0,4 %

Tab. č. 1Vertikální analýza aktiv (vybrané položky v tis. Kč, %) 
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Graf č. 1 Vývoj vzájemných poměrů aktiv (v %) 

 

Vertikální analýza pasiv  

   2006 2005 

Podíl na 
bilanční 

sumě 
2006 

Podíl na 
bilanční 

sumě 
2005 

  PASIVA CELKEM 69 425 69 378 100,0% 100,0%
A. VLASTNÍ KAPITÁL 40 126 38 618 57,8% 55,7%
A.I. Základní kapitál 30 000 30 000 43,2% 43,2%
A.II. Kapitálové fondy 0 0 0,0% 0,0%
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 5 995 5 938 8,6% 8,6%
A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 2 620 427 3,8% 0,6%

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 1 511 2 253 2,2% 3,2%

B. CIZÍ ZDROJE 28 440 30 429 41,0% 43,9%
B.I. Rezervy 3 623 3 680 5,2% 5,3%
B.II. Dlouhodobé závazky 0 326 0,0% 0,5%
B.III. Krátkodobé závazky 11 702 20 333 16,9% 29,3%
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 13 115 6 090 18,9% 8,8%
C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 859 331 1,2% 0,5%

Tab. č. 2 Vertikální analýza pasiv (vybrané položky v tis. Kč, %) 
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Hodnocení 

Bilanční suma společnosti vykazuje v obou letech stabilní polohu. Její výše ukazuje na 

menší společnost. 

 

Aktiva 

V roce 2005 představovala výše oběžných aktiv 37,12 mil. Kč, v % vyjádření 53,5%. 

V roce 2006 se hodnoty změnily na 39,297 mil. Kč a 56,6% . Prakticky celý posun ve 

zvýšení v roce 2006 je evidován ve zvýšení pohledávek a to strukturálně 

v krátkodobých pohledávkách z obchodního styku. Vzhledem k tomu, že společnost je 

velmi specificky zaměřená na poskytování servisu  společnostem VYDOS BUS a.s. a 

VYDOS Truck a.s., je zřejmé, že ke zvýšení pohledávek došlo právě v důsledku  pro-

blémů některé z těchto firem. 

 

Dlouhodobý majetek měl opačný trend a v roce 2006 poklesl na 29,895 mil. Kč tj. 

z 46,1 % v roce 2005 na 43,1% v roce 2006. Celý pokles je možné hledat ve změně 

dlouhodobého hmotného majetku. Společnost vlastní pozemky a stavby a z pohledu od-

pisů se jedná vesměs o starší budovy. Nejsou používány žádné nové technologie či vý-

razně upravené stavby. Velmi významné je zjištění, že společnost pracuje prakticky bez 

zásob,  nejedná se tedy o firmu výrobní, ale společnost zaměřenou na poskytování slu-

žeb a pronájmů.  

Jiná aktiva představují marginální hodnoty z bilanční sumy.  

 

Pasiva jsou složena z 55,7% v roce 2005 a 57,8% v roce 2006 vlastního kapitálu, 

z čehož 43,2% v obou letech připadá na základní kapitál - 30 mil. Kč. Rezervní fond je 

v zákonném limitu. Hospodářský výsledek v roce 2006 poklesl oproti roku 2005 o cca 

700 tis. Kč. 

 

Cizí zdroje přestavují 43,9% v roce 2005 a 41% v roce 2006 celkových pasiv. Tvořené 

rezervy představují 5,3% resp. 5,2% pasiv. Významná změna nastává ve struktuře zá-

vazků  krátkodobých a to z obchodních vztahů 29,3% v roce 2005 na 16,9% v roce 

2006 – jde zejména o závazky za nákup pohonných hmot a náhradních dílů.  Ve vzá-

jemné souvislosti se změnou závazků se měnil i poměr bankovních úvěrů a výpomocí. 
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Ty se oproti závazkům samozřejmě opačnou cestou o 8,8% v roce 2005 zvýšily na 

18,9% v roce 2006. To m.j. znamená i zlepšení pozice společnosti u bankovních ústavů. 

 

 

Horizontální analýza aktiv 

 2006 2005 
Absolutní 

změna 
06 -05 

Relativní 
změna 
06 - 05 

  AKTIVA CELKEM 69 425 69 378 47 0,1%
A. Pohledávky za upsaný vl. kapitál  0 0 0 0 % 
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 29 895 32 006 -2 111 -6,6 %
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 587 831 -244 -29,4 %
B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 29 108 30 975 -1 867 -6,0 %
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 200 200 0 0,0 %
C. OBĚŽNÁ AKTIVA 39 297 37 120 2 177 5,9 %
C.I. Zásoby 401 841 -440 -52,3 %
C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 009 1 888 121 6,4 %
C.III. Krátkodobé pohledávky 36 524 33 214 3 310 10,0 %
C.IV. Finanční majetek 363 1 177 -814 -69,2 %
D. OST. AKTIVA - přechodné účty aktiv 233 252 -19 -7,5 %
D.I. Časové rozlišení 233 252 -29 -11,5 %

Tab. č. 3 Horizontální  analýza aktiv (vybrané položky v tis. Kč, %) 
 

 

Horizontální analýza pasiv 

   2006 2005 

Absolutní 

změna 

06 -05 

Relativní 

změna 

06 - 05 

     PASIVA CELKEM 69 425 69 378 47 0,1 %
A. VLASTNÍ KAPITÁL 40 126 38 618 1 508 3,9 %
A.I. Základní kapitál 30 000 30 000 0 0,0 %
A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0,0 %
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 5 995 5 938 57 0,96 %
A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 2 620 427 2 193 513,58 %

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 1 511 2 253 -742 -32,93 %

B. CIZÍ ZDROJE 28 440 30 429 -1 989 -6,54 %
B.I. Rezervy 3 623 3 680 -57 -1,55 %
B.II. Dlouhodobé závazky 0 326 -326 100 %
B.III. Krátkodobé závazky 11 702 20 333 -8 631 -42,45 %
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 13 115 6 090 7 025 115,35 %
C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 859 331 528 159,52 %

Tab. č. 4 Horizontální  analýza pasiv (vybrané položky v tis. Kč, %) 
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Hodnocení 

U aktiv došlo k nepatrnému zvýšení. Oběžná aktiva se zvýšila o 6 %, k čemuž přispěly 

zejména krátkodobé pohledávky, které vzrostly o 10 %. Naopak významně ubyl krátko-

dobý finanční majetek.  

O 3,9 % došlo ke zvýšení vlastního kapitálu. Také vzrostl výsledek hospodaření minu-

lých let o 514 %, což představuje významné zlepšení. Naopak cizí zdroje se snížily asi o 

6,5 %, hlavně o krátkodobé závazky – pokles téměř o 40 %. Ostatní pasiva se oproti 

roku 2005 zvýšila o 159 %.  

 

2.1.2 Analýza tokových ukazatelů 
 

Vertikální analýza výnosů a nákladů 

 
2006 2005 

Procentní 
podíl 
2006 

Procentní 
podíl 
2005 

Tržby za prodej zboží 63 768 0 61,60% 0%
Výkony 1 827 20 088 1,80% 19,40%
Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 950 56 043 0,90% 54%
Ostatní provozní výnosy 36 897 27 486 35,60% 26,50%
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 38 41 0,04% 0,04%
Výnosové úroky 37 0 0,03% 0%
Ostatní finanční výnosy 0 7 0% 0%
Výnosy celkem 103 517 103 665 100% 100%

Tab. č. 5 Shrnuté podíly položek výnosů (v tis. Kč, %) 

 

  2006 2005 
Procentní 

podíl 
2006 

Procentní 
podíl 
2005 

Náklady vynaložené na prodané zboží 62 246 0 61% 0%
Výkonová spotřeba 13 509 24 611 13,20% 24,30%
Osobní náklady 9 367 19 303 9,20% 19%
Daně a poplatky 167 225 0,16% 0,22%
Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 2 744 2 958 2,70% 2,90%
Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 150 52 248 0,15% 51,50%
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní  
oblasti a komplexních nákladů příštích období 

-86 -2 822 -0,08% -2,80%

Ostatní provozní náklady 13 404 2 933 13,14% 2,90%
Nákladové úroky 512 414 0,50% 0,41%
Ostatní finanční náklady 117 145 0,11% 0,14%
Daň z příjmů za běžnou činnost -124 1 397 -0,12% 1,38%
Náklady celkem 102 006 101 412 100% 100%

Tab. č. 6 Shrnuté podíly položek nákladů (v tis. Kč, %) 
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Horizontální analýza výnosů a nákladů 

(tis. Kč) 
2006 2005 

Rozdíly 

 06 -05 

Poměry   

06 - 05 

Tržby za prodej zboží 63 768 0 63 768 0 %

Výkony 1 827 20 088 -18 261 -90,9 %

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 950 56 043 -55 093 -98,3 %

Ostatní provozní výnosy 36 897 27 486 9 411  34,2 %

Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 38 41 -3 -7,3 %

Výnosové úroky 37 0 37 0 %

Ostatní finanční výnosy 0 7 -7 -100 %

Výnosy celkem 103 517 103 665 -148 -0,14

     

Náklady vynaložené na prodané zboží 62 246 0 62 246 0 %

Výkonová spotřeba 13 509 24 611 -11 102 -45,1 %

Osobní náklady 9 367 19 303 -9 936 -51,4 %

Daně a poplatky 167 225 -58 -26 %

Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 2 744 2 958 -214 -7,2 %

Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 150 52 248 -52 098 -99,7 %

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích obd. 
-86 -2 822 2 736 97 %

Ostatní provozní náklady 13 404 2 933 10 471 357 %

Nákladové úroky 512 414 98 23,7 %

Ostatní finanční náklady 117 145 -28 -19,3 %

Daň z příjmů za běžnou činnost -124 1 397 -1 521 109%

Náklady celkem 102 006 101 412 594 0,59 %

  

Výsledek hospodaření za účetní období 1 511 2 253 -742 -33 %

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 387 3 650 -2 263 -62 %

Tab. č. 7  Meziroční indexy změn položek výkazu zisku a ztráty 
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Graf  č. 2  Hospodářský výsledek v tis. Kč 

 

Hodnocení 

Výnosy  

V roce 2005 dosáhly výnosy celkové hodnoty 103 665 tis. Kč. Těžiště bylo  v tržbách 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu – 54%, ve výkonech 19,4% a ostatních 

provozních výnosech. Ostatní výnosové účty jsou marginální. 

