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Abstrakt 

Diplomová práce zpracovává, s využitím vybraných elementárních metod, finanční 

analýzu společnosti EDLiT s.r.o. za léta 2007 – 2011, která vypovídá o vývoji 

finančního zdraví podniku. Na základě získaných hodnot jednotlivých ukazatelů a jejich 

interpretace jsou navržena doporučení k zefektivnění a zkvalitnění fungování 

společnosti. 
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Abstract 

Master’s thesis process financial analysis of EDliT Ltd. company for the years 2007 – 

2011, using the selected elementary methods, which reflects the development of 

financial health. There are suggested some new recommendations due to streamline and 

to improve the functioning of the company. These recommendations are based on the 

values of the individual indicators. 
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Úvod 

Význam finančního řízení podniku je v dnešním, značně proměnlivém ekonomickém 

prostředí, velice důležitý. Aby firma, jakkoli veliká, mohla úspěšně fungovat, je 

zapotřebí, aby její vedení zvládlo metody finanční analýzy a umělo je vhodně využít, 

protože správně provedená analýza finančního zdraví podniku je podkladem pro další, 

nejen finanční, plánování a rozhodování, na nichž úspěšný podnik stojí.  

Díky dobrému finančnímu řízení mohou být eliminovány faktory, které nabourávaly 

finanční stabilitu podniku v minulosti, nebo by ji naopak mohly narušit v budoucnu. 

Rovněž vznikají a jsou přijímána vhodná opatření vedoucí k nápravě či k předcházení 

nežádoucích jevů. Je tedy nezbytně nutné, aby nástroj finanční analýzy byl firmami 

využíván a ty si tak zajistily jak platební schopnost, tak i schopnost dosahovat zisku. 

Diplomová práce Využití finanční analýzy v podniku, v rámci pěti hlavních kapitol 

zpracovává finanční analýzu konkrétního podniku, kterým je vzdělávací agentura 

EDLiT s.r.o. zabývající se především a mimo jiné dalším vzděláváním 

a rekvalifikacemi osob nezaměstnaných či ohrožených na trhu práce. 

První kapitola postihuje cíle této diplomové práce a vypovídá o tom, jak bude těchto 

cílů dosaženo. Kapitola druhá je souhrnem teoretických poznatků (definic a vzorců), 

zejména elementárních metod finanční analýzy, které byly pro praktickou část – 

samotné zpracování analýzy využity. Následující kapitola se věnuje podrobnější 

charakteristice zvolené firmy a analýze situace, ve které se v současnosti nachází. Snaží 

se zachytit a odhalit problémy, které negativně ovlivňují chod firmy. Čtvrtá kapitola 

postupně zpracovává finanční analýzu společnosti, a to z účetních dat z let 2007 – 2011 

a za použití teorie shrnuté v kapitole dvě. Nejedná se jen o výpočty, ale jsou zde rovněž 

identifikovány příčiny, které vedly k daným hodnotám jednotlivých ukazatelů. Poslední 

kapitola formuluje návrhy konkrétních opatření, která by do budoucna měla vést 

k vylepšení finančního stavu společnosti.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Ve společnosti EDLiT s.r.o. není finanční analýza využívána a během jejího působení 

na trhu nebyl zpracován ani žádný jiný dokument monitorující její finanční situaci. Lze 

tedy soudit, že nebyla zachycena ani řada negativních faktorů, které mohly vést 

k neefektivnosti fungování společnosti na trhu poskytovatelů dalšího vzdělávání. 

Vzhledem k tomu, že jde o rodinný podnik, ve kterém již v současnosti pracuji, je 

v mém zájmu, zachytit a odstranit špatné postupy či jiné jevy, které podnik brzdí v jeho 

rozvoji. Jde především o neexistenci investic do zkvalitňování poskytování služeb, 

neefektivnost zavedených postupů při administrativě a především významná závislost 

na finančních dotacích z fondů Evropské unie v důsledku poklesu množství zakázek 

z Úřadu práce ČR. 

Hlavním cílem této diplomové práce je zpracovat finanční analýzu ze 

získaných účetních výkazů a dalších informací z období let 2007 – 2011, a na jejím 

základě posoudit současný finanční stav podniku a jeho příčiny. V závislosti na 

výsledcích provedené analýzy, v kombinaci s určením silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb společnosti, pak budou navržena doporučení, která by v budoucnu 

mohla vést ke zlepšení v hospodaření podniku a jeho celkově lepšímu fungování. 

Rovněž bude navržen postup pro opakované vytváření analýzy a jejího následného 

využití při rozhodování o budoucí činnosti společnosti. 

Pro samotné zpracování účetních dat a tvorbu výstupů v podobě přehledných grafů je 

použit tabulkový kalkulátor Microsoft Excel 2007. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Smysl a metody finanční analýzy 

„Znalost finančního postavení je nezbytná jak ve vztahu k minulosti, tak – a to zejména 

– pro odhad a prognózování budoucího vývoje.“1 Významnost finanční analýzy tedy 

spočívá ve schopnosti podat celistvý pohled na finanční situaci podniku a zjistit příčiny 

tohoto stavu. Dává cenné informace vedení firmy o vývoji podniku, úrovni finančního 

zdraví a zároveň významně ovlivňuje rozhodování např. o sestavování finančních plánů 

na následující období, o budoucích investicích, o rozdělení zisku, a také informuje 

ostatní zájmové skupiny neboli stakeholdery, kterými jsou investoři, manažeři, banky, 

odběratelé, zaměstnanci, obchodní partneři apod.2  

Metody finanční analýzy rozlišujeme na základní neboli elementární (budou popsány 

dále) a tzv. vyšší, mezi které patří matematicko-statistické a nestatistické metody jako 

např. neuronové sítě, metody formální matematické logiky. Tyto vyšší metody jsou 

využívány méně často a zpravidla tehdy, nejsou-li elementární metody postačující. 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Aby mohla být finanční analýza kvalitní, je nutné, aby byla kvalitní i data, se kterými 

pracuje a také, aby byla těmto datům přikládána patřičná důležitost a byla komplexní, 

tedy zachycovala vše podstatné, co může výsledné hodnoty finančních ukazatelů 

ovlivnit případně zkreslit. Rovněž je nezbytné, aby analytik správně rozuměl významu 

jednotlivých položek výkazů. Pro správné zhodnocení finanční situace podniku 

a následnou formulaci doporučení pro sestavení finančního plánu se vychází ze tří 

základních zdrojů dat, kterými jsou3: 

a) Účetní data podniku 

- účetní výkazy finančního účetnictví a jejích přílohy, které musí věrně 

zobrazovat skutečnou situaci podniku 

� rozvaha 

                                                 

1 KNÁPKOVÁ A. a PAVELKOVÁ D. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. str. 15 
2 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. str. 6-8 
3 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. str. 15 
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� výkaz zisku a ztrát 

� příloha včetně přehledu peněžních toků 

- vnitropodnikové účetnictví a výsledky činnosti controllingu (struktura 

tržeb a nákladů, kalkulace, aj.) 

- výroční zprávy 

b) Ostatní interní data o podniku 

- podnikové statistiky 

- vnitřní organizační směrnice 

- prognózy, plánovací systém 

c) Externí data z ekonomického prostředí podniku 

- údaje státní statistiky, ministerstev a dalších organizací 

- zprávy z odborného tisku, burzovní zprávy, měnové relace, … 

- internet 

2.3 Analýza stavových ukazatelů 

Tento základní typ analýzy zahrnuje jak horizontální analýzu neboli analýzu trendů, tak 

vertikální analýzu (procentní rozbor – procentní podíl určité položky vzhledem ke 

zvolené základně)4 položek aktiv a pasiv z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Slouží jako 

primární materiál umožňující elementární přehled o hospodaření podniku. 

2.3.1 Horizontální analýza 

Zpracovává změny absolutních hodnot jednotlivých položek aktiv a pasiv 

vykazovaných v čase, zpravidla za poslední 3 – 10 let a odpovídá tak na otázky o kolik 

jednotek nebo procent se příslušná položka změnila v průběhu jednotlivých účetních 

období. Při její interpretaci je nezbytné uvažovat jak s vnitřními tak s vnějšími faktory 

prostředí, ve kterém společnost podniká. 

��������Í	
�Ě�� = � − ��� 

��������Í	
�Ě�� =
��������í	��ě��

���
× 100	#%% 

                                                 

4 KNÁPKOVÁ A. a PAVELKOVÁ D. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. str. 59 a 66 
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2.3.2 Vertikální analýza (Procentní rozbor, Analýza komponent) 

Zabývá se posouzením struktury aktiv a pasiv podniku v konkrétním účetním období 

a analytikovi podává informace o tom, jaké je složení majetku podniku a jakým druhem 

kapitálu je daný majetek financován. Rovněž dokáže zkontrolovat správnost metod 

oceňování i problematické položky, které lze v případě potřeby porovnat s výsledky 

inventur. 

2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

I tyto ukazatele, v jistých případech též označované jako finanční fondy či fondy 

peněžních prostředků5, lze řadit mezi stavové, neboť jsou získávány: rozdílem mezi 

souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek 

krátkodobých pasiv.6 Výsledky analýzy jsou pak využívány zejména při řízení oběžných 

aktiv. 

2.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Nejvyužívanější rozdílový ukazatel, definovaný jako rozdíl mezi dlouhodobým 

kapitálem a dlouhodobým majetkem, odráží financování oběžného majetku7 – určení 

optimální výše každé položky oběžných aktiv a jejich struktury, výběr vhodného 

způsobu jejich financování. Jeho velikost je významným indikátorem platební 

schopnosti podniku. Platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím je podnik schopnější dostát 

svým finančním závazkům. V opačném případě, nabývá-li záporných hodnot, je část 

dlouhodobého majetku kryta krátkodobými zdroji a jedná se o tzv. nekrytý dluh. Ohled 

musí být brán i na fakt, že jeho příliš vysoká hodnota rovněž není ideální, protože zdroje 

dlouhodobé jsou dražší než zdroje krátkodobé. 

a) Investorský přístup 

Č�' = (���ℎ�*��ý	,�-.�á� − ��á�á	�,�.0� 

  

                                                 

5 V tomto smyslu chápané jako agregace daných stavových položek nebo rozdíl mezi položkami aktiv 
a pasiv 

6 KONEČNÝ M., Finanční analýza a plánování. str. 28 
7 KONEČNÝ M., Finanční analýza a plánování. str. 28 
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b) Manažerský přístup 

Č�' = ��ěž�á	�,�.0� − �.�í	,4á�,�*��ý	,�-.�á� 

Kde jsou oběžná aktiva očištěna od dlouhodobých pohledávek 

2.4.2 Čisté pohotové prostředky (Čistý peněžní finanční fond) 

Ukazatel často hodnocený bankami, není ovlivněn oceňovacími technikami. 

V některých případech může mít nedostatečnou vypovídací schopnost, neboť jeho 

hodnota může být zmanipulována přesunem plateb vzhledem k rozhodujícímu datu. 

Rovněž vylučuje z oběžných aktiv zásoby i pohledávky, protože můžou být nelikvidní 

(nedobytné pohledávky, nedokončená výroba, aj.) 

Č�� = ��ℎ���0é	6.���č�í	-4���ř9*,: − �,��ž.�ě	�-����é	�á0��,: 

Kde pohotové finanční prostředky mohou představovat: 

1. peníze v hotovosti a na běžných účtech 

2. peníze v hotovosti a na běžných účtech a dále šeky, směnky, krátkodobé cenné 

papíry, krátkodobé vklady (ty, které jsou rychle likvidní) a zůstatky neúčelových 

úvěrů 

A zároveň kde okamžité splatné závazky představují všechny závazky, jejichž doba 

splatnosti je k aktuálnímu datu a starší.8 

2.4.3 Čistý peněžní majetek (Čisté peněžně pohledávkové fondy) 

Poslední z ukazatelů vylučuje z oběžných aktiv zásoby i nelikvidní pohledávky. 

Č�� = #��ěž�á	�,�.0� − 
á���:% − '4á�,�*��é	�á0��,: 

Vzhledem k tomu, že analyzovaná společnost EDLiT s.r.o. nevlastní zásoby, nebude 

v samotné finanční analýze tento ukazatel zohledněn. 

  

                                                 

8 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. str. 30 
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2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato analýza je nejvyužívanější nástroj finanční analýzy, protože umožňuje provádět 

analýzu časového vývoje, je vhodným nástrojem konkurenčního srovnávání a také může 

být využita jako vstupní údaj ekonomických matematických modelů. Její složitost 

spočívá v obtížné interpretaci hodnot a vývoje ukazatelů.9 

2.5.1 Ukazatele likvidity 

Výpočet těchto ukazatelů slouží k ohodnocení schopnosti podniku platit své závazky.  