 

V roce 2006 dochází ve  struktuře všech významných účtů třídy 6 k významným posu-

nům. Tržby za prodej zboží dosahují z nulové hodnoty výši 61,6%, zvyšují se o 10 % 

ostatní provozní výnosy a minimalizují se na 1,8% výkony. Rok 2006 lze označit jako 

za období změn a to jak účetně metodických – dle pokynů auditora, tak obchodně stra-

tegických z rozhodnutí majitelů společnosti. Podstatné ovšem zůstává, že při změně 

struktur nedošlo k výraznému negativnímu ovlivnění výše výnosů. 

 

Horizontální analýza svými hodnotami potvrzuje významné metodické strukturální 

změny. Posuny mezi jednotlivými skupinami účtů třídy 6 jsou jednoznačné. 

 

Náklady 

V roce 2005 nosnými náklady se stala zůstatkové cena prodaného majetku a materiálu a 

to 51,5% a výkonová spotřeba při vlastní výrobě – 24,3%.Ostatní nákladové účty svými 
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poměry a podíly na celkových nákladech jsou procentuálně méně důležité. Významné 

procento zůstatkových cen jednoznačně hovoří o strukturální změně a v konkrétním vy-

jádření o přechodu opravárenské činnosti na společnost TEZAS a.s. 

 

V souvislosti s těmito změnami se v roce 2006 promítají i jinak nastavené poměry ná-

kladových skupin účtů. Náklady vynaložené na prodej zboží dosahují 61%. Výkonová 

spotřeba má váhu o 10% nižší proti roku 2005, osobní náklady se snížily  na podíl 9,2% 

(s přechodem do TEZASU a.s. odešla i pracovní síla). Ostatní provozní náklady – podíl 

se zvýšil o 10%. U ostatních nákladových položek, které v obou letech nepředstavují 

výrazný podíl z nákladů, nedochází k zásadním změnám.  

 

Horizontální analýzou lze dovodit opětovné změny struktury činností, ale i menšího 

zvýšení nákladovosti činností, které se po úpravách v podnikatelském zaměření substi-

tuují původní aktivity společnosti. 
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Podrobnější členění nákladů a výnosů ve sledovaných letech 
    2006 2005 06/05 
Spotřebované materiálu 501 834 006,80 9 403 367,43 -8 569 360,63 
Spotřeba energie 502 1 197 942,71 1 785 500,58 -587 557,87 
Prodané zboží 504 62 246 459,42   62 246 459,42 
Opravy a udržování 511 4 425 213,73 5 571 356,08 -1 146 142,35 
Cestovné 512 6 693,00 28 426,70 -21 733,70 
Náklady na reprezentaci 513 58 372,14 36 762,30 21 609,84 
Ostatní služby 518 6 986 886,82 7 785 550,64 -798 663,82 
Mzdové náklady 521 6 549 502,00 13 917 270,00 -7 367 768,00 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 523 186 000,00 186 000,00 0,00 
Zákonné sociální pojištění 524 2 271 408,00 4 760 821,00 -2 489 413,00 
Zákonné sociální náklady 527 359 603,00 439 581,11 -79 978,11 
Daň silniční 531 16 101,00 42 188,00 -26 087,00 
Daň z nemovitostí 532 54 868,00 56 034,00 -1 166,00 
Ostatní daně a poplatky 538 95 681,66 126 394,87 -30 713,21 
Zůstat.cena prod.DNM a DHM 541 150 047,90 353 318,00 -203 270,10 
Prodaný materiál 542 0,00 51 895 213,13 -51 895 213,13 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 544 83 838,34 54 990,92 28 847,42 
Ostatní pokuty a penále 545 19 900,00 6 289,00 13 611,00 
Odpis pohledávky 546 9 155 244,48 243 914,00 8 911 330,48 
Ostatní provozní náklady 548 4 144 524,32 2 627 804,90 1 516 719,42 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 551 2 744 192,54 2 958 209,02 -214 016,48 
Tvorba zákonných rezerv 552 -56 500,00 -2 165 841,00 2 109 341,00 
Torba zákonných opravných položek 558 -42 251,00 -156 063,00 113 812,00 
Tvorba opravných položek 559 12 437,44 -500 000,00 512 437,44 
Úroky 562 511 596,65 413 998,77 97 597,88 
Kursové ztráty 563 25 290,59 40 256,16 -14 965,57 
Ostatní finanční náklady 568 93 106,51 104 935,97 -11 829,46 
Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 591 0,00 633 820,00 -633 820,00 
Daň z příjmů z běžné činnosti - odlo-
žená 592 -120 979,00 762 588,00 -883 567,00 
Dodatečné odvody daně z příjmů 595 -3 360,00   -3 360,00 
NÁKLADY  102 007 833,05 101 414 691,58 593 140,47 
Tržby z prodeje a služeb 602 1 827 232,47 19 953 789,42 -18 126 556,95 
Tržby za zboží 604 63 767 943,53   63 767 943,53 
Aktivace materiálu a zboží 621  133 784,04 -133 784,04 
Tržby z prodeje DNM a DHM 641 859 429,00 2 139 000,00 -1 279 571,00 
Tržby z prodeje materiálu 642 91 347,37 53 903 766,97 -53 812 419,60 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 644  74 768,20 -74 768,20 
Výnosy z odepsaných pohledávek 646 8 629 006,00 -44 071,76 8 673 077,76 
Ostatní provozní výnosy 648 28 266 798,05 27 368 377,83 898 420,22 
Úroky 662 37 341,68 304,43 37 037,25 
Kursové zisky 663 26,05 5 833,94 -5 807,89 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 665 38 180,00 40 662,00 -2 482,00 
Ostatní finanční výnosy 668 0,00 890,00 -890,00 
VÝNOSY  103 517 304,15 103 665 105,07 -59 800,92 
Tab. č. 8  Přehled změn účtů nákladů a výnosů (v Kč) 
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Vzhledem k tomu, že mezi roky 2005 a 2006 došlo k významným přesunům jak u účtů 

třídy 5, tak i u účtů třídy 6,  je vhodné  podrobněji zhodnotit vlivy, které změny vyvola-

ly (alespoň u skupin účtů s významnější vahou). 

 

Účty tř. 5 - náklady: 

Spotřeba materiálu (501) – v r. 2006 přešlo materiálně technické zásobování – vyjma 

pohonných hmot a celé spektrum opravárenské činnosti na firmu TEZAS a.s., která je 

součástí širší skupiny firem majitelů. Dále z tohoto pohledu byla v roce 2005 spotřeba 

účtována chybně, když tyto náklady měly být účtovány na účtu 542. 

 

Prodané zboží (504) – rovněž přímo souvisí s výše uvedenou strukturální změnou. Veš-

kerý prodej pohonných hmot v roce 2005 byl z důvodů zachování určité kontinuity 

s rokem 2004 účtován nesprávně do spotřeby. V roce 2006 už správně jako prodané 

zboží (prakticky 99%). 

 

Opravy a udržování, ostatní služby (511, 518) – meziroční snížení o 1,1 mil. resp. o 

0,79 mil Kč přímo souvisí s převodem aktivit na TEZAS a.s. a v menším objemu 

s racionálními opatřeními (odklad zbytných oprav, lepší výběr dodavatelů) s vlivem na 

snížení nákladů. 

 

Osobní náklady (521) – současně s přechodem aktivit do TEZASU a.s. došlo k převodu 

i potřebného množství pracovníků, kteří byly nositeli tohoto dílu osobních nákladů ve 

VYDOS SERVISU a.s. 

 

Daně a ostatní daně a poplatky (531, 532, 538) – plynuly s vyprodukovaným úsporami, 

ale rozdíl je zcela zanedbatelný. 

 

Zůstatkové ceny prodaného majetku (541) – v roce 2006 se již větší objem prodeje ma-

jetku nerealizoval.  

 

Prodaný materiál (542) – druhá z nejpodstatnějších změn a rozdílů, de facto protiváha 

změny účtovací metodiky u prodaného zboží, kdy se VYDOS SERVIS a.s. stává doda-

vatelem pohonných hmot pro obě dopravní firmy. 

 34



 

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (544, 545) – nevýznamné 

změny, odpovídající běžnému ročnímu provozu firmy. 

 

Odpis pohledávek (546) – v roce 2006 proběhlo několik akcí s postoupení a překupy 

pohledávek s dopravními formami resp. s firmami  majitelské skupiny. 

 

Odpisy majetku (551) – firma nezvyšovala v roce 2006 majetek, nedošlo k žádné rozší-

řené  reprodukci.   