Likvidita 1. stupně ~ okamžitá likvidita 

�,��ž.�á	�.,0.*.�� =
-�ℎ���0é	-9�ěž�í	-4���ř9*,:

,4á�,�*��é	�á0��,:
 

Vyjadřuje schopnost podniku zaplatit právě splatné faktury nejlikvidnějšími položkami 

oběžných aktiv (peníze v hotovosti a na běžných účtech). Optimální hodnota ukazatele 

se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,8, ale mnohdy jsou vyžadovány i hodnoty vyšší.10 

Likvidita 2. stupně ~ pohotová likvidita 

��ℎ���0á	�.,0.*.�� =
��ěž�á	�,�.0� − �á���:

,4á�,�*��é	�á0��,:
 

Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1 do 1,5. Vyšší hodnoty by 

znamenaly neefektivní nakládání s prostředky, jež byly do podniku vloženy, protože 

pohotové prostředky přináší vlastníkům podniku jen nízké nebo dokonce žádné úroky.11 

Likvidita 3. stupně ~ běžná likvidita 

�ěž�á	�.,0.*.�� =
��ěž�á	�,�.0�

,4á�,�*��é	�á0��,:
 

Je citlivá na strukturu zásob, které byly v předchozím ukazateli vypuštěny, ale i na 

pohledávky vzhledem k jejich splatnosti a dobytnosti. Má-li podnik nevhodnou 

strukturu oběžných aktiv, může se poměrně snadno dostat do finančních potíží.12 

                                                 

9 SEDLÁČEK J. Finanční analýza podniku. str. 55 
10 LANDA, M. Finanční plánování a likvidita. str. 27-28 
11 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. str. 50 
12 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. str. 66 
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U zdravých firem se výše běžné likvidity nachází v intervalu od 2,0 do 3,0, nicméně za 

postačující je brána i hodnota mezi 1,0 a 2,0. Nižší hodnoty naznačují, že je dlouhodobý 

majetek podniku financován krátkodobými zdroji a tudíž nedisponuje dostatečným 

množstvím pohotových prostředků, kterými by pokryl dluh, jež je nutné uhradit v blízké 

době.13 

2.5.2 Ukazatele zadluženosti 

Další sada ukazatelů hodnotí finanční stabilitu a udává poměr mezi vlastními a cizími 

zdroji financování majetku podniku. Vypovídá o míře využívání cizích zdrojů. 

Významnou roli hrají pro poskytovatele dlouhodobých úvěrů a investory. Protože platí, 

že cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní, je zřejmé, že jistá míra financování aktiv 

podniku pomocí cizího kapitálu, tedy zadluženost, je žádoucí a nemusí tak hned 

znamenat negativní jev. Nicméně je nutné dbát na riziko s tím spojené, a tím je hrozba 

finanční nestability. Naopak u finančně stabilních podniků může dočasný růst 

zadluženosti vést k vyšší rentabilitě investovaných prostředků. Volba finanční potažmo 

kapitálové struktury je tak jedním ze základních rozhodnutí finančního řízení podniku, 

které vychází z konkrétních podmínek.14 

Celková zadluženost 

�9�,�0á	��*��ž9���� =
;.�í	�*4�<9

;9�,�0á	�,�.0�
 

Jinak také označována jako míra zadluženosti k celkovým aktivům nebo ukazatel 

věřitelského rizika. Udává podíl cizího kapitálu resp. vlastního kapitálu na celkových 

aktivech. Platí, že čím je míra podílu vlastního kapitálu vyšší, tím jsou investoři nebo 

poskytovatelé půjček ve větším bezpečí, a proto věřitelé upřednostňují nízkou hodnotu 

tohoto ukazatele.15 

  

                                                 

13 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. str. 53 
14 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. str. 54-55 
15 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. str. 63 
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Koeficient zadluženosti 

'�96.;.9��	��*��ž9����. =
;.�í	�*4�<9

0�����í	,�-.�á�
 

Má stejnou vypovídací schopnost jako předchozí ukazatel celkové zadluženosti a je 

využíván především bankami při posuzování žádostí o poskytnutí úvěru. 

Úrokové krytí 

Ú4�,�0é	,4:�í =
��>�

�á,��*�0é	ú4�,:
 

Podává informace o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. V případě, že je 

hodnota ukazatele rovna jedné, je potřeba celého zisku na uhrazení úroků, proto by měla 

být vyšší. Doporučené hodnoty se pohybují od 3 a více, vhodnější jsou pak hodnoty 6 –

 8. Pakliže je ukazatel vysoký, je zdravá i vyšší míra zadluženosti k celkovým 

aktivům.16 

Koeficient samofinancování 

'�96.;.9��	����6.���;�0á�í =
0�����í	,�-.�á�

;9�,�0á	�,�.0�
 

Vyjadřuje finanční nezávislost a společně s ukazatelem celkové zadluženosti tvoří 

součet roven jedné. S rostoucí hodnotou ukazatele se zvyšují i možnosti financování 

podniku. Je doporučováno 2/3 krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem, který by 

měl činit minimálně 30% celkových pasiv, raději však více.17 

Dlouhodobá zadluženost 

(���ℎ�*��á	��*��ž9���� =
*���ℎ�*��ý	;.�í	,�-.�á�

;9�,�0á	�,�.0�
 

Vypovídá o tom, jaká část majetku podniku je financována dlouhodobými dluhy, mezi 

které jsou řazeny dlouhodobé závazky z obchodních vztahů, dlouhodobé úvěry 

a rezervy. Ve jmenovateli se rovněž může objevit hodnota vlastního kapitálu. Roste-li 

takováto zadluženost, roste i riziko pro věřitele. 

  
                                                 

16 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. str. 57 
17 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. str. 58 
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Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

(���ℎ�*��é	,4:�í	��á�ý;ℎ	�,�.0 =
0�����í	,�-.�á� + *���ℎ�*��ý	;.�í	,�-.�á�

��á�á	�,�.0�
 

Hodnotí pokrytí stálých aktiv dlouhodobými finančními zdroji. K tzv. překapitalizaci 

dochází za situace, kdy je ukazatel vyšší než jedna, firma pravděpodobně preferuje 

konzervativní strategii financování. V takovém případě se zvyšuje stabilita podniku na 

úkor nižší efektivnosti podnikání. Opačná situace nastává při agresivní strategii 

financování, kdy podnik část svých stálých aktiv kryje pomocí krátkodobých zdrojů. 

Podnik je podkapitalizován.18 

2.5.3 Ukazatele aktivity 

Tento typ poměrových ukazatelů, významný jak pro management, tak vlastníky, měří 

efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. Vypovídá o relativní vázanosti 

kapitálu v různých formách majetku. V případě, že je aktiv nadbytek, jsou vytvářeny 

zbytečné náklady a tím je snižován zisk. Naopak, je-li aktiv nedostatek, může podnik 

přicházet o zakázky resp. výnosy. Nejčastěji ukazatele vyjadřují počet obrátek 

jednotlivých složek zdrojů či majetku nebo dobu obratu, zpravidla ve dnech. 

Obrat aktiv 

��4��	�,�.0 =
�4ž�:

�,�.0�
 

Ukazatel měří produkční efektivnost. Pozitivně jsou posuzovány vyšší hodnoty 

ukazatele, které znamenají efektivní využívání finančních zdrojů podniku. Tento 

komplexní ukazatel lze dále rozdělit na základě změny ve jmenovateli, kde mohou být 

pouze stálá nebo pouze oběžná aktiva. Při srovnávání s oborovým průměrem musí být 

brán zřetel na způsob oceňování aktiv a používané metody odpisování.19  

  

                                                 

18 KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza – Komplexní průvodce s příklady. str. 87 
19 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. str. 61 
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Doba obratu aktiv 

(���	��4���	�,�.0 =
�,�.0�

�4ž�:
∗ 360 

Je převrácenou hodnotou předchozího ukazatele, někdy také nazývanou jako vázanost 

celkových aktiv. 

Doba obratu pohledávek 

(���	��4���	-�ℎ�9*á09, =
-�ℎ�9*á0,:

�4ž�:
∗ 360 

Výsledná hodnota vyjadřuje, jak dlouho (ve dnech) jsou finanční prostředky z tržeb 

zadržovány ve formě pohledávek a je srovnávána s platebními podmínkami podniku. 

Analyzovány jsou zejména pohledávky z obchodního styku. V případě, že počet dnů 

převyšuje dobu splatnosti faktur, je nutné pro nesolidní obchodní partnery zavést nová, 

přísnější opatření, aby byl tento negativní jev eliminován. Čím delší je doba inkasa 

pohledávek, tím více si podnik musí půjčovat, a o to větší má pak náklady.20 

Doba obratu závazků 

(���	��4���	�á0��,ů =
,4á�,�*��é	�á0��,:

�4ž�:
∗ 360 

Udává dobu, po kterou podnik odkládá platby faktur svým dodavatelům. Vyšší hodnota 

ukazatele znamená, že podnik využívá prostředky určené k úhradě závazků 

k uspokojování vlastních potřeb, což je výhodné, nicméně je nutné, aby v době 

splatnosti faktury, byl podnik schopen částku uhradit. 

Existují další ukazatele aktivity (obrat dlouhodobého hmotného majetku, obrat zásob, 

doba obratu zásob, aj.). Protože jsou ale pro tuto práci nerelevantní, nebudou dále 

popsány. 

2.5.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli ziskovosti, měří výdělečnou schopnost, míru zhodnocení, 

případně prodělek vynaložených prostředků ve formě aktiv, kapitálu či jiných hodnot 

                                                 

20 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. str. 62-63 
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vyjádřených penězi21. Při jejich výpočtu je poměřován dosažený zisk s různými typy 

prostředků, které byly použity pro jeho dosažení. Přičemž ukazatele ovlivňuje 

především sazba daně z příjmů, úroková míra, zadluženost, objem prodeje a vývoj 

nákladovosti. 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI – Return on investment) 

��> =
��>�

0��ž9�ý	,�-.�á�
 

Jedná se o základní vzorec pro výpočet ziskovosti, ze kterého jsou odvozeny následující 

ukazatele. Výsledná hodnota vyjadřuje, kolik zisku vyprodukovala jedna koruna 

vloženého kapitálu.22 EBIT představuje zisk před zdaněním a úroky, a proto lze hodnotu 

srovnávat i s hodnotami jiných, různě zdaněných a zadlužených podniků. Nicméně je 

možné pracovat s různými vyjádřeními zisku. Záleží především na účelu, ke kterému 

analýza slouží.23 Hodnota ukazatele vyšší než 0,15, vypovídá o velmi dobré situaci 

podniku. Za dobrý stav jsou považovány hodnoty v intervalu 0,12 – 0,15. 

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) 

��� =
��>�

;9�,�0á	�,�.0�
 

Ukazatel vyjadřuje návratnost celkových aktiv, aniž by zohledňoval, z jakých zdrojů 

byla aktiva pořízena. V případě, že je při výpočtu využita hodnota zisku po zdanění, je 

ukazatel významně ovlivněn strukturou financování podniku, a proto je nutné výsledek 

porovnávat s odvětvovým průměrem. Pro srovnání podniků s různou kapitálovou 

strukturou je vhodnější v čitateli ukazatele použít hodnotu zisku před zdaněním a úroky. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 

��� =
0ý��9*9,	ℎ��-�*�ř9�í	-�	�*��ě�í

0�����í	,�-.�á�
 

Tento ukazatel vypovídá o skutečné míře zisku čili míře zhodnocení vlastního kapitálu 

a podává tak vlastníkům firmy informaci, zda jejich kapitál přináší adekvátní výnos a 

je-li dostatečně využíván. Do čitatele je zpravidla dosazován zisk po zdanění. Výsledná 
                                                 

21 MARINIČ P. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. str. 53 
22 ČECHOVÁ A. Manažerské účetnictví. str. 148 
23 SEDLÁČEK J. Finanční analýza podniku. str. 57 
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hodnota ukazatele je srovnávána s výnosností cenných papírů garantovaných státem a 

měla by být vyšší než úroky z nich plynoucí, protože jinak by se vlastníkovi 

vyplatila jiná forma investice. 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) 

��� =
��>�

�4ž�:
 

Výpočet tohoto ukazatele, nazývaného též ziskové rozpětí či zisková marže, slouží 

k vyjádření účinnosti využívání veškerých prostředků k vytváření hodnoty, která 

vstupuje na trh, kde je její úspěch dán řadou faktorů, kterými jsou: cenová politika, 

reklama, veřejné mínění, aj. Jde tedy o dosahování zisku při dané úrovni tržeb, resp. 

výnosů. Do čitatele je dosazován takový typ zisku, který vyhovuje zaměření analýzy a 

výsledek uvádí, jaké množství zisku připadá na jednu korunu tržeb.24 

2.6 Analýza tokových ukazatelů 

Analýza vychází především z výkazu zisku a ztrát a hodnotí zejména výnosy, náklady, 

zisk a cash flow. U této analýzy je vhodné využít jak horizontální tak vertikální 

analýzu.25 

2.6.1 Cash flow 

Rozbor a sledování peněžního toku neboli skutečného pohybu peněžních prostředků má 

pro finanční analýzu význam především z hlediska předcházení platební neschopnosti. 

Důležitost sledování toku peněž rovněž spočívá v tom, že existuje rozdíl mezi pohybem 

hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením, vzniká časový nesoulad mezi 

hospodářskými operacemi (např. vznik mzdových nákladů a vlastní výplata mezd) 

a vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy.26 

Výkaz Cash flow je členěn na CF z provozní, investiční a finanční činnosti, kde celková 

suma čistých peněžních toků představuje čistou změnu peněžních prostředků a jejich 

                                                 

24 GRÜNWALD, R. a HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. str. 37 
25 KNÁPKOVÁ A. a PAVELKOVÁ D. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. str. 592 
26 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. str. 43 
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ekvivalentů za účetní období. Díky němu tak lze analyzovat dovednost podniku vytvořit 

si a užít peněžní prostředky a jejich ekvivalenty.27 

2.6.2 Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz podává informace o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité 

období. Jeho analýzou je zjišťováno, které položky nákladů a výnosů ovlivňují, ať už 

pozitivně nebo negativně, právě výsledek hospodaření, tedy ziskovost podniku. 