 

Tvorba zákonných rezerv, tvorba zákonných opravných položek (552, 558) – v roce 

2005 byla čerpána rezerva, současně byly zaúčtovány dříve vytvořené opravné položky. 

 

Úroky, kursové ztráty, daně – v roce 2006 se zvýšily nákladové úroky z titulu zvýšení 

limitu kontokorentního úvěru z Raiffeisenbank a.s. na 9,5 mil Kč, kursové ztráty se sní-

žily díky lepší práci s valutami při mezibankovních pohybech – byť se jedná o zanedba-

telnou výši. U daní v roce 2006 byla využita určitá možnost „daňové optimalizace“ (viz 

překupy pohledávek apod.). 

 

Účty tř. 6 - výnosy: 

Tržby z prodeje a služeb (602) – v roce 2006 došlo k poklesu vlivem převodu  materiál-

ně technického zásobování na TEZAS a.s. a současně se upravila metodika účtování. 

 

Tržby za zboží (604) – prakticky shodné hodnocení vývoje jako u účtu 602 a 

v bezprostřední souvislosti  s účtem 642. 

 

Aktivace materiálu a zboží (621) – převodem dílenské činnosti prakticky tento druh vý-

nosů v roce 2006 zanikl. 

 

Tržba z prodeje majetku (641) – v roce 2005 došlo k neopakovatelné akci – prodej 

zbytných pozemků Městu Vyškov. 

 

Tržby z prodeje materiálu (642) – viz účty 602 a 604. 
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Smluvní pokuty a úroky z prodlení (644) - snížení tržeb proti roku 2005 nevýznamné. 

 

Výnosy z odepsaných pohledávek (646) – viz účet 546 – akce překupů pohledávek 

v roce 2006. 

 

Ostatní provozní výnosy (648) – více zakázek (pronájmů nemovitostí) v roce 2006, 

uplatnění inflačních doložek u smluv za vjezdy na autobusová nádraží ve Vyškově a 

Slavkově, která tvoří zásadní položky  u této kategorie tržeb. 

 

Úroky, kursové zisky, výnosy z finančního majetku (662, 663, 665) – nevýznamné změ-

ny, snad za pozornost stojí výnosové úroky za krátkodobé půjčování peněz uvnitř sku-

piny VYDOS. 

 

 

2.1.3 Rozdílová analýza 
 

Čistý pracovní kapitál (13) 

Princip výpočtu  

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobý cizí kapitál 

 

Optimální výše provozního kapitálu je rovna provozní potřebě zvýšené o riziko nepřes-

ného ocenění zásob a pohledávek. Toto navýšení je obvykle nazýváno finanční bezpeč-

ností pro zajištění produkce.  Optimální výše je pro každou společnost jiná a například 

při převažujícím prodeji za hotové a smluvené delší splatnosti závazků (maloobchodní 

řetězce) je obvykle záporná a fakticky slouží jako zdroj kapitálu. Jakmile je pracovní 

kapitál menší než jeho potřeba, musí společnost obvykle velmi rychle restrukturalizovat 

své zásoby anebo změnit termíny splatnosti, jinak se dostane velmi rychle do platební 

neschopnosti. V každém případě jakmile se výše provozního kapitálu blíži k jeho potře-

bě, musí vedení věnovat mimořádnou pozornost kontrole a prognózám cash-flow.   
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Graf č. 3 Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 

 

Hodnocení výsledku: 

Pracovní kapitál v obou letech nabýval kladných hodnot (oběžné prostředky jsou větší 

než krátkodobé zadlužení). Podstatné  pro zajištění provozu ale nebyla jeho absolutní 

výše (čím větší, tím lepší), nýbrž vybilancování optimální hodnoty (protože pokud má-

me oběžných prostředků  více než potřebujeme, nejsou využity pro produkci a proto 

přebytek pracovního kapitálu „umrtvuje" disponibilní prostředky).  

 

Výpočet jeho optimální výše musíme rozdělit na provozní potřebu (pokrytí provozních 

potřeb) a na mimořádnou potřebu, kdy potřebujeme mimořádně volné prostředky pro 

akvizici nebo velkou investici. 

 

Provozní kapitál se meziročně výrazně posílil a stav roku 2006 se určitě stabilizoval 

proti minulosti. Protože firma nikterak zatím nepotřebovala investovat, bylo disponibil-

ní množství kapitálu dostatečné. S ohledem na skutečnost, že v roce 2006 již firma dis-

ponovala tímto množstvím kapitálu mohla relativně mrtvé prostředky investovat pro-

střednictvím krátkodobých výpůjček dopravním firmám skupiny VYDOS a přitom zů-

stávala solventní a likvidní. 
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2.1.4 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Ukazatel rentability 

 2005 2006 
Rentabilita celkových aktiv ROA (%) 3,24  2,17 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE (%) 5,83  3,76 
Rentabilita vloženého kapitálu ROI (%)  6,00 2,80 
Rentabilita tržeb (%) 2,96 2,27
Rentabilita nákladů (%) 2,22  1,48  
 

ROA, ROE, ROI: v obou letech je dodržena finanční páka, tzn., že rentabilita vlastního 

kapitálu je větší než rentabilita celkových aktiv. Ukazatel ROI v roce 2006 zdaleka ne-

dosahuje doporučených hodnot 10% až 15%, efektivitu vloženého kapitálu je nutné 

zvýšit. Rentabilita tržeb odráží generování zisku, ale jen v malém rozsahu a jako agre-

govaný ukazatel je vhodné maximalizovat zisk. 

 

Rentabilita nákladů jako jeden z nejběžnějších ukazatelů, kterému firma přikládá znač-

ný význam. Je tady snaho maximalizace zisku za minimalizaci nákladů. Hodnoty 2,22% 

v roce 2005 a 1,48 % rozhodně nepatří k velkým výsledkům firmy. 

 

Ukazatel zadluženosti 

 2005 2006 
Úrokové krytí (%) 10,05 3,79

2005
2006

34
35
36

37

38

39

Celková zadluženost (%) 38,56 35,8

2005 2006

 
Graf č. 4 Celková zadluženost (v %) 
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Zadluženost: limitní hodnota představuje 50%, u firmy je tento ukazatel výrazně nižší a 

je tedy jako jeden z mála v optimálních relacích.  
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Míra samofinancování 55,7 57,8

2005 2006

 
Graf č. 5 Míra samofinancování (v %) 

 

Míra samofinancování: proti roku 2005 se mírně zlepšila a jak absolutně tak i trendově 

je dobře nastavena. 

 

 2005 2006 
Úvěrová zadluženost (%) 15,8 32,7
 

Nastavením nové úvěrové linky na 9,5 mil. Kč u běžného účtu kontokorentního charak-

teru a jeho čerpání u Raiffeisenbank a.s. se významně zvýšil ukazatel zadluženosti. 

 

Ukazatel aktivity 

 2005 2006 
Rychlost obratu celkového kapitálu (obrátek/rok)  1,1 0,96 
Rychlost obratu vlastního kapitálu (obrátek/rok) 1,97 1,65
Doba obratu vlastního kapitálu (dny) 182 217
Rychlost obratu pohledávek (obrátek/rok) 3,99 3,31
Průměrná doba inkasa pohledávek (dny) 90 109
Doba obratu závazků (dny) 96 63
Rychlost obratu zásob (obrátek/rok) 91 166
Doba obratu zásob (dny) 4 2,17
 

Rychlost obratu celkového kapitálu: zůstává konstantní a po provedené restrukturalizaci 

činností v roce 2005 není předpoklad významného zvýšení. 
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Rychlost obratu vlastního kapitálu: opětovně dochází meziročně k poklesu a firma musí 

pokles zastavit a minimálně stabilizovat alespoň na hodnotě 2. 

 

Doba obratu vlastního kapitálu: koresponduje s předchozím ukazatelem a není meziroč-

ně dobře hodnocena. Platí úkol z rychlosti obratu. 

 

Rychlost obratu pohledávek: rizikovost inkasa, kterou tímto ukazatelem můžeme měřit 

se v roce 2006 zlepšila. Výše 3,31 ročních obratů není ještě optimální veličinou. 

 

Průměrná doba inkasa pohledávek: je jednou z nejsledovanějších veličin v peněžních 

tocích. Meziročně se doba zvýšila. Absolutní výše sice m.j. vyplynula ze základny při 

dělení společnosti po roce 2004, ale je zřejmé, že firma nevěnovala pozornost tomuto 

problému, který  převzala při dělení ČSAD Vyškov a.s. Doba obratu pohledávek je kon-

stantní a je takřka přímo úměrná složení odběratelů – tj. VYDOS BUS a.s., VYDOS 

Truck a.s. a TEZAS a.s. 

 

V přímé souvislosti s uvedeným ukazatelem je speciální pozornost věnována ukazate-

lům pracujícími s pohledávkami. V bilanční sumě právě pohledávky a to zejména 

z obchodního styku významně ovlivňují postavení společnosti.  

 

Doba obratu závazků: na tomto ukazateli, když  firma pracuje prakticky jen se zásobami 

na pohonné hmoty, došlo z titulu dobré likvidity a zlepšení vztahů s dodavatelem k pod-

statnému zlepšení. 

 

Rychlost obratu zásob: ukazatel se významně zlepšil. Byla věnována operativně lepší 

pozornost častějšímu zavážení pohonných hmot a jsou naváženy menší objemy dodá-

vek. 