2.7 Analýza soustav ukazatelů 

Protože samotný výpočet výše uvedených ukazatelů má pouze omezenou vypovídací 

schopnost, byly vytvořeny soustavy těchto ukazatelů, které dokážou detailněji 

postihnout finanční situaci podniku. Zároveň je jejich využití složitější a proto je 

zapotřebí umět se v ukazatelích správně orientovat. Soustavy ukazatelů jsou rozlišovány 

na: 

a) Pyramidové soustavy 

- rozkládají vrcholové ukazatele a snaží se o popsání vzájemných 

souvislostí mezi jednotlivými ukazateli a rovněž usilují o analýzu 

vnitřních vazeb v rámci pyramidy 

- nejtypičtějším příkladem je pyramidový rozklad Du Pont, který byl 

poprvé použit v chemické společnosti Du Pont de Nemours a rozkládá 

ukazatel rentability vlastního kapitálu 

b) Účelové výběry ukazatelů 

- Bonitní modely 

o neboli modely diagnostické, hodnotí firmu jedním souhrnným 

koeficientem, který je vypočítán z účelově vybraného souboru 

ukazatelů 

o vznikly převážně na základě teoretických poznatků 

- Bankrotní modely 

o podávají informace o tom, zda firmě výhledově hrozí bankrot 

                                                 

27 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. str. 32 
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o byly sestaveny na základě předpokladu, že ve firmě, které hrozí 

bankrot, dochází k jistým událostem, jež jsou typické pro 

upadající firmy 

2.7.1 Kralickův rychlý test 

Tento velmi jednoduchý způsob analýzy, běžně označovaný také jako Quicktest, 

představuje rychlou možnost prvotního posouzení firmy s poměrně dobrou vypovídací 

schopností. Řadíme ho mezi bonitní modely, protože je založen na soustavě čtyř 

ukazatelů, které reprezentují základní oblasti analýzy a díky tomu vypovídá jak 

o kapitálové síle podniku, tak i jeho zadlužení, finanční výkonnosti a výnosnosti.28 

 Finanční stabilita Výnosová situace 

Vzorec výpočtu 
ukazatele 

E'

�,�.0�
 

[%] 

�' − ,4. 6.�.��<9�9,

-4�0���í	�G
 

[roky] 

-4�0���í	�G

�4ž�:
 

[%] 

EH	-ř9*	�*��.
+�á,��*�0é	ú4�,:

�,�.0�
 

[%] 

Vypovídá o: 
kapitálové 

síle 
zadlužení 

fin. 
výkonnosti 

Výnosnosti 

Známka hodnocení     

1 - Výborný >	30%	 <	3r.	 >	10%	 >	15%	

2 - Velmi dobrý >	20%	 <	5r.	 >	8%	 >	12%	

3 - Průměrný >	10%	 ≤ 12r.	 >	5%	 >	8%	

4 - Špatný ≤ 10%	 >	12r.	 ≤ 5%	 ≤ 8%	

5 - Hrozba insolvence neg. > 30 r. neg. neg. 

Tabulka 1: Vzorce a hodnocení Quicktestu29 

Bonita podniku je určena výpočtem jednotlivých ukazatelů, které jsou následně 

oznámkovány dle výše uvedené tabulky. Výsledné hodnocení je stanoveno 

aritmetickým průměrem získaných známek. Rovněž je vhodné zjistit aritmetickou 

hodnotu známky zvlášť za finanční stabilitu a zvlášť za výnosovou situaci. 

                                                 

28 KONEČNÝ M. Finanční analýza a plánování. str. 72 
29 KONEČNÝ M. Finanční analýza a plánování. str. 72 
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2.7.2 Indikátor bonity 

Dalším z bonitních modelů je indikátor bonity, který je nejčastěji používán k hodnocení 

firem v německy mluvících zemích. Využívá metod matematické statistiky a je 

sestrojen z šesti poměrových ukazatelů, jež mají v rovnici různou váhu významnosti. 

>� = 1,5 ∗ � + 0,08 ∗ � + 10 ∗ � + 5 ∗ ( + 0,3 ∗ � + 0,1 ∗ G 

kde: A = cash flow/cizí zdroje - rezervy 

 B = celková aktiva/cizí zdroje 

 C = zisk před zdaněním/celková aktiva 

 D = zisk před zdaněním/celkové výkony 

 E = zásoby/celkové výkony 

 F = celkové výkony/celková aktiva 

Výsledná hodnota indikátoru by měla být co nejvyšší. Finančně-ekonomická situace 

firmy je hodnocena na základě následující stupnice: 

-3 -2   -1  0  1 2  3 4 

       
Extrémně 

špatná 
Velmi 
špatná 

Špatná 
Určité 

problémy 
Dobrá 

Velmi 
dobrá 

Extrémně 
dobrá 

2.7.3 Altmanův index finančního zdraví 

Tato metoda, již řazena mezi bankrotní modely hodnocení finančního zdraví, někdy 

rovněž nazývána Z-skóre, vznikla v 60. letech minulého století na základě sledování 

firem, které zbankrotovaly, ale i těch, které se bankrotu vyhnuly. Existuje hned několik 

variant výpočtu, které zohledňují různé aspekty. Zda se jedná o podnik s veřejně 

obchodovatelnými akciemi či nikoliv, jde-li o nevýrobní společnost nebo jedná-li se 

o podnik působící v české společnosti. Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce 

hodnotí společnost s ručením omezeným, nebude nejstarší varianta Z-skóre, zaměřená 

na akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi, dále rozebíraná. 
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Výpočet Z-skóre spočívá v součtu pěti poměrových ukazatelů, které jsou násobeny 

pevně danou konstantou, tak jak znázorňuje následující vzorec30. 


 = 0,717 ∗ � + 0,847 ∗ � + 3,107 ∗ � + 0,420 ∗ ( + 0,998 ∗ � 

kde: A = čistý pracovní kapitál/celková aktiva 

B = nerozdělený zisk/celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

D = vlastní kapitál/celkové dluhy 

E = tržby/celková aktiva 

Výsledná hodnota predikuje finanční situaci podniku na základě Tabulky č. 2 

Hodnota Z Předpověď 

Z > 2,9 uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ neurčitých výsledků 

Z ≤ 1,2 ohrožení bankrotem 

Tabulka 2: Vyhodnocení Z-skóre 

2.7.4 Indexy IN 

Další analýzou soustav ukazatelů jsou indexy Inky a Ivana Neumaierových, které 

posuzují finanční výkonnost a důvěryhodnost podniku v českém prostředí. Mezi tyto 

indexy patří: 

1. Index IN95 

- byl zpracován pro průmysl i jeho jednotlivá odvětví a je zaměřen zejména 

na schopnost podniku dostát svým závazkům 

- je tvořen 6 ukazateli, jejichž váhové konstanty se liší v závislosti na typu 

odvětví, ve kterém daná firma podniká 

- nezachycuje požadavky vlastníků na tvorbu hodnoty pro vlastníky 

- má více než 70% úspěšnost 

- obecný tvar: 

>�95 = 0,22 ∗ � + 0,11 ∗ � + 8,33 ∗ � + 0,52 ∗ ( + 0,10 ∗ � − 16,80 ∗ G 

  

                                                 

30 SEDLÁČEK J. Finanční analýza podniku. str. 110 
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kde: A = celková aktiva/cizí zdroje 

 B = zisk před zdaněním a úroky/nákladové úroky 

 C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

 D = výnosy/celková aktiva 

 E = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry 

a výpomoci) 

 F = závazky po lhůtě splatnosti/výnosy 

Podnik je klasifikován na základě porovnání výsledných hodnot s hodnotami 

kriteriálními, dle následující tabulky. 

Hodnota IN95 Interpretace 

IN95 > 2 uspokojivá finanční situace 

1 < IN95 ≤ 2 „šedá zóna“ neurčitých výsledků 

IN95 ≤ 1 ohrožení finančními problémy 

Tabulka 3: Vyhodnocení indexu IN95 

2. Index IN99 

- vznikl později a jsou v něm upraveny váhy indexu IN95 tak, aby jejich 

použití bylo platné pro ekonomiku ČR 

- zohledňuje zájmy vlastníků 

- jeho využití je vhodné tehdy, když nelze určit náklady vlastního kapitálu 

k výpočtu ekonomické přidané hodnoty 

- úspěšnost je vyšší než 85% 

- rovnice platí pro všechny typy podniků bez rozdílů, skládá se pouze ze čtyř 

ukazatelů a má tvar: 

>�99 = −0,017 ∗ � + 4,573 ∗ � + 0,481 ∗ ( + 0,015 ∗ � 

kde: A = celková aktiva/cizí zdroje 

 C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

 D = výnosy/celková aktiva 

 E = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry 

a výpomoci) 
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Hodnocení podniku je opět procesem srovnání výsledků indexu s kriteriálními 

hodnotami uvedenými v Tabulce č. 4. 

Hodnota IN99 Interpretace 

IN99 > 2,07 podnik tvoří pro vlastníka kladnou hodnotu 

1,42 < IN99 ≤ 2,07 
situace není jednoznačná, podnik spíše 
tvoří hodnotu pro vlastníka 

1,089 < IN99 ≤ 1,42 „šedá zóna“ – situace podniku nelze určit 

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

IN99 < 0,684 pro vlastníka podnik netvoří hodnotu 

Tabulka 4: Vyhodnocení indexu IN99 

3. Index IN01 

- spojuje předchozí indexy, aby byla zároveň zhodnocena schopnost plnit 

závazky i schopnost tvorby hodnoty pro vlastníka podniku 

- byl zkonstruován na základě analýzy 1915 podniků, z nichž 583 tvořilo 

hodnotu, 503 bylo v bankrotu a 829 bylo v jiné situaci 

- výpočet je dán rovnicí z pěti ukazatelů: 

>�01 = 0,13 ∗ � + 0,04 ∗ � + 3,92 ∗ � + 0,21 ∗ ( + 0,09 ∗ � 

kde: A = celková aktiva/cizí zdroje 

 B = zisk před zdaněním a úroky/nákladové úroky 

 C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

 D = výnosy/celková aktiva 

 E = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry 

a výpomoci) 

Výsledná klasifikace je dána následující tabulkou. 

Hodnota IN01 Interpretace 

IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu 

0,75 < IN01 ≤ 1,77 
„šedá zóna“ – podnik netvoří hodnotu, 
rovněž ale nebankrotuje 

IN01 ≤ 0,75 podnik spěje k bankrotu 

Tabulka 5: Vyhodnocení indexu IN01 
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4. Index IN05 

- aktualizuje váhy ukazatelů i kriteriální hodnoty pro posouzení výsledků 

předchozího indexu na základě dat z průmyslových podniků z roku 2004 

- nový tvar rovnice: 

>�05 = 0,13 ∗ � + 0,04 ∗ � + 3,97 ∗ � + 0,21 ∗ ( + 0,09 ∗ � 

Hodnotící tabulka: 

Hodnota IN05 Interpretace 

IN05 > 1,6 podnik tvoří hodnotu 

0,9 < IN05 ≤ 1,6 
„šedá zóna“ – podnik netvoří hodnotu, 
rovněž ale nebankrotuje 

IN05 ≤ 0,9 podnik spěje k bankrotu 

Tabulka 6: Vyhodnocení indexu IN05 
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2.7.5 Finanční zdraví dle metodiky SZIF 

Metodika Státního zemědělského intervenčního fondu byla zpracována pro potřeby 

hodnocení žadatelů o dotace v rámci Programu rozvoje venkova. Postup zjišťování 

finančního zdraví potencionálního příjemce dotace je založen na výpočtu devíti 

ekonomických ukazatelů za poslední tři účetně uzavřená období. 

Č

. 
Název 

ukazatele 
Výpočet 

Hodnot
y 

Bod
y 

1. ROA 
TUVWVX.		YZ[X\ě]^	_`^Wa	UbXbUW

^c`dW^	ebfcb\
	*	100	

≤ 1,49	 1 
1,5	-	3	 2 
≥ 3,01	 3 

2. 
Dlouhodob
á rentabilita 

UbXbUW.jV]kl[YZ	\d].fb`[YZ	měž.ú.Vm.

^c`dW^	ebfcb\
	*	100	

≤ 1,99	 1 
2	-	8	 2 
≥ 8,01	 3 

3. 
Přidaná 
hodnota / 
vstupy 

Třdk^]á	nVk]V`^

]ácf^kl	]^	TUVk.XmVží[WýcV]._TV`řbm^
	*	100	

≤ 14,99	 1 
15	-	30	 2 
≥ 30,01	 3 

4. 
Rentabilita 
výkonů, 
z CF 

TUVWVX.YZ[X\ě]^	_`^W.UbX.[VkTd_l

`Užml[WýcV]l
	*	100	

≤ 5,99	 1 
6	-	15	 2 
≥ 15,01	 3 

5. 
Celková 
zadluženost 

edXí	XkUVob�kVn^k]é	úč.T^_dW.�UbXbU.

T^_dW^	ebfcb\
	*	100	

≤ 54,99	 5 
55	-	70	 3 
≥ 70,01	 1 

6. 
Úrokové 
krytí 

provoz. VH + změna	stavu	rezerv

nákladové	úroky31
	

≤ 1,09	 1 
1,10	–	

2,10	

2 

≥ 2,11	 3 

7. 
Doba splat. 
dluhů, z CF 

cizí	zdr. −dohad. úč. pasiv. −rezer. −kr. �in.maj.

VH	za	běž. č. +odpisy
	

≤ 4,99	 5 
5	-	7	 3 
≥ 7,01	 1 

8. 
Krytí zásob 
ČPK 

��[č^_VWé	UVXfdšb]í

Xá_Vml
	-	

kr. záv. +kr. b. úv. +kr. �in. výp. +čas. roz. +dohad. úč. p.

zásoby
	

≤ 0,49	 1 
0,50	–	

0,70	

2 

≥ 0,71	 3 

9. 
Celková 
likvidita 

zás. +kr. pohl. −dohad. úč. a.+kr. �in.m.

kr. záv.−dohad. úč. p. +kr. b. úv. +kr. �in. výp.
	

≤ 1,49	 1 
1,50	-	2	 2 
≥ 2,01	 3 

Tabulka 7: Výpočet vybraných ukazatelů a bodové ohodnocení výsledných hodnot 
dle metodiky SZIF 

                                                 

31 V případě, že jsou nákladové úroky rovny 0, pak dělíme 1. 
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Výsledkům jednotlivých ukazatelů je přiděleno bodové ohodnocení (viz. Tabulka 8). 