 

Doba obratu zásob: zavážení menších objemů se projevuje v dispečerském pojetí práce 

se zásobami a vedl k podstatnému meziročnímu snížení doby obratu. 
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Ukazatel likvidity 
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Graf č. 6 Likvidita  

 

Okamžitá likvidita: nedosahuje optimální hodnoty, nicméně lze trendově dosáhnout 

v relativně krátké době doporučené hodnoty.  

 

Pohotová likvidita: přesnější vymezení platební schopnosti po odpočtu zásob je 

v dobrém intervalu.  

 

Běžná likvidita: nejpřesnější vymezení solventnosti firmy se pohybuje kolem doporuče-

ných hodnot a trendově lze předpokládat dobrý vývoj.  
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2.1.5 Soustava poměrových ukazatelů 
 

Pro zhodnocení finanční kondice testované firmy jsem zvolila Altmanův index finanč-

ního zdraví a index IN01, které s různou vahou hodnotí 5 rozhodujících poměrových 

ukazatelů.  

 
Altmanův index finančního zdraví (4) 
Altmanův index finančního zdraví je jeden z nejznámějších bankrotních modelů. Je to 

aplikace přímé statistické metody (tzv. diskriminační analýza). Je schopna odhadnout 

váhy pro jednotlivé poměrové ukazatele důvěryhodnosti podniku. Používá pět vybra-

ných poměrových ukazatelů. Hodnota indexu se pohybuje v rozmezí od –4 do 8. Čím 

větší je hodnota, tím je finanční situace podniku lepší.  

Blíží-li se index hodnotě -4, podnik je ve větším nebezpečí bankrotu. 

 

        index Altman = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,42 * X4 + 0,998 * X5  

 

 X1 = Oběžná aktiva - Krátkodobý cizí kapitál (krátkodobá zadluženost)/Aktiva celkem  

 X2 = (Výsledek hospodaření za účetní období + Fondy ze zisku)/Aktiva celkem  

  X3 = Provozní výsledek hospodaření za účetní období/Pasiva celkem 

 X4 = Základní kapitál/(Cizí zdroje+Ostatní pasiva  přechodné + 0,1) 

 X5 = (Tržby za prodej zboží + Výkony)/Aktiva celkem  

 

 X1 X2 X3 X4 X5 

2005 0,15 0,12 0,06 0,98 0,29

2006 0,2 0,15 0,03 1,02 0,94

 

Index  Koeficient 2005 2006 

X1 0,717 0,107 0,143

X2 0,847 0,102 0,127

X3 3,107 0,186 0,093

X4 0,42 0,412 0,428

X5 0,998 0,289 0,938

  1,10 1,73
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Hodnocení výsledku: 

Index > 3  => finančně zdravá společnost 

Index mezi 1,2 a 3  => pravděpodobně problémy ve finanční oblasti 

Index < 1,2  => společnost s vážnými problémy ve finanční oblasti 

 

Finanční situace v roce 2005 vycházela bezprostředně ze stavů po dělení ČSAD Vyškov 

a.s.. Hodnota indexu  1,1 významně poukazovala na možné problémy s finanční situací. 

Pro rok 2006 se sice podařilo index zlepšit nicméně hodnota 1,73 jen velmi nepatrně 

udržuje firmu v „šedé zóně“ se značným rizikem pádu do vážnějších finančních pro-

blémů.  

 

 

Index IN01 
Index je domácí provenience, kdy manželé Neumairovi (VŠE Praha) upravili původní 

indexy z roku 1995 respektive 1999 a to pro vyjádření pohledu vlastníka. 

 

IN01= 0,13 *  X1+ 0,04 *  X2 + 3,92 *  X3 + 0,21 *  X4 + 0,09 *  X5 

 

X1 = aktiva celkem/cizí zdroje 

X2 = EBIT/nákladové úroky 

X3 = EBIT/aktiva celkem 

X4 = výnosy/aktiva celkem 

X5 = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bank.úvěry a výpomoci)  

   
 X1 X2 X3 X4 X5 

2005 2,28 10,05 0,06 0,29 1,4

2006 2,44 3,79 0,03 0,94 1,58
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Index  Koeficient 2005 2006 

X1 0,13 0,30 0,32

X2 0,04 0,40 0,15

X3 3,92 0,24 0,12

X4 0,21 0,06 0,20

X5 0,09 0,13 0,14

  1,13 0,93

 

Doporučené hodnoty:  

Jestliže je hodnota indexu větší než 1,77, podnik tvoří hodnotu. Naopak pokud je hod-

nota indexu menší než 0,75, podnik tíhne k bankrotu. Mezi těmito hodnotami je tzv. še-

dá zóna, kdy podniky netvoří hodnotu ani nebankrotují. 

   
V roce 2005 výsledek koreluje s hodnocením dle Altmana a zařazuje firmu do „šedé 

zóny“, nicméně je skeptičtější. Firma netvoří hodnotu. Dle tohoto indexu hodnota vý-

razně poklesla, ale firma se stále pohybuje v šedé zóně. Menší hospodářský výsledek 

v roce 2006 se pak podílel pravděpodobně na dalším poklesu indexu na hodnotu 0,93 a 

to se již blíží mezním hodnotám vzniku bankrotu.  

 

Je zajímavý ovšem rozdíl v hodnocení roku 2006 podle Altmanova vzorce a indexu 

IN01, kdy výklad vývoje roku 2006 je trochu protichůdný. Vysvětlení může podat jen 

další průběh činnosti společnosti a zhodnocení delšího časového horizontu. 
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2.1.6 Pyramidové soustavy ukazatelů 
 

Du Pont diagram 
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2.1.7 Testování bilančních pravidel firmy 
 

(Údaje v tis. Kč) 

Rok  2005 

 

Zlaté pravidlo financování 

stálá aktiva     32 006            dlouhodobé zdroje     38 618               vyhovuje 

  

Pravidlo vyrovnání rizika 

vlastní zdroje  38 618            cizí zdroje                   30 429    vyhovuje  

 

Pravidlo pari 

stálá aktiva      32 006           vlastní zdroje              38 618     vyhovuje 

 

Poměrové pravidlo 

Tempo růstu investic nepřevyšuje tempo růstu tržeb    vyhovuje 

 

Rok  2006 

 

Zlaté pravidlo financování 

stálá aktiva     29 895            dlouhodobé zdroje      40 126              vyhovuje 

  

Pravidlo vyrovnání rizika 

vlastní zdroje  40 126            cizí zdroje                   28 440    vyhovuje  

 

Pravidlo pari 

stálá aktiva      29 895           vlastní zdroje              40 126     vyhovuje 

 

Poměrové pravidlo 

Tempo růstu investic nepřevyšuje tempo růstu tržeb    vyhovuje 

 

V dodržování základních bilančních pravidel firma prošla. 
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2.1.8 Pohledávky 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

ve splatnosti 9 126  8 998  9 008 8 912 8 972 9 100 8 298 8 142 9 747  9 442  9 575 9 327 

1- 90 13 453  13 984  14 046 12 770 7 631 6 581 7 292 7 447 9 990  9 870  10 721 10 006 

91-180 854  897  693 2 661 742 879 850 729 721  1 026  1 191 1 468 

180 - 360 2 357  3 532  2 206 1 672 4 410 5 162 4 079 2 449 548  498  550 786 

nad 360 28 976  28 949  28 342 29 542 23 232 24 652 23 434 23 358 25 104  24 803  24 819 25 002 

celkem 54 766  56 360  54 295 55 557 44 987 46 374 43 953 42 125 46 110  45 639  46 856 46 589 
po 
splat.celkem 45 640  47 362  45 287 46 645 29 576 37 274 35 655 33 983 36 363  36 197  37 281 37 262 

nad 180 31 333  32 481  30 548 31 214 27 642 29 814 27 513 25 807 25 652  25 301  25 369 25 788 

Tab.  č. 9 Vývoj pohledávek roku 2005 (v tis. Kč) 
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Graf č. 7  Vývoj pohledávek roku 2005 (v tis. Kč) 

 

 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
ve splatnosti 9 177 14 438  11 827 7 144 10 017 9 623 10 181 6 711 7 243  7 290  7 321 6 294 
1- 90 9 361 5 718  8 211 12 783 12 871 10 580 11 290 15 753 13 752  14 560  15 042 13 007 
91-180 1 249 874  724 1 450 1 448 859 266 360 827  912  2 616 1 787 
180 - 360 722 932  774 777 809 1 312 802 718 422  435  491 467 
nad 360 24 872 24 882  24 653 24 656 24 675 24 675 24 731 24 855 31 177  29 988  29 185 29 261 
celkem 45 381 46 844  46 189 46 810 49 820 47 049 47 270 48 397 53 421  53 185  54 655 50 816 
po 
splat.celkem 36 204 32 406  34 362 39 666 39 803 37 426 37 089 41 686 46 178  45 895  47 334 44 522 

nad 180 25 594 25 814  25 427 25 433 25 484 25 987 25 533 25 573 31 599  30 423  29 676 29 728 

Tab.  č. 10  Vývoj pohledávek roku 2006 (v tis. Kč) 
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Graf č. 8  Vývoj pohledávek roku 2006 (v tis. Kč) 

 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

ve splatnosti 6 752  7 862  6 095 5 972 5 150 6 559 6 827 6 483 6 745  6 967  7 069 7 900 

1- 90 12 926  12 770  13 792 15 631 12 827 12 096 11 059 10 999 12 182  13 554  13 720 13 258 