Celkový počet bodů pro posouzení daného období je aritmetickým průměrem všech 

dosažených bodů a počtu ukazatelů. Maximálně lze dosáhnout 31 bodů a podnik, který 

ještě může na dotaci dosáhnout, a je tedy vyhodnocen jako finančně zdravý, musí mít 

minimálně 15,01 bodů.32 Metodika rozděluje podniky do 5 kategorií uvedených 

v Tabulce 2. 

Kategorie A 25,01 – 31,00 
Kategorie B 17,01 – 25,00 
Kategorie C 15,01 – 17,00 
Kategorie D 12,51 – 15,00 
Kategorie E 09,00 – 12,50 

Tabulka 8: Bodová stupnice pro hodnocení FZ dle metodiky SZIF 

                                                 

32 Metodika výpočtu finančního zdraví, www.szif.cz 

splněny podmínky FZ 
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3 Analýza problému a současné situace 

3.1 Charakteristika podniku 

 

Obrázek 1: Logo firmy 

3.1.1 Základní údaje 

Obchodní firma: EDLiT, s.r.o. 

Sídlo: Tyršova 275, 739 61 Třinec 

IČO: 268 40 791 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Předmět podnikání: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 

včetně lektorské činnosti 

  překladatelská a tlumočnická činnost 

 poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje 

osobnosti 

 zprostředkování služeb 

Jde o personálně vzdělávací agenturu, která je akreditovaným vzdělávacím zařízením 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, akreditovanou institucí Ministerstva 

práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Rovněž je členem Asociace 

institucí vzdělávání dospělých ČR, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

a Partnerství pro vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Agentura byla založena již 

v roce 2000, tehdy ještě jako fyzická osoba pod názvem PhDr. Jarmila Vrátná – EDLiT, 

jazyková vzdělávací agentura. K přeměně na společnost s ručením omezeným došlo 

v roce 2004. 

Ve svých počátcích se firma zabývala především realizací rekvalifikačních kurzů pro 

mladé lidi, kteří chtěli vycestovat do zahraničí jako au-pair. Postupně získávala 

akreditace v různých oblastech zvyšování kvalifikace a v současnosti nabízí: 

� rekvalifikační a poradenské programy pro uchazeče a zájemce o zaměstnání 
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� re/kvalifikační programy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 

službách 

� zakázkové školící programy pro firemní klientelu 

� překladatelské služby 

� odborné semináře 

Zároveň je EDLiT s.r.o. již pětinásobným příjemcem finanční podpory z fondů 

Evropské unie, a to konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

(OP LZZ). V dalším projektu, který je financován ze stejného zdroje, figuruje jako 

partner. Dva z těchto projektů již byly úspěšně ukončeny, ostatní jsou stále realizovány 

a zaměřují se hlavně na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. 

3.1.2 Organizační struktura 

Společnost EDLiT, s.r.o. spadá do skupiny malých podniků, definovaných, dle 

§ 2 odst. 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, jako 

podniky, které: 

� zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců 

� mají aktiva, uvedené v rozvaze, jež nepřesahují 180 000 000 Kč nebo mají čistý 

obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 250 000 000 Kč, účtují-li 

v soustavě podvojného účetnictví (neúčtují-li v soustavě podvojného účetnictví, 

vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům a k úhrnu majetku) 

� jsou nezávislé (žádná jiná osoba nebo více osob společně, které nejsou malým 

a středním podnikatelem, nemají alespoň 25% podíl na jejich základním kapitálu 

ani na jejich hlasovacích právech) 

Ve firmě jsou zaměstnány tři osoby, z nichž dvě jako zástup za mateřskou dovolenou. 

Pracovní smlouvy zaměstnanců jsou sestaveny z několika smluv na menší úvazky 

k různým projektům a k firmě samotné. Zbylé zaměstnanecké poměry jsou řešeny 

dohodami o provedení práce33 nebo dohodami o pracovní činnosti34. Struktura vztahů je 

                                                 

33 Dle § 236 zákoníku práce jde o: dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterou může 
zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na 
který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin 
34 Dle § 237 zákoníku práce jde o: dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterou může 
zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah nepřesahuje 100 hodin. Nelze 
vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby 
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znázorněna v následujícím diagramu. Velice významnou část organizace pak tvoří tým 

s přibližně sto padesáti externími odbornými lektory.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Diagram organizační struktury podniku 

3.1.3 Analýza vnějšího prostředí 

Dle klasifikace CZ-NACE je agentura řazena do oblasti Vzdělávání (sekce P) 85.5 

Ostatní vzdělávání. V původní klasifikaci OKEČ se pak činnost společnosti řadí do 

sekce M pod číselným označením 80.4 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání. 

V srpnu roku 2010 bylo provedeno šetření Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání 

o vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků (dále MSP), které bylo 

zpracováno Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a jehož cílem bylo zjistit 

pohled poskytovatelů dalšího vzdělávání na: přístup MSP ke vzdělávání svých 

zaměstnanců; výši finančních příspěvků, která by MSP stimulovala k tomu, aby své 

zaměstnance vzdělávaly a přístup MSP ke vzdělávání svých zaměstnanců za 

předpokladu, že by mohly dlouhodobě čerpat finanční příspěvek, který by dosahoval 

výše 50 – 80 % z ceny kurzu. Současně výzkum zjišťoval, jaké překážky omezují MSP 

v podporování dalšího vzdělávání svých zaměstnanců a jaké formy pomoci by mohly 

snížit uvedené překážky.35 S výsledky tohoto výzkumu budu pracovat dále v kapitole 

Návrhy na zlepšení současného stavu, nicméně pro tuto část práce šetření rovněž 

přineslo zajímavé a poměrně významné údaje jako struktura poskytovatelů dalšího 

vzdělávání z hlediska počtu zaměstnanců (viz Tabulka 9: Struktura poskytovatelů dalšího 

vzdělávání dle počtu zaměstnanců) a také rozložení těchto subjektů v rámci ČR (viz 

Tabulka 10: Poskytovatelé dalšího vzdělávání dle jejich působnosti na území ČR). Jediné 
                                                 

35 http://www.aivd.cz/sites/default/files/zaverecna_zprava_-_msp.pdf str. 3 

Vedení 

společnosti 

Odborný pracovník 

vzdělávacího zařízení 

Realizační tým 

projektů z ESF 
Asistentka 

Externí účetní Tým 150 

odborných lektorů 
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omezení výsledků výzkumu spočívá v poměrně nízkém vzorku respondentů, kteří se 

průzkumu zúčastnili. Bylo jich 53. 

Velikost poskytovatelů 
dalšího vzdělávání 

(dle počtu zaměstnanců) 

Počet poskytovatelů 
dalšího vzdělávání 

%-ní podíl 
poskytovatelů dalšího 

vzdělávání 
(dle počtu zaměstnanců) 

1 – 10 21 40,38 

11 – 49 15 28,85 

50 – 100 9 17,31 

101 – 149 3 5,77 

150 – 249 0 0,00 

Nad 250 4 7,69 

CELKEM 52 100,00 

Tabulka 9: Struktura poskytovatelů dalšího vzdělávání dle počtu zaměstnanců36 

 

Tabulka 10: Poskytovatelé dalšího vzdělávání dle jejich působnosti na území ČR37 

                                                 

36 http://www.aivd.cz/sites/default/files/zaverecna_zprava_-_msp.pdf 



36 

 

Z tabulek jasně vyplývá, že struktura organizací poskytujících vzdělávání pro dospělé 

jinými slovy struktura konkurence je zpravidla obdobná jako u agentury EDLiT s.r.o., 

tedy čítá maximálně 10 zaměstnanců. Obecně lze říci, že poskytovateli vzdělávání pro 

dospělé jsou malé a střední podniky. Co se týče působnosti na území České republiky, 

je Moravskoslezský kraj, kde společnost EDLiT sídlí, na pátém místě v počtu 

poskytovatelů dalšího vzdělávání, z čehož vyplývá poměrně vysoká konkurence pro 

analyzovanou společnost. 

 V sídle společnosti, městě Třinci, operuje dalších pět organizací, jenž nabízí obdobné 

vzdělávací aktivity a služby. Jsou jimi: 

a) Trisia a.s. 

Tato akciová společnost mající dva významné vlastníky, kterými jsou Třinecké 

železárny a Město Třinec, má široké pole působnosti. Především zajišťuje 

kulturu ve městě (divadlo, galerii, odborné přednášky), ale část jejich 

zaměstnanců se zabývá právě dalším vzděláváním. Poskytované služby se 

v mnohém podobají nabídce firmy EDLiT s.r.o. Podle majitelky společnosti, jde 

o silného konkurenta, hlavně kvůli vlastnické struktuře společnosti, díky které 

může být její činnost i dočasně dotována, a tudíž může nabízet i výhodnější ceny 

pro klienty. Také konstatuje, že tato akciová společnost v podstatě nepřichází 

s ničím inovativním, ba právě naopak spoustu nabízených vzdělávacích modulů 

kopíruje. Její značnou výhodou jsou vlastní prostory pro výuku a také velký 

marketing, kdy jsou nabízené vzdělávací akce propagovány společně s kulturním 

programem i prostřednictvím zasílání e-mailů předplatitelům divadelních 

představení. Až do nedávna společnost nevyužívala operačních programů pro 

získání peněžních prostředků, avšak ne dlouho tomu bylo založeno občanské 

sdružení Za kulturní Třinecko, ve kterém pracují v podstatě stejní zaměstnanci 

jako na úseku vzdělávání akciové společnosti. Toto občanské sdružení, získalo 

svůj první projekt, který začalo realizovat od 1. 3. 2012 a jehož náplň je výrazně 

podobná obsahu projektu realizovaného firmou EDLiT s.r.o. v letech 2010 – 

2011. 

                                                                                                                                               

37 http://www.aivd.cz/sites/default/files/zaverecna_zprava_-_msp.pdf 
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Finanční ukazatele však příliš porovnávat nelze, protože jde o jinou právnickou 

formu společnosti s podstatně širším spektrem poskytovaných služeb. 

b) POE EDUCO, s.r.o. 

Ostravská společnost, působící na trhu zhruba stejně dlouho jako EDLiT s.r.o., 

se rovněž zabývá vzděláváním, které je určeno pro širokou veřejnost, firemní 

klientelu, ale i nezaměstnané nebo jinak sociálně ohrožené skupiny obyvatel. Její 

nabídka, jako i rozsah působnosti, je podstatně větší než u analyzované 

společnosti, což může být jak výhodou – analyzovaná společnost se může nechat 

inspirovat, tak i nevýhodou – velký konkurent v získávání zakázek. 

Vzhledem ke stejné právní formě organizace a téměř totožnému zaměření 

i délky působení na trhu by zcela jistě bylo zajímavé srovnání finančních 

ukazatelů obou firem. 

c) Institut Euroschola 

Stejně jako předchozí konkurent a analyzovaná firma působí na trhu již přes 

deset let. Jedná se však o třineckou organizaci, která má poněkud odlišnější 

nabídku služeb a je zaměřena na kurzy měkkých a manažerských dovedností 

s využitím metod zážitkové pedagogiky včetně prvků outdooru. Mnohem více 

spolupracuje se zahraničím (Polsko, Slovensko) a poskytuje kurzy celoživotního 

vzdělávání. 

Nejedná se tedy o výrazného konkurenta. Naopak bych v té organizaci hledala 

možnost spolupráce a propojení zkušeností obou firem k vytvoření nových 

projektů. 

d) Třinecké vzdělávání, s.r.o. 

Historie tohoto konkurenta sahá mnohem hlouběji než u výše zmíněných 

organizací, může tedy čerpat z většího množství zkušeností a kontaktů. Je 

propojena s největším podnikem na třinecku Třineckými železárnami, a.s., který 

zajišťuje neustálý přísun klientů. Právě propojení s hutním podnikem určuje 

nabídku služeb, kterou poskytuje. Jedná se např. o svářečské školy, strojní 

průkazy, školení řidičů, aj. Další významnou odlišností je nevyužívání 

finančních prostředků z fondů Evropské unie, což může být faktor pro budoucí 

spolupráci. 
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e) Kapa, o.p.s. 

Vzhledem k tomu, že jde o obecně prospěšnou společnost, sídlící rovněž v městě 

Třinec, je významně podporována vedením Města Třinec, Třineckými 

železárnami, a.s. a také ZO OS KOVO Třinecké železárny. Tím má zajištěn 

značný přísun finančních prostředků. Společnost má obdobnou nabídku služeb 

a taktéž se jí daří získávat dotace z OP LZZ. V současnosti jde asi 

o nejvýznamnějšího konkurenta, zároveň však o jediného partnera 

v podnikatelské činnosti EDLiT s.r.o., protože právě propojení neziskového 

a ziskového sektoru je v rámci některých projektů přímo vyžadováno.  

Mezi zákazníky neboli odběratele služeb společnosti EDLiT s.r.o. patří především 

pobočky ÚP ČR potažmo jejich klienti, nezaměstnaní obyvatelé na území Frýdecko-

Místecka, dále firmy nebo státní či neziskové organizace požadující zvýšení kvalifikace 

nebo proškolení svých zaměstnanců, ale i fyzické osoby, které si chtějí zdokonalit své 

dovednosti, připomenout si své znalosti nebo se jednoduše chtějí naučit něco nového. 

Za dobu působení společnosti již bylo vzděláno téměř 3000 osob. 