91-180 889  2 147  985 714 258 480 879 432 1 714  1 682  3 154 2 539 

180 - 360 358  387  607 175 532 381 262 429 537  469  567 589 

nad 360 29 374  29 388  29 391 30 382 30 378 30 428 30 420 30 278 30 267  30 268  29 239 28 975 

celkem 50 299  52 554  50 870 52 874 49 145 49 944 49 447 48 621 51 445  52 940  53 749 53 261 
po 
splat.celkem 43 547  44 692  44 775 46 902 43 995 43 385 42 620 42 138 44 700  45 973  46 680 45 361 

nad 180 29 732  29 775  29 998 30 557 30 910 30 809 30 682 30 707 30 804  30 737  29 806 29 564 

Tab.  č. 11  Vývoj pohledávek roku 2007 (v tis. Kč) 
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Graf č. 9  Vývoj pohledávek roku 2007 (v tis. Kč) 
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 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

celkem 2005 54 766  56 360  54 295 55 557 44 987 46 374 43 953 42 125 46 110  45 639  46 856 46 589 

celkem 2006 45 381  46 844  46 189 46 810 49 820 47 049 47 270 48 397 53 421  53 185  54 655 50 816 

celkem 2007 50 299  52 554  50 870 52 874 49 145 49 944 49 447 48 621 51 445  52 940  53 749 53 261 

 
Tab.  č. 12  Vývoj pohledávek  v letech 2005-2007 (v tis. Kč) 
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Graf č. 10  Vývoj pohledávek v letech 2005-2007 (v tis. Kč) 

 

Hodnocení 

Problematika pohledávek se z celé škály aktiv zdá jako nejvážnější. Z tohoto důvodu 

byl proveden výše uvedený rozbor přímo z modulu dodavatelů výpočetního systému 

WAM S/3. 

 

V roce 2005 startuje firma s pohledávkami, které převzala po rozdělení ČSAD Vyškov 

a.s. a které svou podstatou v této fázi již byly v podstatě nedobytné. Ze zjednodušené-

ho empirického hlediska můžeme pohledávky rozdělit časově a to v prodlení do 180 

dnů po splatnosti jako dobytné a nad 180 prodlení jako velmi rizikové až nedobytné.  

 

V roce 2005 se v průběhu roku podařilo pohledávky  řídit a docílit z lednové hodnoty 

54,7 mil. Kč stavu 46,6 mil. Kč. U pohledávek s dobou prodlení nad 180 dnů po splat-

nosti se dosáhlo snížení z 31,3 mil. na 25,8 mil. Kč tedy snížení o 5,5 mil. Kč.  
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V roce 2006 lednová výše dosahuje 45,4 mil. Kč a prosincová 50,8 mil. Kč. Samo o so-

bě zvýšení pohledávek není negativní záležitostí, ale srovnáme-li to s trendem pohledá-

vek s prodlevou nad 180 po splatnosti, je výsledek tristní. Tato část pohledávek předsta-

vuje celé roční zvýšení. 

 

Protože v době  zpracovávání této analýzy byly již dostupné hodnoty za rok 2007, pro 

lepší zhodnocení trendu byl testován i rok 2007, byť tato práce se roku 2007 nevěnuje. 

Rok 2007 se poněkud stabilizoval a celkové pohledávky k 31.12.2007 dosáhly výše 

53,2 mil. Kč, tj. o 2,4 mil. Kč více než v roce 2006, ale pohledávky s prodlevou nad 180 

dní po splatnosti již nevykázaly zvýšení. 

 
 

2.1.9 Analýza silných a slabých stránek 
 

Tato analýza shrnuje nejvýznamnější poznatky z celé práce a současně předpokládá, že 

organizace dosáhne ekonomického úspěchu maximalizací předností při současné mini-

malizaci nedostatků. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

S1 Minimální potřeba zásob W1 Výše pohledávek 

S2 Dostatečné parametry likvidity W2 Řízení   pohledávek 

S3 Míra samofinancování W3 ROI 

S4 Schopnosti výkonného managementu W4 Doba inkasa pohledávek 

S5 Míra zadluženosti W5 Hodnota bankrotních modelů 

S6 Solidní bankovní rating 
W6 Přílišná závislost na VYDOS Truck 

a.s. a VYDOS BUS a.s. 

S7 Produkce zisku 
W7 Částka pohledávek s prodlevou nad 

180 dnů po splatnosti 

S8 Dostatek pracovního kapitálu  

S9 Plnění bilančních pravidel  
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Portfolio silných stránek je u firmy poměrně značné, byť dílčí parametry nedosahují 

doporučovaných hodnot prosperujících firem. Ale umožňuje relativně pohodlně a dobře 

v čase profilovat firmu k dalším kvalitativnímu posunu do lepších parametrů. Tím, že je 

firma zajištěna činností obou dopravních firem ze skupiny, nemusí působit na trhu pří-

mo, má zajištěn odbyt i obrat.  

 

Práce firmy takřka bez zásob (S1) velmi pomáhá udržovat společnost v dobré finanční 

pozici. 

 

Všechny tři parametry likvidity  (S2) jsou dány racionálním řízením finančních toků. 

Tím, že firma ovládá toky peněz obou dopravních firem, umí tyto parametry řídit v kaž-

dodenním toku financí. Právě efektivní manažerské řízení toků peněz až marketingově 

pojaté a v průběhu dne operativně řešené v několika kolech udržuje solidní finanční 

rovnováhu a umožňuje i volné zdroje naopak umisťovat krátkodobě do ostatních firem 

skupiny VYDOS. 

 

Výše zmíněný postup má vliv bezprostředně na míru samofinancování (S3), kdy spo-

lečnost udržuje spíše pro potřeby dopravních společností jen jeden kontokorentní úvěr 

ve výši 9,5 mil. Kč. 

 

Schopnosti výkonného managementu (S4) jsou další relativně silnou stránkou. Na všech 

pozicích pracují fundamentálně vzdělaní pracovníci s mnohaletou praxí v oboru a ve 

specializaci. Při dopracování hierarchie  vztahů a systémového řešení mezi majitelem, 

managementem a výkonnými pracovníky lze na této pozici velmi stavět. 

 

Předchozí  parametry přímo generují i další silnou stránku míru zadluženosti (S5). Ten-

to parametr je víceméně ještě uměle vysoký (přenesená užívání v dopravních firmách). 

Firma by si poradila i se sníženým úvěrovým zatížením zejména v době, kdy není po-

třeba investovat do hmotného investičního majetku ani provádět zásadní opravy. 

 

Solidní bankovní rating (S6) sice přímo neovlivňuje činnost firmy, nicméně toto pozná-

ní má svoji hodnotu goodwillu. 
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Skutečnost, že ceny služeb firmy jsou i uvnitř skupiny VYDOS nastaveny podle lokál-

ního či oborového prostředí má jednoznačně pozitivní vliv na produkci zisku (S7).  

 

Dostatek pracovního kapitálu (S8) dává předpoklad pro jeho použití v nových aktivitách 

a případných nových investicích. 

 

Pro příležitost dalšího rozvoje hovoří i plnění bilančních pravidel (S9). Jistota dodržo-

vání základních pravidel, byť ne s nejlepšími parametry dává podporu  dalšímu rozvoji. 

 

 

Slabé stránky co do četnosti nemají velkou váhu, nicméně v jejich struktuře je několik 

velmi slabých míst, na které je nutné se okamžitě zaměřit a kvalitativně  zlepšovat. 

 

Výše pohledávek (W1) představuje nestandardní hodnoty pro firmu této specifikace. Je 

zřejmé, že při dělení ČSAD Vyškov a.s. byly vědomě a záměrně do VYDOS SERVISU 

a.s. přesunuty veškeré pohledávky s prodlením nad 180 dnů po době splatnosti (očištění 

dopravních firem). To samotné firmu znevýhodňovalo od samotného vzniku. K pohle-

dávkám sice jsou tvořeny zákonné korekce, ale 55,5% celkových aktiv je až neúnosný 

stav a to především ve výši i časové i věcné struktuře. 

 

Zcela zásadně situaci s pohledávkami ovlivňuje nedostatečné řízení pohledávek (W2). 

V pozicích středního managementu nebylo od vzniku firmy prosazeno systematické ří-

zení pohledávek, zvládnut jednotný postup pro řízení i v obou dopravních firmách. 

 

Ukazatel ROI (W3) svou hodnotou nedává dostatečnou záruku efektivnosti vloženého 

kapitálu. Banky sice v kombinaci s celou škálou ukazatelů hodnotí firmu spíše kladně, 

ale obchodní partneři vyjadřují ještě určité rozpaky. 

 

Tento dosud řádně neřešený stav se projevuje samozřejmě i nedostatečnou dobou inkasa 

pohledávek (W4). I když meziročně došlo k významnému zlepšení v roce 2006, nutno 

považovat tento stav jako naprosto nevyhovující. 
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Firma v hodnocení dvěma bankrotními modely (W5) se sice definuje v „ šedé zóně“, ale 

přesto tuto situaci považujeme za slabou stránku.   

 

Přílišná závislost na firmách skupiny VYDOS (W6) je jedním ze slabších míst v někte-

rých ukazatelích. Z jiného pohledu to sice je naopak výhodou, ale přílišná závislost 

představuje i větší zranitelnost firmy. 