3.2 Analýza stávajícího stavu podniku 

Společnost, na trhu se vzděláváním, působí již dvanáctým rokem a od svého vzniku se 

struktura nabízených služeb často měnila, především v závislosti na poptávce dnes již 

Úřadu práce ČR a firemní klientely. Podstata těchto vzdělávacích aktivit však zůstala 

zachována. Nabídka byla rovněž značně ovlivněna legislativními změnami, kdy 

například došlo k získávání zakázek od úřadu práce přes veřejné zakázky, a to na dobu 

zpravidla dvou let nebo zavedení zákona o pravidelném proškolování pracovníků 

sociálních služeb, apod. Za poslední dva roky došlo k významnému poklesu finančních 

prostředků ze státního rozpočtu na realizaci rekvalifikačních kurzů pro osoby evidované 

na úřadu práce a tím i k poklesu uskutečněných rekvalifikací firmou EDLiT s.r.o. 

Realizace těchto rekvalifikačních kurzů však byla nejvýznamnějším zdrojem příjmů 

společnosti v letech 2007 – 2009. Vzhledem k zavedení zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu 

práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, díky kterému se jednotlivé 

úřady práce staly pouhými pobočkami této instituce a ztratili pravomoc v rozhodování 

o realizaci rekvalifikací pro nezaměstnané a také z důvodu zavádění úspor ve státním 

sektoru, lze předpokládat, že firma již nemůže počítat s dosahováním obdobných 
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příjmů, jako tomu bylo v letech minulých. Z tohoto důvodu se firma rozhodla pokusit se 

získat finanční prostředky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a pokračovat tak dále v realizaci vzdělávacích aktivit, zejména pro nezaměstnané nebo 

jinak znevýhodněné osoby, které mají ztížený přístup na trh práce.  

V současnosti má firma v portfoliu již dva úspěšně ukončené projekty. Dále realizuje 

jeden projekt, který započal již v roce 2010, a od roku 2012 dva projekty nové. 

V dalším projektu figuruje jako partner. Během celého období, kdy se firma aktivně 

zapojila do rozvoje v rámci dotací z ESF, za sebe podala celkem 9 žádostí o finanční 

podporu. Žádostí bylo schváleno 5 a na výsledky dalších 3 v současnosti čeká. Tedy 

pouze 1 žádost nebyla prozatím schválena. Finanční prostředky z těchto projektů se 

staly a jsou významnou položkou v účetnictví podniku. Většina pracovních úvazků 

i značná část nákladů na provoz je jimi pokrývána, z čehož lze soudit, že je na nich 

firma významně finančně závislá. Vzhledem k blížícímu se konci programového období 

(2013), hrozí neschopnost podniku zachovat stávající stav zaměstnanců a udržet podnik 

v chodu. Dalším závažným problémem, který se projevuje již nyní a je rovněž spjat se 

závislostí na financích z Evropských strukturálních fondů, je nepravidelnost ve 

vyplácení částek dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy už nejednou 

vznikly firmě finanční potíže, a byla nucena vzít si bankovní úvěr, aby byla schopna 

dostát svým závazkům. Problém vzniká z daného postupu vyplácení částek dotací. 

Jednotlivé částky určené na projekty jsou vypláceny postupně na základě 

monitorovacích zpráv, které jsou vypracovávány pravidelně, a to jednou za půl roku.38 

Realizátor jimi informuje řídící orgán o průběhu projektu, naplňování monitorovacích 

indikátorů, nakládání s financemi apod. Shledá-li tyto zprávy řídící orgán jako 

dostatečné a vše potřebné je v pořádku, pak jsou na účet společnosti připsány, 

v poměrné části, další finance z celkově schválené částky dotace. Obsahují-li však 

monitorovací zprávy nedostatky, je platba připsána až po provedení jejich nápravy. 

Protože řídící orgán má své lhůty na kontrolu zpráv i jejich oprav, stává se, že je 

společnost nucena projekt financovat z vlastních zdrojů a až po přijetí platby od 

příslušného ministerstva si peníze vrátí. Tento jev může mít v řadě případů i likvidační 

následky. Např. ve chvíli, kdy je součástí projektů proplácení mzdových příspěvků 
                                                 

38 Lze vypracovávat monitorovací zprávy i za kratší období, tzv. Mimořádné monitorovací zprávy, na 
základě požadavku řídícímu orgánu. 
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zaměstnavatelům. Jedná se často o stotisícové částky, které tak malý podnik, jakým je 

EDLiT s.r.o., dlouhodobě ve svých rezervách nemá, a tak toto přechodné období musí 

řešit bankovními úvěry. 

Další významná skutečnost spočívá v tom, že od ledna roku 2010 společnost využívala 

dvě externí účetní, přičemž jedna vedla účetnictví společnosti a druhá se zabývala 

účetnictvím jednotlivých projektů dotovaných z evropských fondů. Jejich spolupráce 

byla s přibývajícím počtem projektů více a více komplikovanější. Při zpracovávání této 

práce, byly zpětně zjištěny jisté nesrovnalosti a pochybení v účetnictví společnosti, 

a proto došlo v lednu letošního roku k převodu celého účetnictví pod účetní jednu. 

Nejvážnějším zjištěním v rámci vedení účetnictví společnosti byl fakt, že v jednotlivých 

letech nebyl přerozdělován výsledek hospodaření za účetní období a celá jeho výše byla 

přenášena do položky Peníze, které dnes v pokladnách firmy fakticky nejsou. Tento stav 

výrazně ovlivňuje účetní výkazy potažmo výsledné hodnoty ukazatelů finanční analýzy. 

Výrazných změn dostály výkazy účetnictví právě v roce 2009 a následujících, kdy 

začaly zahrnovat dotace z evropských fondů. Pro zúčtování finančních prostředků byl 

použit následující postup. Přiznané dotace byly připsány na stranu Má dáti účtu číslo 

378 – Jiné pohledávky a souvztažně na stranu Dal účtu číslo 346 – Dotace ze státního 

rozpočtu. Postupné využívání částí dotací bylo účtováno tzv. rozpouštěním do výnosů, 

tedy úbytku účtu dotací a přírůstku výnosového účtu 648 – Ostatní provozní výnosy 

a samotné připsání dotace probíhalo na straně aktiv, úbytkem účtu 378 – Jiné 

pohledávky a přírůstkem na účtu číslo 221 – Bankovní účty. Jedná se o jednu 

z možných variant zúčtování dotací, která sice nezkresluje výsledné hodnoty při 

podávání daňového přiznání, nicméně pro potřeby finanční analýzy je nevhodná. 

Další problém spočívá v tom, že společnost nemá vlastní prostory pro podnikání. Celou 

dobu existence sídlí v pronajatých prostorech, kde má tři kanceláře a moderně 

vybavenou učebny pro 18 – 20 osob. Tato skutečnost však představuje významnou 

nákladovou položku. Především díky nepřímým nákladům plynoucím právě z realizace 

projektů v rámci dotačních programů, je firma v poslední době schopna pokrývat 

provozní náklady. 

Vzhledem k zaměření podnikání společnosti, kdy se nejvýznamněji ve své činnosti 

věnuje klientům úřadů práce a jejich vzdělávání bylo hlavním zdrojem příjmů 
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společnosti, nebyl dostatečně rozvíjen marketing, protože přísun zakázek byl zajištěn 

i bez něj. EDLiT s.r.o. má svou vlastní webovou prezentaci (www.edlit.cz), která je jen 

sporadicky aktualizována. V případě organizování odborných seminářů je navíc 

uplatňována inzerce v místním tisku. Dle mého názoru je využití marketingových 

nástrojů bohužel zcela nedostatečné a tak během dlouholetého působení společnosti na 

trhu nedošlo k dostatečnému proniknutí do podvědomí, zejména firemní klientely 

a osob z řad veřejnosti. 

Poslední skutečností, kterou hodnotím jako problémovou je oblast působnosti 

společnosti, která je poměrně málo rozsáhlá. Až na výjimky jsou aktivity firmy 

realizovány na území Frýdecko-Místecka a Těšínska. Tyto oblasti jsou sice 

charakteristické vysokou nezaměstnaností, tudíž většími možnostmi v poskytování 

rekvalifikací, ale v okolí jsou i další okresy, s ještě vyšším procentem nezaměstnaných, 

jakými jsou např. Karviná či Havířov, kde společnost v podstatě neoperuje.  
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3.2.1 SWOT analýza 

V
n

it
řn

í 
p

ro
st

ře
d

í 
Silné stránky Slabé stránky 

- dlouhodobá působnost na trhu 

- velký profesionální tým lektorů 

a tedy vysoká kvalita nabízených 

služeb 

- úspěšnost při získávání žádosti o 

dotace z fondů EU 

- stabilní oblast podnikání 

- poměrně vysoká technická 

vybavenost 

- neexistence vlastních prostor pro 

kanceláře a učebny 

- zaměření pouze na oblast Frýdecko-

Místecka 

- finanční závislost na dotacích 

z fondů EU 

- dlouhodobě stejná nabídka 

výukových modulů 

- nedostatečný marketing 

V
n

ě
jš

í 
p

ro
st

ře
d

í 

Příležitosti Hrozby 

- rozšíření portfolia 

poskytovaných služeb – 

inspirace u konkurence i nové 

nápady 

- rozšíření působnosti na území 

dalších okresů 

- opětovné posílení ekonomiky 

a tím i možnost opět se více 

zaměřit na soukromý sektor 

- zvyšující se potřeba po 

vzdělanosti 

- nižší dotace státu na politiku 

zaměstnanosti 

- opětovné posílení ekonomiky – 

příchod nové konkurence 

- nová legislativa 

Tabulka 11: SWOT analýza společnosti 
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4 Vlastní návrhy řešení  

4.1 Zhodnocení informačních zdrojů 

Pro zpracování této práce jsem využila účetních výkazů (rozvahy, výkazy zisku a ztráty) 

z let 2007 – 2011, které byly sestaveny, vždy k poslednímu kalendářnímu dni daného 

roku. Bohužel musím konstatovat, že data z let 2007 - 2009 mají sníženou vypovídací 

schopnost, protože, jak již bylo výše uvedeno, účetnictví bylo v těchto letech rozděleno 

mezi dvě externí účetní a byly zpětně zjištěny jisté nesrovnalosti a pochybení. Nicméně 

jsem data konzultovala s oběma účetními a snažila se postihnout všechny faktory tak, 

aby výsledné hodnoty měly co možná nejvyšší vypovídací hodnotu. Především jsem 

upravila data za rok 2009, ve kterém byla výše aktiv resp. pasiv ponížena o významnou 

část dotace v rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky. Po konzultaci s daňovou poradkyní nebylo toto ponížení 

chybou a nedošlo kvůli němu ke změně daňové povinnosti, avšak výrazně ovlivnila 

hodnoty ukazatelů. Rovněž jsem při výpočtech brala ohled na výši peněžních 

prostředků v hotovosti, jejichž hodnota ve sledovaném období rostla, protože 

nedocházelo k přerozdělení jednotlivých výsledků hospodaření a zisk potažmo ztráta, 

tak byly automaticky převáděny do položky Peníze, kde fakticky nejsou. Dalším 

důležitým jevem je již zmíněné zúčtovávání dotací z evropských fondů, kdy položka 

krátkodobých závazků představuje doposud vyplacené částky dotací a dlouhodobé 

pohledávky pak představují zbylé, ještě nevyplacené částky dotací. Tento fakt 

významně ovlivňuje výsledné hodnoty některých ukazatelů. Aby v hodnocení byly 

zohledněny i interní faktory, došlo k několika konzultacím s ředitelkou společnosti 

ohledně vývoje především interních faktorů ve sledovaném období. 

Ze získaných účetních dat jsem si pro potřebu analýzy vytvořila vlastní přehled aktiv 

a pasiv a výkazu zisku a ztráty, které jsou pro firmu relevantní a jsou Přílohou č. 1 této 

práce. Zároveň jsem si pro výpočty některých ukazatelů přizpůsobila položky obsažené 

ve vzorcích tak, aby výsledné hodnoty co nejvěrohodněji odráželi skutečnost, případně 

co možná nejlépe eliminovali nedostatky vyplývající z nevhodného vedení účetnictví. 

Cash flow z provozní činnosti jsem vypočetla tzv. zjednodušenou nepřímou metodou, 

tedy k výsledku hospodaření po zdanění za dané období byly přičteny odpisy téhož 
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období a následně přičten resp. odečten úbytek resp. přírůstek čistého pracovního 

kapitálu. Za zisk byl dosazován EBIT, tedy výsledek hospodaření před zdaněním 

a úroky. Tržby jsou tvořeny součtem výkonů a ostatních výnosů, protože právě ony 

ostatní výnosy představují přijetí dotací. Hodnoty některých ukazatelů jsem vypočetla 

jak s přihlédnutím k čerpání dotací, tak bez ohledu na tuto skutečnost.  

Během sledovaného období nedošlo ke změnám z hlediska účetnictví, které by výrazně 

ovlivnili finanční situaci firmy. Společnost nevyužila žádné z opatření v rámci 

protikrizového balíčku, který měl zmírnit dopady světové hospodářské recese. Jen od 

roku 2010 začala využívat tzv. paušál na auto. 

4.2 Analýza soustav poměrových ukazatelů 

4.2.1 Quicktest 

Při výpočtu Kralickova rychlého testu jsem uvažovala pouze léta 2008 – 2011, 

vzhledem k výpočtu provozního CF (výsledek hosp. běžného účet. ob. + odpisy +/- 

úbytek/přírůstek čistého pracovního kapitálu). 