 

Částka pohledávek s prodlevou nad 180 dnů po splatnosti (W7) je velmi slabou strán-

kou firmy. Sice k ní došlo svým způsobem záměrně při zřizování firmy, převodem 

mnohdy již neživých pohledávek, ale firma se v průběhu let 2005 a 2006 nejenže nevy-

rovnala s nástupní pozicí, ale nepracovala s pohledávkami systematicky. 
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2.3 Porterův model konkurenčního prostředí 
 

Oborové okolí podniku 

Je ovlivňováno zejména jeho konkurenty, zákazníky a dodavateli. Podniky uspokojují 

zákazníky určitými výrobky a službami, konkurují si a jsou závislé na určité skupině 

dodavatelů. Užitečným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je Porterův pětifak-

torový model konkurenčního prostředí. Strategická pozice firmy působící v určitém od-

větví je především určována působením pěti základních činitelů (8).  

 

Vyjednávací silou zákazníků 

Vyjednávací silou dodavatelů 

Hrozbou vstupu nových konkurentů 

Hrozbou substitutů 

Rivalitou firem působících na daném trhu 

 
        
 Hrozba vstupu 

               nových konkurentů 
 
 
 
 
 

           Vyjednávací síla        Konkurenční   Vyjednávací síla 
               dodavatelů                   prostředí        zákazníků 

 
 
 

 
       Hrozba 
      substitutů 
 
Obrázek č. 1 Porterův model konkurenčního prostředí
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 VYDOS SERVIS a.s. 

Konkurence Bez konkurence 

Zákazníci 

VYDOS BUS a.s. 

VYDOS Truck a.s. 

TEZAS a.s. 

Substituty Zemědělské farmy 

Dodavatelé 
OMV a.s. 

Truck SERVICE Zlín a.s. 

 

Tabulka č. 13  Faktory Porterova modelu konkurenčního prostředí 

 
Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Základní dodávky pohonných hmot dodává firma OMV a.s. Je sjednána rámcová kupní 

smlouva a pohonné hmoty jsou dodávány několikrát týdně podle dispečerského řízení. 

Síla OMV je velmi velká. Stanovuje si svá vlastní kriteria a hodnocení, provádí na zá-

kladě předkládání rozvahy a výsledovky vlastní analýzy. Na jejich základě jsou stano-

veny měsíční limity odběrů. 

 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

 

Podobně jako dodavatelé mohou odběratelé výrazně ovlivňovat profitabilitu odvětví 

především tlakem na cenu, kvalitu produkce, služeb, nebo zkrácením dodacích lhůt. Síla 

odběratelů závisí na řadě faktorů, které ústí z jejich konkrétní tržní situace a důležitosti 

nákupů a dodavatele. V případě firmy VYDOS SERVIS a.s. jsou rozhodující odběratelé 

dopravní firmy skupiny VYDOS a jejich pozice a síla není velká, protože mnohá zadání 

jsou řízena přímo majiteli. Stejná úvaha je platná i pro firmu TEZAS a.s. 
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Ohrožení substituty 

 

Všechny firmy v odvětví soutěží v širším smyslu s odvětvími, která vyrábějí substituty. 

Substituty nazýváme výrobky, nebo služby, které poskytují podobné využití. Za substi-

tuty můžeme považovat např. zemědělské farmy. Ve Vyškovském regionu se jedná o 

areály bývalých JZD, pokud se jedná o servisní služby, prodej pohonných hmot, proná-

jem nemovitostí. V oblasti ekonomických služeb zřejmě není substituce reálná. 

 

 

Rivalita mezi existujícími firmami 

 

Soupeření mezi stávajícími konkurenty má známou formu obratného manévrování 

k získání výhodného postavení. K soupeření dochází z důvodu, že jeden nebo více kon-

kurentů buď pociťuje tlak, anebo vidí příležitost k vylepšení své pozice.  

 

Zde sledujeme tyto parametry: 

Dodavatelé základních surovin nejsou dostatečně koncentrovaní, aby mohli klást svoje 

vlastní podmínky obchodních vztahů. Určitou hrozbou může silná vyjednávací síla ji-

ných dodavatelů, v konkrétním případě zájmy firmy Slovnaft a.s. tím možnost nižších 

cen výrobku. V odvětví dodavatelů pohonných hmot stále probíhá ostrý boj o pozice na 

trhu.  
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2.4 Vyhodnocení 
 

Z jednotlivých dílčích analýz (stavové a poměrové ukazatele horizontální a vertikální 

analýzy), analýzy silných a slabých stránek a dalších vyhodnocení, které naznačují 

spektrum nedostatků ale i pozitivních pozic firmy VYDOS SERVIS a.s. je možné se-

stavit návrhy možných řešení. Jako komplexní hodnocení můžeme VYDOS SERVIS 

a.s. zařadit mezi menší firmy. Splňuje základní ekonomické normativy a standar-

dy, které ji udržují na trhu a umožňují generovat klíčový parametr a sice kladný hospo-

dářský výsledek. Ten determinuje finanční situaci firmy, vede k zhodnocování vlože-

ného kapitálu. 

 

Struktura aktiv a pasiv je poměrně vyrovnaná a není potřebné provádět hlubší 

strategické zásahy. Rozhodující nutností je udržení a lépe zvyšování kladného hospo-

dářského výsledku v běžných účetních obdobích. V bilanční poloze pak zcela jedno-

značně je nutné se zaměřit na pohledávky jako celou kategorii a v celém spektru 

problematiky. 

 

Ukazatele ať už dílčím způsobem nebo vyjádřením v bankrotních modelech jedno-

značně poukazují na postavení firmy v šedé zóně, ve které se firma pohybuje. 

Analýza silných a slabých stránek poukazuje na dobrý potenciál k nasměrování firmy 

do stabilizované a perspektivní polohy. 

 

Z uvedeného hodnocení předkládám návrhy na řešení ke zlepšení ekonomické pozice 

firmy. Mé návrhy reagují na některé výsledky analytické části, zejména těch, které mají 

negativní dopady na hodnocení firmy. Když uvádím některé návrhy, vidím jejich reali-

zaci a další kroky jako nikdy nekončící proces s kvantitativními a kvalitativními posu-

ny. 

 

Všechny návrhy vycházejí z premisy, že postavení firmy zůstává zachováno v hierarchii 

všech firem majitelů, nedojde k žádným významným strategickým, strukturálním a or-

ganizačním změnám. 
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3 Návrhy řešení 
 
Ekonomická opatření 

Tato opatření lze formulovat do dvou základních skupin.  

 

1) Jde o ovlivnění nákladů a výnosů – přeneseně generování zisku a od toho se odvíjejí-

cích ukazatelů. 

Náklady 

Nákup pohonných hmot v nynější době strmého zvyšování světových cen ropy a rop-

ných produktů je váhově největším čerpáním nákladů firmy. Navrhuji pro lepší vyjed-

návací pozici doplnit dosud jediného dodavatele nafty, dalšími distributory, kteří kvali-

tativně i kvantitativně dokáží splňovat potřeby firmy. Konkrétně Slovnaft a.s., případně 

Benzina a.s.  

 

Osobní náklady ve firmě jsou poměrně zanedbatelnou vahou. Úroveň váhy 9,20% je v 

daném případě výrazně pod uznávaný evropský i lokální stav a spíše predikuje potřeby 

platů a mezd zvýšit.  

 

Na poli odpisové politiky a odpisových plánů nedoporučuji provádět žádné úpravy. 

Ostatní provozní náklady – navrhuji podrobně analyzovat jednotlivé účty až na jednotli-

vé položky a eliminovat zbytné části. Zde se zcela určitě objeví rezervy, které přímo 

dopadají do tvorby zisku. Takovouto analýzu generalizovat a upravit její výstupy do fi-

remní normy, kterou nekompromisně uplatňovat. 

 

Opravy a udržování – provést inventuru stavu hmotného majetku a zavést nejméně roč-

ní plánovaní nebo rozpočtování nákladů na opravy. 

 

Výnosy  

Tržby za prodej zboží vykazují váhu 61,6% z výnosů celkem. Prakticky vše jde na úkor 

prodeje nafty. Zde navrhuji uplatňovat bez výjimky lokální tržní ceny i pro firmy skupi-

ny VYDOS, marketingově firmy nicméně zainteresovat v roční kupní smlouvě bonifi-

kacemi za objem výtoče s progresivním bonusem. Dále smluvně omezit čerpání nafty 

na karty, když je jasné, že charakter provozu potřebuje tankování nácestné. Přesto lze i 
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tento objem snížit ve prospěch tankování místního areálu firmy. A třetím doporučením 

je rozhodně zvýšit akviziční činnost v okolí a získat další zákazníky. 

 

Ostatní provozní výnosy více orientovat k subjektům mimo skupiny VYDOS. Dostatek 

nemovitostí lze dát k pronájmu za lokálně tržní cenu, a to jak kancelářské prostory, tak 

prostory ke skladování (například celní sklady, celní správa, obchodní firmy TEZAS 

apod.) či parkování. Rozhodující položkou těchto tržeb jsou poplatky za vjezdy na au-

tobusová nádraží. Zde musí být dodržován princip tržních cen i pro VYDOS BUS a.s. a 

podobně jako u prodeje nafty nastavit bonifikační režim. Pro všechny zákazníky uplat-

ňovat smluvně  inflační doložku. 

 

Všechna navrhovaná opatření jsou reálná a lze je uplatnit v rámci stávající struktury a 

v rámci stávajících režijních nákladů. Nevyžadují žádné nároky na investování či im-

plementace nových systémů. 

 

2) Opatření mířící do struktur bilanční sumy 

Jako jednoznačně největší problém jsem identifikovala problém pohledávek ve všech 

oblastech jeho specifik. V této oblasti je extrém pouze při zajištěném inkasu (hotově), 

což ale vyvolává konkurenceneschopnost. Proto se bez bezhotovostních plateb nelze 

obejít a to musí znamenat nutnost řízení pohledávkové služby. 

 

Navrhuji zpracovat vnitřní firemní normu, která jednoznačně  definuje způsoby, postu-

py, termíny, algoritmy, které budou jednak platné obecně, ale mohou obsahovat i kon-

krétní vymezení dle zákazníků.  

 

Doporučuji uplatnit v systému nastavení maximálního salda vůči konkrétním zákazníků 

tak, že na základě informací ze systému WAM S/3 se bude postupovat proaktivně, to 

znamená, že firma bude vyvíjet aktivity již před samotným dnem splatnosti. 

V kombinaci s tímto postupem jsou potřebné i následné aktivity - reaktivní postup. Ta-

kové správné nastavení funkčnosti přenese obchodníkovi možnost blokace objednávky, 

či jiného opatření – nutnost zálohy, jištění plateb směnkou, zvýšení ceny apod. 
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V oblasti fakturace navrhuji provádět s dostatečně výkonným výpočetním systémem 

denní vystavování daňových dokladů odběratelům zejména u prodeje nafty a tím vý-

znamně zrychlit obrat i peněžní toky. 

 

U starých pohledávek v maximální míře využít všech možností odpisu, tvorby rezerv a 

právních řešení, aby když s časovým skluzem, ale přece, se eliminovaly dopady převzetí 

neživých pohledávek při vzniku firmy. 

 

V rámci celé skupiny vést bankovní toky prostřednictvím shodných bank. Při dodava-

telsko odběratelských vztazích v rámci skupiny VYDOS využívat smluvně upravených 

cesí pohledávek a provádění vzájemných zápočtů. 

 

Empiricky je uvedené řízení pohledávek nákladově náročnější, čerpá cca 3% nákladů, 

ale výrazněji zvyšuje odbyt a může přinést rovnoměrnější rozložení kapacit. Dobrý sys-

tém řízení pohledávek charakterizuje shoda inkasa s předpoklady a požadavky cash-

flow. Takovéto řízení pohledávek usnadňuje prodej, neodmítání zákazníků a to i nespo-

lehlivých (i to je nakonec zákazník) a nelze jednoznačně, že by dlouhá průměrná doba 

inkasa je jen a pouze  negativní jev, protože může být vyvážen zvýšeným odbytem nebo 

i zvýšením ceny. 

 

Práce s pohledávkami podle výše uvedených návrhů by měla obsahovat: 

a) Přípravu před provedením služby 

Vznik pohledávek v podstatě ovlivňuje již samotný výběr zákazníků, způsob smluvních 

obchodních a platebních podmínek. Navrhuji vytvoření i black listu pro neplatící klien-

ty, nebo grey listu pro méně spolehlivé zákazníky s individuálním přístupem.  

 

b) Práce s pohledávkami v době před samotnou splatností 

Společnost by měla definovat termíny a věcné parametry, kdy lze odstoupit od služby 

při prodlevě s platbou od odběratele – návrh 30 dnů, případně individuálně. 

 

c) Aktivní práce s pohledávkou v době po splatnosti 

Nejpozději tři pracovní dny po splatnosti telefonická upomínka. Pokud neexistuje klad-

ná reakce od zákazníka následuje po sedmi dnech první písemná upomínka se stanove-
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ným novým termínem splatnosti s upozorněním, že tento termín může být limitním pro 

plnění dalších služeb. Neexistuje-li reakce na tuto upomínky následuje upomínka druhá, 

s maximálním termínem splatnosti 7 dnů po termínu předchozím. A zákazník je zazna-

menán do grey listu. 

 

Není-li plněna úhrada, je bez dalšího provedeno postoupení pohledávky k řešení pro-

střednictvím externí právní kanceláře a zákazník je převeden na black list. 

 

Další metodou práce s pohledávkami navrhuji užití faktoringu. Firma dosud tímto způ-

sobem nepostupovala, ale je možné v některých případech tuto možnost aplikovat. 

 

Lze očekávat, že tento zjednodušeně naznačený systém a opatření pomůže k eliminaci 

vzniku neuhrazených pohledávek, zvlášť v porovnání se současným stavem, kdy nejsou 

pohledávky systematicky a efektivně řízeny. Případný úspěch dokáže uvolnit veškeré 

cizí zdroje, resp. umožnit nové investice případný rozvoj firmy. Asi bude obtížnější než 

u nákladů a výnosů nalézt korelaci mezi opatřeními a pozitivním efektem, ale výsledný 

efekt v čase bude jistě průkazný a měřitelný. 

 
V souvislosti s managementem pohledávek je však nezbytné nastavit  celkový systém 

smluvních vztahů jako zásadní prevenci rizik. 

 

Systém by měl provést analýzu nastavení smluvních vztahů, s cílem nastavení smluvní-

ho prostředí, důkazních řetězců a preventivních aktivit. Na to pak musí navazovat plá-

nování a přijetí opatření, které riziko pohledávek minimalizují, resp. zlepšují postavení 

firmy u pohledávek vzniklých. 

 

Jako relativně nový nástroj doporučuji, aby se firma snažila uplatnit některé z forem 

užití rozhodčí doložky či smlouvy. Rozhodčí smlouva zajišťuje rovné možnosti pro obě 

smluvní strany, rovnoprávné a oboustranné řešení. Případně rozhodčí řízení (celostátní 

průměr cca 80 dnů) pak  v porovnání se sporem soudním (celostátní průměr cca 1 500 

dnů)je nesporně rychlejší, definitivnější a s předvídatelnějším výsledkem, méně náklad-

nější než spor soudní 
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4 Závěr 
 

V této práci jsem se zaměřila na posouzení možností firmy VYDOS SERVIS a.s. a to na 

základě analýz let 2005 a 2006. I když bylo použito několik dílčích analýz, je zřejmé, že 

z dvouletého období se nedá konstatovat solidní a zcela závazný závěr. Dat je zejména 

pro horizontální analýzu málo a proto nelze dobře vystopovat trendy a mnohé závislosti. 

Nicméně jsou nalezeny zásadní problémy firmy a navrženy některé postupy, které by 

mohly kvalitativně firmu změnit s efektem generování zisku a hodnot pro majitele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62



Seznam použité literatury 
 

(1)   BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jako posoudit finanční zdraví firmy, 3. vyd. 

Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-145-3. 

(2)   BURIÁNKOVÁ, P. Finanční analýza obchodních firem. Brno, 2001. 77 s. 

(3)   GALLOVÁ, M. Návrh rozvoje nástupnických  firem po ČSAD Vyškov a.s. (Baka-

lářská práce) Brno: FP VUT, 2006. 

(4)  KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem, C.H. Beck, 

2005 Praha, ISBN 80-7179-321-3. 

(5)  KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: VUT, 1996. ISBN           

80-214-2564-4. 

(6)   SYNEK, M. Ekonomická analýza. Praha: VŠE, 2004. 79 s. ISBN 80-245-0603-3. 

(7)   VRBOVÁ, H. Výkaz cash flow a finanční analýza. 1997. ISBN 80-902105-3-8. 

(8)  VYKYPĚL, O., KEŘKOVSKÝ, M. Strategické řízení. Brno: PC-DIR, s.r.o., 

1998. ISBN 80-214-1111-2. 

 

 

Firemní materiály 

 

(9)   Výroční zpráva za období 1.7. – 31.12.2004, VYDOS SERVIS a.s., Vyškov. 

(10) Zpráva o ovládacích vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od    

1.7.2004 do 31.12.2004, Vyškov. 

(11)  Výpis z obchodního rejstříku, 21.12.2004, VYDOS SERVIS a.s.  

(12)  Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2004, VYDOS SERVIS a.s. 

(13) CD Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o. Výkazy na 

CD pro účetní a ředitele firem, 2002-2007 

 

 

 

 63



Seznam zkratek a symbolů 
 

a.s.  akciová společnost 

č.   číslo 

Kč  koruna česká 

r.   rok 

např.   například 

mj.   mimo jiné 

resp.   respektive 

splat.   splatnost 

tis.   tisíc 

tj.   to je 

apod.   a podobně 

tzv.   tak zvaně 

s.p.  státní podnik 

tab.   tabulka 

mil.   milion 

cca  přibližně 

tř.   třída 

EU  Evropská unie 

HV  hospodářský výsledek 
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Příloha č. 1

ROK
2004 2005 2006

AKTIVA CELKEM 001 57 132 69 378 69 425
A. 002
B. Dlouhodobý majetek 003 33 642 32 006 29 895
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 1 037 831 587
B. I.   1. 005

2. 006
3. 007 1 037 831 558
4. 008
5. Goodwill 009
6. 010 29
7. 011
8. 012

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 32 405 30 975 29 108
B. II.  1. 014 3 203 3 074 3 074

2. 015 27 133 26 411 25 606
3. 016 3 909 3 117 2 198
4. 017
5. 018
6. 019 26
7. 020 317 381 64
8. 021
9. 022 -2 157 -2 008 -1 860

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 200 200 200
B. III.  1. 024

2. 025 200 200 200
3. 026
4. 027
5. 028
6. 029
7. 030

C. Oběžná aktiva 031 23 267 37 120 39 297
C. I. Zásoby 032 2 812 841 401
C. I.   1. 033 2 812 841

2. 034

3. 035

4. 036
5. 037 401
6. 038

C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 2 650 1 888 2 009
C. II.   1. 040

2. 041
3. 042

4. 043

5. 044

6. 045
7. 046
8. 047 2 650 1 888 2 009

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56) 048 20 883 33 214 36 524
C. III.  1. 049 6 738 19 059 20 087

2. 050
3. 051

4. 052

5. 053
6. 054 2 827 87 615
7. 055 1 682 1 064 1 063
8. 056 30
9. 057 9 606 13 004 14 759

C. VI. Krátkodobý finanční majetek  058 -3 078 1 177 363
C. IV. 1. 059 43 309 146

2. 060 -3 121 868 217
3. 061
4. 062

D. I. Časové rozlišení 063 223 252 233
D. I.   1. 064 217 164 227

2. 065
3. 066 6 88 6

ř. 