 Finanční stabilita Výnosová situace 

Vypovídá o: kapitálové síle zadlužení 
finanční 

výkonnosti 
výnosnosti 

Rok 2008: 
Výše ukazatele 80,28% 0 0,00% 29,36% 
Známka ukazatele 1 1 4 1 
Známka fin. stability 1 - - 
Známka výnos. situace - - 2,5 
Výsledná známka 1,75 

Rok 2009: 
Výše ukazatele 25,29% -3 -12,33% -1,25% 
Známka ukazatele 2 5 5 5 
Známka fin. stability 3,5 - - 
Známka výnos. situace - - 5 
Výsledná známka 4,25 

Tabulka 12: Výsledné hodnoty rychlého testu v letech 2008 - 2009 
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 Finanční stabilita Výnosová situace 

Vypovídá o: kapitálové síle zadlužení 
finanční 

výkonnosti 
výnosnosti 

Rok 2010: 
Výše ukazatele 14,12% -95 -0,71% 4,23% 
Známka ukazatele 3 5 5 4 
Známka fin. stability 4 - - 
Známka výnos. situace - - 4,5 
Výsledná známka 4,25 

Rok 2011: 
Výše ukazatele 33,80% 12 1,53% 6,35% 
Známka ukazatele 1 3 4 4 
Známka fin. stability 2 - - 
Známka výnos. situace - - 4 
Výsledná známka 3 

Tabulka 13: Výsledné hodnoty rychlého testu v letech 2010 - 2011 

Výsledné známky za jednotlivá období jsou proměnlivé a podnik spíše hodnotí jako 

špatný. Známkování bylo ovlivněno několika faktory. Nejlepších dílčích výsledků 

společnost dosahovala v rámci výpočtu kapitálové síly, kdy ani v kritickém roce 2009 

nedošlo k výraznému propadu hodnocení. To přišlo až v roce 2010, kdy při nárůstu 

velikosti vlastního kapitálu o 33% došlo k nárůstu celkových aktiv o 139% v důsledku 

velkého množství přiznaných dotací. Hodnoty predikující insolvenci v letech 2009 

a 2010 vykazoval ukazatel zadluženosti, protože CF z provozní činnosti bylo záporné 

a společnost tedy nemohla hradit své závazky finančními prostředky z provozní činnosti 

daného roku. Toto záporné provozní CF bylo dáno rychlejším zvětšováním 

dlouhodobých zdrojů (přenášením výsledků hospodaření běžného účetního období do 

nerozděleného zisku minulých let) oproti zvětšování položky dlouhodobých aktiv. 

I ukazatele finanční výkonnosti a výnosnosti vykazovali nejhorší možné známky, které 

předpovídají insolvenci, a jejich vývoj se v průběhu sledovaného období téměř neměnil. 

Tento stav vypovídá o velice slabé výnosové situaci. Výsledné hodnocení firmy tak 

zmírňuje především ukazatel kapitálové síly. Situace se dle tohoto ukazatele zlepšuje, 

ale rozhodující budou až následné roky. V případě, že firma odstraní nebo alespoň 

zmírní problémy s rentabilitou a tvorbou cash flow, může se vývoj značně zlepšit. 
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Vedení společnosti však preferuje právě finanční stabilitu, schopnost včas vyplácet 

mzdy a hradit své závazky, výnosová situace je druhořadá. Problém spočívá v tom, že 

i když firma nemusí propouštět ani se stěhovat z nájemních prostor, nemůže na druhou 

stranu ani investovat do svého rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb, čímž 

nedochází ke zvyšování hodnoty podniku. To vzhledem k připravovanému systému 

ohodnocování vzdělávacích společností na bázi hvězdiček jak tomu je u hotelů, může 

hrát významnou roli. 

4.2.2 Indikátor bonity 

I při výpočtu této soustavy jsem zohlednila pouze léta 2008 – 2011. 

Ukazatel 
Váha 

ukazatele 2008 2009 2010 2011 

� =
�G	-4�0���í�

;.�í	�*4�<9 − 49�940:
 1,50 0,00 -0,92 -0,02 0,02 

� =
;9�,�0á	�,�.0�

;.�í	�*4�<9
 0,08 5,07 1,37 1,17 1,51 

� =
�.�,	-ř9*	�*��ě�í�	

;9�,�0á	�,�.0�
 10,00 0,29 -0,01 0,04 0,06 

( =
�.�,	-ř9*	�*��ě�í�

�4ž�:
 5,00 0,12 -0,02 0,06 0,04 

� =
�á���:

�4ž�:
 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

G =
�4ž�:

;9�,�0á	�,�.0�
 0,10 2,40 0,71 0,67 1,50 

Indikátor bonity 4,19 -1,43 0,84 1,08 

Tabulka 14: Indikátor bonity společnosti EDLiT s.r.o. 

 2009 2010 2011 2008 
3 -2 -1  0  1 2  3 4 

       
Extrémně 

špatná 
Velmi 
špatná 

Špatná 
Určité 

problémy 
Dobrá 

Velmi 
dobrá 

Extrémně 
dobrá 

Výsledné hodnoty indikátoru bonity dosahovaly v analyzovaném období různých 

hodnot. Pozitivní je, že po pádu v roce 2009, způsobeném jak nárůstem cizích zdrojů ze 

75 tis. Kč na 2,1 mil. Kč (dotace) – zvýšení zadluženosti, tak poklesem tržeb při 200% 

růstu celkových aktiv, se situace začala vylepšovat a má rostoucí tendenci. Ostatní dílčí 



 

ukazatele ovlivňují hodnotu indikátoru podstatn

firma nevlastní žádné zásoby.

4.2.3 Altmanův index finan

Ukazatel 

� =
č.��ý	-4�;�0�í	,�-.�

;9�,�0á	�,�.0�

� �
�94��*ě�9�ý	�.�,

;9�,�0á	�,�.0�

� �
�.�,	-ř9*	�*��ě�í�	�	ú
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� �
�4ž�:

�,�.0�
 

Z-skóre

Tabulka 15: Altman

Graf 1

Vývoj hodnot Altmanova indexu nehovo

V letech 2009 a 2010 byl 

vývoj, dle této metody nejasný.

Výrazný pokles hodnoty Z

v ukazatelích D a E v 
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ují hodnotu indikátoru podstatně méně a ukazatele E v

firma nevlastní žádné zásoby. 

v index finančního zdraví 

Váha 
ukazatele 2007 2008 2009 

,�-.�á�
 0,717 0,50 0,54 0,22 

�.�,
 0,847 0,25 0,33 0,18 

ú4�,:
 3,107 1,11 0,91 -0,05 

 0,420 1,83 1,71 0,15 

0,998 2,71 2,40 0,60 

skóre 6,39 5,90 1,10 

: Altmanův index finančního zdraví pro EDLiT s.r.o.

1: Vývoj Altmanova indexu v letech 2007 - 2011

Vývoj hodnot Altmanova indexu nehovoří o finanční situaci firmy nijak pozitivn

letech 2009 a 2010 byl dokonce předpovídán bankrot podniku. V 

vývoj, dle této metody nejasný. 

Výrazný pokles hodnoty Z-skóre je ovlivněn především podst

 meziročním srovnání let 2008 a 2009. Tato situace vznikla 

2008 2009 2010

Altmanův index finančního zdraví

Z-skóre

 a ukazatele E vůbec, protože 

 2010 2011 

 0,13 0,28 

 0,07 0,20 

 0,12 0,17 

 0,07 0,21 

 0,25 0,38 

 0,63 1,23 

ního zdraví pro EDLiT s.r.o. 

 

2011 

ní situaci firmy nijak pozitivně. 

 současnosti je další 

edevším podstatnou změnou 

. Tato situace vznikla 

2011

Altmanův index finančního zdraví
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v důsledku výrazného navýšení podílu cizího kapitálu vzhledem ke kapitálu vlastnímu. 

Cizí kapitál v tomto období vzrostl o 1017%, kdežto vlastní kapitál se, v důsledku 

ztráty, snížil o cca 5%. Růst cizího kapitálu způsobil zejména nárůst pasivní položky 

Dotace ze státního fondu, což dokládá závislost firmy na peněžních prostředcích 

z tohoto zdroje. Další oblastí, která se podílí na nízkých hodnotách Z-skóre je ukazatel 

E. I ten zaznamenal od roku 2009 pokles, který byl dán poklesem tržeb firmy, z důvodu 

snížení počtu realizovaných zakázek na rekvalifikace nezaměstnaných osob skrz 

jednotlivé pobočky ÚP ČR. Výnosy z jiných aktivit podniku jsou vzhledem k částkám 

inkasovaným za tyto rekvalifikace téměř bezvýznamné a rozhodně nejsou jedním 

z hlavních pilířů fungování firmy. Společnost pokrývá významnou část mezd 

i provozních nákladů z dotací jednotlivých realizovaných projektů. 

Hodnoty ukazatele nabírají v roce 2011 opětovně vzestupnou tendenci a vzhledem 

k tomu, že byly schváleny nové projekty, jejichž realizace započala v březnu a květnu 

tohoto roku, lze předpokládat, že Z-skóre rozhodně nebude klesat, naopak 

předpokládám jeho mírný nárůst. 

4.2.4 Indexy IN 

IN95 
Váha 

ukazatele 2007 2008 2009 2010 2011 

� �
;9�,�0á	�,�.0�

;.�í	�*4�<9
 0,22 1,18 1,12 0,30 0,26 0,33 

� =
�.�,	-ř9*	�*��ě�í�	�	ú4�,:

�á,��*�0é	ú4�,:
 0,11 0,00 0,00 -1,17 2,17 1,25 

� =
�.�,	-ř9*	�*��ě�í�	�	ú4�,:

;9�,�0á	�,�.0�
 8,33 2,97 2,45 -0,13 0,32 0,45 

( =
0ý���:

;9�,�0á	�,�.0�
 0,52 1,41 1,25 0,37 0,35 0,78 

� =
��ěž�á	�,�.0�

,4á�,�*��é	*��ℎ:
 0,10 0,53 0,52 0,15 0,12 0,17 

G =
�á0��,:	-�	�ℎů�ě	�-�������.

0ý���:
 -16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledné hodnoty 6,09 5,33 -0,47 3,22 2,98 

Tabulka 16: Index IN95 pro EDLiT s.r.o. 
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Graf 2: Vývoj Indexu IN95 v letech 2007 – 2011 
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Je evidentní, že změny ve struktu

vůči jejím stakeholderům

IN95 dále klesat nebo se udrží lehce nad hranicí schopnosti splácet závazky bez 

problémů a touto mírou se bude prezentovat.
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ěny ve struktuře zdrojů firmy postavily společnost do horšího sv

i jejím stakeholderům. Nicméně až hodnoty za rok 2012 ukážou, zda bude Index 

IN95 dále klesat nebo se udrží lehce nad hranicí schopnosti splácet závazky bez 

a touto mírou se bude prezentovat. 

Váha 
ukazatele 2007 2008 2009 

 -0,017 -0,09 -0,09 -0,02 

ú4�,:
 4,573 1,63 1,34 -0,07 

 0,481 1,30 1,16 0,34 

:
 0,015 0,08 0,08 0,02 

Výsledné hodnoty 2,92 2,49 0,27 

Tabulka 17: Index IN99 pro EDLiT s.r.o. 

Graf 3: Vývoj Indexu IN99 v letech 2007 – 2011 
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ě jako index IN95, zejména ukazatelé C a D, jejichž výsledky 

roce 2009, kdy byly zúčtovány dotace. Vzhledem k

ředpokládám růst těchto hodnot a tudíž i pozitivní vývoj firmy, 

ne svým vlastníkům opět tvořit hodnotu. 

í typ indexu, tentokrát z roku 2001, který využívá stejné ukazatele, jako nejstarší 

 IN95 akorát s jinými vahami, vypovídá o podniku spíše kladn

Váha 
ukazatele 2007 2008 2009 

 0,13 0,70 0,66 0,18 

ú4�,:

4�,:
 0,04 0,00 0,00 -0,42 

ú4�,:
 3,92 1,40 1,15 -0,06 

 0,21 0,57 0,50 0,15 

:
 0,09 0,48 0,47 0,13 

Výsledné hodnoty 3,14 2,78 -0,02 

Tabulka 18: Index IN01 pro EDLiT s.r.o. 

Graf 4: Vývoj Indexu IN01 v letech 2007 – 2011 
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I z grafu lze vyčíst, že se od krizového roku 2009 firma dostala do bodu, kdy sice 

netvoří hodnotu pro vlastníky, ale ani nebankrotuje. Výsledná interpretace situace 

podniku je tedy spojením předchozích dvou interpretací indexů IN95 a IN99.  

V případě tohoto indexu však nejvíce ovlivňují výsledné hodnoty ukazatel A a C, kdy 

v případě ukazatele A rostla položka Cizí zdroje v roce 2009 5x více než položka 

celkových aktiv. Ukazatel C pak naopak ovlivnil podstatně větší růst celkových aktiv 

oproti snižujícím se výkonům, které v daném roce způsobily ztrátu. 

Poslední z indexů v postatě kopíruje vývoj jeho výše uvedených předchůdců, protože je 

také sestaven z totožných ukazatelů, které však mají jiné váhy. Tyto nově nastavená 

kritéria opět firmu staví do nevyhraněné zóny, kdy nebankrotuje, ale ani nevytváří 

hodnotu pro vlastníky. 

Ukazatele, které ovlivnily výsledné hodnoty v jednotlivých letech sledovaného období, 

jsou totožné s indexem IN01. 

IN05 
Váha 

ukazatele 2007 2008 2009 2010 2011 
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;.�í	�*4�<9
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� =
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 3,97 1,42 1,17 -0,06 0,15 0,21 

( =
0ý���:

;9�,�0á	�,�.0�
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� =
��ěž�á	�,�.0�

,4á�,�*��é	*��ℎ:
 0,09 0,48 0,47 0,13 0,11 0,15 

Výsledné hodnoty 3,16 2,80 -0,03 1,34 1,33 

Tabulka 19: Index IN05 pro EDLiT s.r.o. 
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Graf 5: Vývoj Indexu IN05 v letech 2007 – 2011 

ní zdraví dle metodiky SZIF 
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cení tak bylo poníženo o 1 – 3 body.  
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Tabulka 20 znázorňuje postupné zlepšování finančního zdraví v průběhu let. Protože je 

metodika vypracována pro hodnocení žadatelů o dotaci a pracuje s daty za poslední tři 

uzavřená účetní období39, tak i tabulka 20 zachycuje relevantní poslední tři roky. 

I přesto, že podnik nevlastní zásoby, a tedy ukazatel Krytí zásob ČPK nemá 

v hodnocení význam, vykazovala společnost v jednotlivých letech hodnoty, které by, při 

hodnocení finančního zdraví pro účely získání dotace, řadily společnost do kategorie C, 

což znamená, že by společnost finanční prostředky mohla získat. Zřejmé zlepšování 

situace finančního zdraví pozitivně ovlivnila zejména rentabilita aktiv, rentabilita 

výkonů a úrokové krytí. Negativně pak na celkový počet bodů působila celková 

likvidita, kdy výše krátkodobých závazků není dostatečně pokryta krátkodobými 

finančními zdroji, naopak je až dvojnásobně převyšuje. Tyto krátkodobé závazky 

představují peněžní prostředky, které ještě v rámci realizovaných projektů nebyly 

profinancovány. Nejedná se tedy o běžné závazky, takže i tento ukazatel je mírně 

zkreslený. 

                                                 

39 Pouze v případě přírodní katastrofy, která by ekonomické výsledky v některém z hodnocených let 
prokazatelně negativně ovlivnila, nebude daný rok (maximálně jeden) do hodnocení počítán. 
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4.3 Analýza stavových ukazatelů 

4.3.1 Horizontální analýza rozvahy 

 

Tabulka 21: Horizontální analýza rozvahy 

Výsledek horizontální analýza vypovídá o významné změně v průběhu let 2009 a 2010. 

V tomto období firma začala s realizacemi projektů financovaných z fondů EU, a tento 

fakt se výrazně projevil na nárůstu celkových aktiv resp. pasiv, která v roce 2010 oproti 

roku 2007 vzrostla o necelých 7,5 mil. Kč. Tento vývoj způsobil především obrovský 

nárůst oběžného majetku, přesněji dlouhodobých pohledávek, jak dokládá i Graf 66. Ty 

byly od počátku sledovaného období nulové, ale v roce 2010 vzrostly na 5 231 tis. Kč. 

Tyto pohledávky ve skutečnosti představují sumu přiznaných, doposud nevyplacených, 

absolut. v % absolut. v % absolut. v % absolut. v %

AKTIVA CELKEM 339 42,27% 2291 200,79% 4772 139,04% -4201 -51,21%

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dlouhodobý majetek -45 -40,54% -33 -50,00% 25 75,76% 138 237,93%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dlouhodobý hmotný majetek -45 -40,54% -33 -50,00% 25 75,76% 138 237,93%

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí -45 -40,54% -33 -50,00% -35 -106,06% -38 -1900,0%

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 60 176 293,3%

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Oběžná aktiva 380 54,99% 2311 215,78% 4747 140,36% -4330 -53,27%

Zásoby 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00% 1461 100,00% 3770 258,04% -2742 -52,42%

Jiné pohledávky 0 1461 3770 -2742 -52,42%

Krátkodobé pohledávky 70 179,49% -106 -97,25% 2 66,67% -1 -20,00%

Pohledávky z obchodních vztahů 85 354,17% -106 -97,25% 2 66,67% -1 -20,00%

Dohadné účty aktivní -15 -100,00% 0 0 0

Krátkodobý finanční majetek 310 47,55% 956 99,38% 975 50,83% -1587 -54,86%

Peníze 399 182,19% 186 30,10% 331 41,17% -78 -6,87%

Účty v bankách -89 -20,55% 770 223,84% 644 57,81% -1509 -85,84%

Časové rozlišení 4 13 325,00% 0 0,00% -9 -52,94%

Náklady příštích období 4 13 325,00% 0 0,00% -9 -52,94%

absolut. v % absolut. v % absolut. v % absolut. v %

PASIVA CELKEM 339 42,27% 2291 200,79% 4772 139,04% -4201 -51,21%

Vlastní kapitál 264 40,49% -48 -5,24% 290 33,41% 195 16,84%

Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Kapitálové fondy 0 0 0 0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0 20 0 0,00%

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0 0 20 0 0,00%

Výsledek hospodaření minulých let 215 91,10% 265 58,76% -48 -6,70% 269 40,27%

Nerozdělený zisk minulých let 215 265 -48 269 40,27%

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0

Výsledek hospodaření běžného účetního období 49 22,69% -313 -118,11% 318 662,50% -74 -27,41%

Cizí zdroje 75 50,00% 2289 1017,33% 4471 177,84% -4335 -62,06%

Rezervy 0 0,00% 0 0,00% -20 -100,00% 0

Dlouhodobé závazky 0 0,00% 0 0,00% 211 131 62,09%

Závazky z obchodních vztahů 0 0 174 137 78,74%

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 37 -6 -16,22%

Krátkodobé závazky 75 57,69% 2101 1024,88% 4350 188,64% -4395 -66,03%

Závazky z obchodních vztahů 13 65,00% 71 215,15% 8 7,69% -40 -35,71%

Závazky k zaměstnancům -5 -11,63% 45 118,42% 24 28,92% -26 -24,30%

Závazky se sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 6,67% 15 93,75% 30 96,77% -13 -21,31%

Stát - daňové závazky a dotace -22 -52,38% 2067 10335,0% 4285 205,32% -4319 -67,78%

Krátkodobé přijaté zálohy 87 870,00% -97 -100,00% 4 3 75,00%

Jiné závazky 1 0 0,00% -1 -100,00% 0

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0,00% 188 0,00% -70 0,00% -71 -60,17%

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 188 -70 -37,23% -71 -60,17%

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0

Časové rozlišení 0 0,00% 50 0,00% 11 0,00% -61 -100,00%

Výnosy příštích období 0 50 11 -61 -100,00%
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Graf 7: Vývoj pasiv v letech 2007 – 2011 
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4.3.2 Vertikální analýza rozvahy 

 

Tabulka 22: Vertikální analýza aktiv a pasiv společnosti EDLiT s.r.o. 

 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %

AKTIVA CELKEM 802 100,00% 1141 100,00% 3432 100,00% 8204 100,00% 4003 100,00%

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dlouhodobý majetek 111 13,84% 66 5,78% 33 0,96% 58 0,71% 196 4,90%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dlouhodobý hmotný majetek 111 13,84% 66 5,78% 33 0,96% 58 0,71% 196 4,90%

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí
111 13,84% 66 5,78% 33 0,96% -2 -0,02% -40 -1,00%

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,73% 236 5,90%

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Oběžná aktiva 691 86,16% 1071 93,87% 3382 98,54% 8129 99,09% 3799 94,90%

Zásoby 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00% 0 0,00% 1461 42,57% 5231 63,76% 2489 62,18%

Jiné pohledávky 0 0,00% 0 0,00% 1461 42,57% 5231 63,76% 2489 62,18%

Krátkodobé pohledávky 39 4,86% 109 9,55% 3 0,09% 5 0,06% 4 0,10%

Pohledávky z obchodních vztahů 24 2,99% 109 9,55% 3 0,09% 5 0,06% 4 0,10%

Dohadné účty aktivní 15 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Krátkodobý finanční majetek 652 81,30% 962 84,31% 1918 55,89% 2893 35,26% 1306 32,63%

Peníze 219 27,31% 618 54,16% 804 23,43% 1135 13,83% 1057 26,41%

Účty v bankách 433 53,99% 344 30,15% 1114 32,46% 1758 21,43% 249 6,22%

Časové rozlišení 0 0,00% 4 0,35% 17 0,50% 17 0,21% 8 0,20%

Náklady příštích období 0 0,00% 4 0,35% 17 0,50% 17 0,21% 8 0,20%

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %

PASIVA CELKEM 802 100,00% 1141 100,00% 3432 100,00% 8204 100,00% 4003 100,00%

Vlastní kapitál 652 81,30% 916 80,28% 868 25,29% 1158 14,12% 1353 33,80%

Základní kapitál 200 24,94% 200 17,53% 200 5,83% 200 2,44% 200 5,00%

Kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,24% 20 0,50%

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,24% 20 0,50%

Výsledek hospodaření minulých let 236 29,43% 451 39,53% 716 20,86% 668 8,14% 937 23,41%

Nerozdělený zisk minulých let 236 29,43% 451 39,53% 716 20,86% 668 8,14% 937 23,41%

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období
216 26,93% 265 23,23% -48 -1,40% 270 3,29% 196 4,90%

Cizí zdroje 150 18,70% 225 19,72% 2514 73,25% 6985 85,14% 2650 66,20%

Rezervy 20 2,49% 20 1,75% 20 0,58% 0 0,00% 0 0,00%

Dlouhodobé závazky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 211 2,57% 342 8,54%

Závazky z obchodních vztahů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 174 2,12% 311 7,77%

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,45% 31 0,77%

Krátkodobé závazky 130 16,21% 205 17,97% 2306 67,19% 6656 81,13% 2261 56,48%

Závazky z obchodních vztahů 20 2,49% 33 2,89% 104 3,03% 112 1,37% 72 1,80%

Závazky k zaměstnancům 43 5,36% 38 3,33% 83 2,42% 107 1,30% 81 2,02%

Závazky se sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění
15 1,87% 16 1,40% 31 0,90% 61 0,74% 48 1,20%

Stát - daňové závazky a dotace 42 5,24% 20 1,75% 2087 60,81% 6372 77,67% 2053 51,29%

Krátkodobé přijaté zálohy 10 1,25% 97 8,50% 0 0,00% 4 0,05% 7 0,17%

Jiné závazky 0 0,00% 1 0,09% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00%

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0,00% 0 0,00% 188 5,48% 118 1,44% 47 1,17%

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0,00% 0 0,00% 188 5,48% 118 1,44% 47 1,17%

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Časové rozlišení 0 0,00% 0 0,00% 50 1,46% 61 0,74% 0 0,00%

Výnosy příštích období 0 0,00% 0 0,00% 50 1,46% 61 0,74% 0 0,00%
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Graf 8: Struktura aktiv společnosti EDLiT s.r.o. 

tabulky i grafu je zjevné, že se struktura aktiv v průběhu let změnila, a to tak, že 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech téměř vymizel, a to ve prosp

Tato situace je dána postupným odepisováním automobilu, který je 

jedinou složkou dlouhodobého majetku společnosti a v roce 2010

dlouhodobých pohledávek (přiznaných dotací) a krátkodobých finan

, jakožto nejvýznamnějších položek oběžných aktiv, o kterýc

kapitole Horizontální analýza rozvahy. Opětovný, minimální vliv stálých 

roce 2011, zapříčinilo pořízení druhého služebního automobilu. 

Graf 9: Struktura pasiv společnosti EDLiT s.r.o. 
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Z hlediska struktury pasiv lze vývoj hodnotit pozitivně, protože přemíra podílu 

vlastního kapitálu na celkových pasivech v prvních letech sledovaného období je drahou 

variantou. I když je tato část rovnoměrně tvořena základním kapitálem, výsledkem 

hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření běžného období. Opakem je extrém, 

který se objevil v roce 2010, a který je značně rizikový. Podepsala se na něm ztráta 

z roku 2009 a vysoký podíl cizích zdrojů, přesněji krátkodobých závazků, jejichž 

vysoký nárůst je rovněž vysvětlen v kapitole 4.3.1. Ideální variantě se společnost začíná 

blížit až v roce 2011, ale schválení dvou nových projektů a předpoklad, že vlastní 

kapitál nebude navyšován, pravděpodobně firmu dostane do stavu obdobnému jako 

v roce 2009, spíše 2010.  

Významný podíl položky Vlastní kapitál tvoří Nerozdělený zisk minulých let, kdy 

opravdu nedocházelo k jeho přerozdělování a je tedy kumulativně navyšován. Svůj 

podíl (okolo 20 – 30%) ztratil pouze v roce 2010 po započtení ztráty z roku 2009. 

4.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

4.4.1 Čistý pracovní kapitál 

ČPK (v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 

Investorský přístup 561 870 1043 1392 1515 

Manažerský přístup 561 866 1076 1473 1538 

Tabulka 23: Vývoj čistého pracovního kapitálu společnosti EDLiT s.r.o. 

Tento ukazatel vypovídá o solventnosti podniku neboli o schopnosti podniku splácet své 

závazky včas. Výsledné hodnoty ukazatele nebyly zkresleny nevymahatelnými 

pohledávkami, neprodejnými zásobami hotových výrobků ani zbytečným množstvím 

materiálu. Protože jsou vykazovány kladné hodnoty ukazatele, je možné domnívat se, 

že je podnik likvidní a těší se finanční stabilitě. Tomu nasvědčuje i růst hodnot 

ukazatele v jednotlivých letech sledovaného období. Významný nárůst ukazatele v roce 

2010 byl způsoben navýšením dlouhodobých závazků z obchodních vztahů a také 

dlouhodobou bankovní půjčkou. Manažerský postup výpočtu vykazuje obdobné 

výsledné hodnoty a potvrzuje růst ČPK ve sledovaném období. 
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4.4.2 Čisté pohotové prostředky 

ČPP (v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 

Investorský přístup 522 757 -388 -3 763 -955 

Tabulka 24: Vývoj čistých pohotových prostředků společnosti EDLiT s.r.o. 

Záporné hodnoty ukazatele jsou dány především započtením dotací do krátkodobých 

závazků. Pro větší výpovědní schopnost však nelze tyto dotace ve výpočtu vypustit, 

protože část již čerpaných prostředků se projevila i na straně pohotových peněžních 

prostředků – na základě získaných účetních dat, ale není možné zjistit, o jakou část se 

jedná. Proto ukazatel hodnotím, v rámci této finanční analýzy firmy EDLiT s.r.o., jako 

nerelevantní. 