(ř. 63 až 65)

(ř. 02 + 03 + 31 + 62)

(ř. 04 + 13 + 23)
(ř. 05 až 12)

(ř. 14 až 22)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Ocenitelná práva

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Pěstitelské celky trvalých porostů

Pohledávky z obchodních vztahů

označ.   AKTIVA                                                  

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Zřizovací výdaje

Pozemky

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný  majetek

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Software

Základní stádo a tažná zvířata

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Stavby

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Materiál

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
(ř. 32 + 39 + 47 + 57)

(ř. 33 až 38)

Zboží
Zvířata

Výrobky

Nedokončená výroba a polotovary

Pohledávky - ovládající a řídící osoba
Pohledávky z obchodních vztahů

Poskytnuté zálohy na zásoby
(ř. 40 až 46)

Pohledávky - podstatný vliv

Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy

Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní

Odložená daňová pohledávka

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

Pohledávky - podstatný vliv

Jiné pohledávky
(ř. 58 až 61)

Dohadné účty aktivní

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

ROZVAHA
v plném rozsahu (v tis. Kč)

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Příjmy příštích období
Komplexní náklady příštích období
Náklady příštích období

Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Účty v bankách
Peníze



Příloha č. 1

ROK
2004 2005 2006

PASIVA CELKEM 067 57 132 69 378 69 425
A. Vlastní kapitál 068 36 427 38 618 40 126
A. I.    Základní kapitál 069 30 000 30 000 30 000
A. I.    1. 070 30 000 30 000 30 000

2. 071
3. 072

A. II. Kapitálové fondy 073
A. II.   1. 074

2. 075
3. 076
4. 077

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 6 000 5 938 5 995
A. III.  1. 079 6 000 6 000 6 000

2. 080 -62 -5
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 3 274 427 2 620
A. IV.  1. 082 3 274 427 2 620

2. 083

-2 847 2 253 1 511

B. Cizí zdroje 085 20 225 30 429 28 440
B. I. Rezervy 086 5 845 3 680 3 623
B. I.    1. 087 5 845 3 680 3 623

2. 088
3. 089
4. 090

B. II. Dlouhodobé závazky 091 326
B. II.   1. 092

2. 093
3. 094
4. 095
5. 096
6. 097
7. 098
8. 099
9. 100 326

10. 101
B. III. Krátkodobé závazky 102 14 380 20 333 11 702
B. III.  1. 103 6 013 14 092 9 305

2. 104
3. 105
4. 106
5. 107 5 307 3 169 1 627
6. 108 718 671 250
7. 109 209 998 363
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110
9. Vydané dluhopisy 111

10. Dohadné účty pasívní 112 40
11. 113 2 093 1 403 157

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 6 090 13 115
B. IV.  1. 115

2. 116 4 490 9 015
3. 117 1 600 4 100

C. I. Časové rozlišení 118 480 331 859
C. I.    1. 119 480 331 859

2. 120

Ostatní rezervy

Závazky z obchodních vztahů

Rezerva na důchody a podobné závazky

084

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na daň z příjmů

(ř. 91 až 100)

ř. 

Vydané dluhopisy

(ř. 69 + 70 + 71)

(ř. 73 až 76)

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
Základní kapitál

(ř. 78 + 79)
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

Statutární a ostatní fondy

Závazky - ovládající a řídící osoba

Označ.   PASIVA                                                             

(ř. 67 + 84 + 117) = ř. 001
(ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)

A. V.

(ř. 86 až 89)

Ostatní kapitálové fondy

Změny základního kapitálu

Emisní ážio

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Nerozdělený zisk minulých let
(ř. 81 + 82)

Neuhrazená ztráta minulých let

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

 Odložený daňový závazek
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Dlouhodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky z obchodních vztahů

(ř. 102 až 112)

Výsledek hospodaření běžného účetního období                                                          

výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu  
ř. 01 - (68+72+77+80+84+117) = ř. 60

Dlouhodobé přijaté zálohy

(ř. 85 + 90 + 101 + 113)

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky - podstatný vliv

Bankovní úvěry dlouhodobé
(ř. 114 až 116)

Jiné závazky

Stát - daňové závazky a dotace

Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci

(ř. 118 až 119)



Příloha č. 2

ROK
2004 2005 2006

I. 01 63 768
A. 02 62 246

+ Obchodní marže                                         03 1 552
II. Výkony                                 04 19 345 20 088 1 827

        II.     05 18 993 19 954 1 827
2. 06
3. 07 353 134

B. Výkonová spotřeba                                     08 12 759 24 611 13 509
B.           1 09 7 002 11 189 2 032
              2 10 5 757 13 422 11 477

+ Přidaná hodnota                                         11 6 586 -4 523 -10 160
C. Osobní náklady 12 9 485 19 303 9 367
C.           1 13 6 763 13 917 6 550
              2 14 135 186 186
              3 15 2 335 4 761 2 271
              4 16 252 439 360
D. 17 74 225 167
E. 18 1 327 2 958 2 744

III. 19 22 943 56 043 950
        III.    Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 57 2 139 859

2. Tržby z prodeje materiálu 21 22 886 53 904 91
F. 22 22 072 52 248 150
F.            1Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 600 353 150

2. Prodaný materiál 24 21 472 51 895

G. 25 -915 -2 822 -86
IV. 26 8 912 27 486 36 897

H. Ostatní provozní náklady 27 4 530 2 933 13 404
V. 28

I. Převod provozních nálkadů 29
1 868 4 161 1 941

                                             
VI. 31

J. Prodané cenné papíry a podíly 32
VII. Výnosy z dlohodobého finančního majetku 33 41 38

       VII.   34

2. 35 41 38
3. 36

VIII. 37
K. Náklady z finančního majetku 38

IX. 39
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41

X. 42 6 37
N. Nákladové úroky 43 252 414 512

XI. 44 26 7
O. Ostatní finanční náklady 45 506 145 117

XII. 46
P. Převod finančních nákladů 47

Finanční výsledek hospodaření -726 -511
3 989

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                             49 330 1 397 -124
Q.           1-splatná 50 3 659 634 -3
               2-odložená 51 -2 847 763 -121

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost          52 2 253 1 511
XIII. 53

R. Mimořádné náklady 54
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                      55
S.            -splatná 56
              2 -odložená 57

* Mimořádný výsledek hospodaření                      58
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)      60 -2 847 2 253 1 511
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 1 142 3 650 1 387

-554

ř.

48

30*

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

Převod provozních výnosů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Provozní výsledek hospodaření

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

*

(ř. 52 + 58 - 59)
(ř. 30 + 48 + 53 - 54)

(ř. 53 - 54 - 55)

(ř. 56 + 57)

Mimořádné výnosy

[ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)]

Převod finančních výnosů

(ř. 30 + 48 - 49)

Ostatní finanční výnosy

 (ř. 50 + 51)

Výnosové úroky

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem

(ř. 34 + 35 + 36)

[ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)]

Ostatní provozní výnosy

Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Mzdové náklady

(ř. 03 + 04 - 08)

Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

(ř. 09 + 10)

(ř. 05 + 06 + 07)
(ř.01 - 02)

TEXT                                                                

Změna stavu zásob vlastní činnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu (v  tis. Kč)

Ozn. 

(ř. 13 až 16)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Aktivace

Spotřeba materiálu a energie
Služby

Tržby za prodej zboží



Příloha č. 3

Organizační struktura VYDOS SERVIS a.s.

Oddělení financování
3 účetní

Oddělení IS
Ing. Jarmila Vrtílková

Pokladní
2 pracovnice

     ředitel společnosti

       Představenstvo

          Valná hromada

   Dozorčí rada

Oddělení finanční 
1 pracovník

Všeobecná účtárna
2 účetní

Oddělení IS
1 vedoucí

referent financování
       1 pracovník

Zástupce ředitele

Oddělení oprav
vedoucí střediska - 1 pracovník

AMS
2 pracovníci

          Fakturantky
         3 pracovnice

Oddělení MTZ
4 pracovníci

Provozní mistři
3 pracovníci

BOZP,Ekolog,
energetik,investice

Oddělení celní deklarace
Jiří Moucha, Jitka Staňková

Mzdová účtárna
Marie Kubíková

Personální oddělení
Jarmila Kulíšková

Správce sítě
Ing. Rudolf Staněk

Recepce
Růžena Župková

Oddělení PAM
     1 vedoucí

Oddělení celní deklarace
1 vedoucí, 1 pracovnice

Mzdová účtárna
1 pracovník

Personální oddělení
1 pracovník

Správce sítě
1 pracovník

Recepce
1 pracovník

         Vrátní
    4 pracovníci

          Uklizečky
         4 pracovnice

Opravna

Měření emisí

Myčka
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