4.5 Analýza tokových ukazatelů 

4.5.1 Cash-flow 

Na základě získaných účetních dat a vzhledem k nesouladu vedení účetnictví ve 

společnosti i samotném zúčtování některých položek se mi nepodařilo sestavit takový 

výkaz CF, který by měl dobrou vypovídací hodnotu, a pro další výpočty jsem použila 

zjednodušenou nepřímou formu výpočtu CF z provozní činnosti, kdy jsem k výsledku 

hospodaření za běžné účetní období přičetla odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

a odečetla přírůstky ČPK. Na základě této zkušenosti a vzhledem k software, který 

účetní firmy používá a který má možnost přehledy o peněžních tocích sestavovat, 

doporučím jejich vyhotovování. Věřím, že může odhalit, byť méně významné, 

skutečnosti, které kdyby byly odstraněny nebo lépe vyřešeny, mohlo by dojít k úspoře 

nákladů. 
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4.5.2 Výkaz zisku a ztráty 

 

Tabulka 25: Horizontální analýza VZZ společnosti EDLiT s.r.o. 

Vzhledem k typu společnosti a její hlavní činnosti je pochopitelné, že společnost 

nevykazuje žádné tržby za zboží ani s nimi spojené náklady. Jednu z hlavních aktivit 

podniku zachycuje položka Výkony, kterou především tvoří pořádání rekvalifikací 

a odborných seminářů. Realizace projektů financovaných z OP LZZ je zachycena 

absolut. v % absolut. v % absolut. v % absolut. v %

Tržby za prodej zboží 0 - 0 - 0 - 0 -

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 - 0 - 0 - 0 -

Obchodní marže 0 - 0 - 0 - 0 -

Výkony 566 26,03% -687 -25,07% -36 -1,75% -502 -24,89%

Tržby za prodej výrobků a služeb 566 26,03% -687 -25,07% -36 -1,75% -502 -24,89%

Změna stavu zásob vlastní výroby 0 - 0 - 0 - 0 -

Aktivace 0 - 0 - 0 - 0 -

Výkonová spotřeba 297 26,52% -288 -20,32% 1425 126,22% 161 6,30%

Spotřeba materiálu a energie -36 -23,53% 44 37,61% 312 193,79% -208 -43,97%

Služby 333 34,44% -332 -25,54% 1113 114,98% 369 17,73%

Přidaná hodnota 269 25,52% -399 -30,16% -1461 -158,12% -663 -123,46%

Osobní náklady 184 25,84% 345 38,50% 1270 102,34% 375 14,93%

Mzdové náklady 118 20,10% 280 39,72% 263 26,70% 285 22,84%

Odměny členům orgánů společnosti a 0 - 0 - 594 100,00% 76 12,79%

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění
0 - 0 - 494 100,00% 66 13,36%

Sociální náklady 66 52,80% 65 34,03% -81 -31,64% -52 -29,71%

Daně a poplatky 0 - 0 - 10 500,00% 19 158,33%

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku
7 18,92% -11 -25,00% 3 9,09% 1 2,78%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu
0 - 0 - 0 - 0 -

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu
0 - 0 - 0 - 0 -

Ostatní provozní výnosy 0 - 396 100,00% 3120 787,88% 976 27,76%

Ostatní provozní náklady 27 450,00% 47 142,42% -36 -45,00% -2 -4,55%

Provozní výsledek hospodaření 51 17,17% -384 -110,34% 412 1144,44% -80 -21,28%

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 - 0 - 0 - 0 -

Výnosové úroky 0 - 0 - 0 - 0 -

Nákladové úroky 0 - 5 100,00% 11 220,00% 3 18,75%

Ostatní finanční výnosy 0 - 0 - 0 - 0

Ostatní finanční náklady 2 18,18% 6 46,15% 10 52,63% 13 44,83%

Převod finančních výnosů 0 - 0 - 0 - 0 -

Převod finančních nákladů 0 - 0 - 0 - 0 -

Finanční výsledek hospodaření -2 -18,18% -11 -84,62% -21 -87,50% -16 -35,56%

Daň z příjmů za běžnou činnost 1 1,45% -70 -100,00% 61 100,00% -22 -36,07%

splatná 1 1,45% -70 -100,00% 61 100,00% -22 -36,07%

odložená 0 - 0 - 0 - 0 -

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 48 22,12% -325 -122,64% 330 550,00% -74 -27,41%

Mimořádné výnosy 0 - 12 100,00% -12 -100,00% 0 -

Mimořádné náklady 0 - 0 - 0 - 0 -

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 - 0 - 0 - 0 -

Mimořádný výsledek hospodaření 0 - 12 - -12 -100,00% 0 -

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům
0 - 0 - 0 - 0 -

Výsledek hospodaření za účetní období 48 22,12% -313 -118,11% 318 662,50% -74 -27,41%

Výsledek hospodaření před zdaněním 49 17,13% -383 -114,33% 379 789,58% -96 -29,00%

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA
07/08 08/09 09/10 10/11
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provozní výnosy. Z horizontální analýzy vyplývá klesající tendence 

této hlavní činnosti, čímž je opět potvrzeno menší množství zadávaných 

ČR. Vývoj nákladů však výnosy nekopíruje, odchylka je z

letech 2010 a 2011. Pouze v prvním porovnávaném období byl r

došlo k výraznému poklesu tržeb, ale s ním spojený pokles 

že se zvýšil poměr výkonové spotřeby k výkon

hlediska položek Výkony a Výkonová spotřeba alarmující, protože náklady na 

ebu materiálu, energii a služby začínají převyšovat výnosy plynoucí z

rekvalifikací a jiných vzdělávacích aktivit. Od této situace se odvíjí i pr

idaná hodnota, která od roku 2008 výrazně klesá, jak tomu lze vidě

: Vývoj vybraných položek VZZ společnosti EDLiT s.r.o.
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nost nemá ve své struktuře aktiv žádný dlouhodobý finanční majetek ani jiné 

krátkodobé cenné papíry či podíly, proto je sledování finanční č

 bezvýznamné, stejně jako její mimořádná činnost. 

h výsledku hospodaření za účetní období zachycuje dále uvedený

rok 2009 dokládá zajímavou skutečnost, a to tu, že společnost po prvotním p

 se zapojením evropských dotací do svých zdrojů, dokázala op

ůměrných zisků z let předchozích. Dokázala se tedy p

nám na trhu dalšího vzdělávání a zajistila si svou existenci. 

: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2008 - 2011
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Proto jsem jednotlivé ukazatele vypočítala i s využitím pouze finančních prostředků na 

běžných účtech a krátkodobých závazků nezohledňujících finance z fondů. 

Okamžitá likvidita 

Rok Likvidita 1. stupně 
Likvidita 1. stupně 
očištěná o položku 

Peníze a dotace 
2007 5,02 4,92 

2008 4,69 1,86 

2009 0,83 5,09 

2010 0,43 6,19 

2011 0,58 1,20 

Tabulka 26: Likvidita 1. stupně pro EDLiT s.r.o. v letech 2007 – 2011 

V prvním případě vývoj okamžité likvidity dokládá zhoršení finanční situace podniku 

v roce 2009 a následujících, je v nich totiž schopen uhradit jen část svých okamžitě 

splatných závazků. Nicméně výsledné hodnoty svědčí o platební schopnosti podniku. 

Mnohem lépe jsou na tom hodnoty očištěné od výše uvedených faktorů. Hodnoty z let 

2007 vypovídají o tom, že byla společnost schopná uhradit své právě splatné faktury 

hned pět krát, což hodnotím jako zbytečné. Tyto prostředky mohly být využity pro 

nejrůznější investice, kdy by byly rozhodně lépe zúročeny než na účtech v bankách. 

Pokles hodnot okamžité likvidity byl v roce 2009 a následujících dán zejména nárůstem 

krátkodobých závazků vzniklých ve spojení s dotacemi z fondů EU, jenž byl vyšší než 

přísun peněžních prostředků, s tímto jevem související. 

Výkyvy při výpočtu očištěných dat byly způsobeny v roce 2008 snížením peněz na 

běžném účtu a zároveň navýšením krátkodobých závazků a v roce 2011 poklesem obou 

položek, přičemž peníze na účtu klesaly více. 
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Pohotová a běžná likvidita 

Rok Likvidita 2. a 3. stupně 
Likvidita 2. a 3. stupně 

očištěná o položku 
Peníze a dotace 

2007 5,32 5,36 

2008 5,22 2,45 

2009 0,83 5,10 

2010 0,44 6,21 

2011 0,58 1,22 

Tabulka 27: Likvidita 2. a 3. stupně společnosti EDLiT s.r.o. v letech 2007 – 2011 

I v rámci těchto likvidit je zřejmé zhoršení platební schopnosti firmy od roku 2009, 

pakliže je počítáno s původními hodnotami. Nízké hodnoty jsou ovlivněny tím, že ve 

výpočtu není zahrnuta položka Dlouhodobých pohledávek, která představuje doposud 

neproplacené částky dotací, s jejichž příjmem se do budoucna počítá. Výpočty 

s očištěnými hodnotami opět vykazují lepší situaci podniku a odchylky v letech 2008 

a 2011 mají stejné příčiny, které byly popsány výše. 

4.6.2 Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost 2007 2008 2009 2010 2011 

s dotacemi 18,70% 19,72% 73,25% 85,14% 66,20% 

bez dotací 18,70% 19,72% 21,66% 20,62% 39,43% 

Tabulka 28: Vývoj celkové zadluženosti v letech 2007 – 2011 

Ukazatel poměřující cizí zdroje vůči celkovým aktivum, spočtený z neupravených 

účetních dat, vypovídá o nárůstu zadlužení od roku 2009, kdy došlo k využívání financí 

z OP LZZ (nárůst položky Stát – daňové závazky a dotace). Je tedy potvrzena 

skutečnost, že je firma závislá na dotačních prostředcích. Druhý výpočet ukazatele 

naopak vykazuje, až na rok 2011, zbytečně nízké hodnoty. V těchto letech je zdrojem 

financování majetku vlastní kapitál, což je dražší varianta. 



 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí 

 

Tabulka 

V prvních dvou analyzovaných 

neexistence vykazovaných nákladových úrok

záporná v důsledku dosažené ztráty. Až poslední dva analyzované roky dosahují 

správných hodnot. V roce 2010 byl výsledek hosp

úroky dokonce víc jak 21 krát vyšší než úroky, které firma musela zaplatit. Vývoj 

tohoto ukazatele v podstat

letech. 

Koeficient samofinancování

Koeficient 
samofinancování 

s dotacemi 

bez dotací 

Tabulka 30: Vývoj koeficientu samofinancování

Tento ukazatel zadluženosti ukazuje finan

vlastní kapitál k celkovým aktiv

celkových aktiv odečetla dlouhodobé pohledávky p

Z následujícího grafu je z

zahrnujícího dotace, tak i ve výpo

samofinancování, z podniku, jenž si z
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Graf 12: Vývoj celkové zadluženosti 

2007 2008 2009 2010

  -8,60 21,69

Tabulka 29: Vývoj úrokového krytí v letech 2007 – 2011

prvních dvou analyzovaných letech není hodnota úrokového krytí spo

neexistence vykazovaných nákladových úroků. Hodnota dosažená v

sledku dosažené ztráty. Až poslední dva analyzované roky dosahují 

roce 2010 byl výsledek hospodaření před zdaněním a nákladovými 

úroky dokonce víc jak 21 krát vyšší než úroky, které firma musela zaplatit. Vývoj 

podstatě kopíruje míru dosaženého zisku resp. ztráty v

Koeficient samofinancování 

 
2007 2008 2009 2010

0,81 0,80 0,25 0,14

0,81 0,80 0,44 0,39

: Vývoj koeficientu samofinancování v letech 2007 

Tento ukazatel zadluženosti ukazuje finanční samostatnost podniku. Dává do pom

celkovým aktivům. Výpočet bez dotací jsem provedla tak, že jsem od 

četla dlouhodobé pohledávky představující p

následujícího grafu je zřejmé, že rok 2009 byl zlomový jak v

zahrnujícího dotace, tak i ve výpočtu bez dotací. Došlo k výraznému p

podniku, jenž si z 80% kryl svůj majetek z vlastních zdroj

 

2010 2011 

21,69 13,37 

2011 

letech není hodnota úrokového krytí spočítána z důvodu 

Hodnota dosažená v roce 2009 je 

sledku dosažené ztráty. Až poslední dva analyzované roky dosahují 

ed zdaněním a nákladovými 

úroky dokonce víc jak 21 krát vyšší než úroky, které firma musela zaplatit. Vývoj 

 kopíruje míru dosaženého zisku resp. ztráty v jednotlivých 

2010 2011 

0,14 0,34 

0,39 0,89 

letech 2007 – 2011 

samostatnost podniku. Dává do poměru 

et bez dotací jsem provedla tak, že jsem od 

edstavující přiznané dotace. 

jak v případě výpočtu 

výraznému převratu podílu 

vlastních zdrojů, se stal 



 

podniku značně využívající cizí zdroje. V

firma v roce 2011 vrátila zp

především snížením celkových aktiv o cca 50%, konkrétn

pohledávky a Peníze. Ukazatel by se m

Graf 

Dlouhodobá zadluženost

Dlouhodobá 
zadluženost 

s dotacemi 

bez dotací 

Tabulka 31: Vývoj dlouhodobé zadluženosti v letech 2007 

Dlouhodobá zadluženost k

vycházeno z účetních dat firmy. P

zdroje kráceny o dlouhodobé závazk

související z realizací projekt

pohledávky, je vývoj v 

úvěr a rok 2011 vykazuje naopak nižší hodnotu 

prostředků firmy. Hodnot

pouze 3% resp. 9%. 
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 využívající cizí zdroje. V případě vývoje ukazatele bez dotací, se ale 

roce 2011 vrátila zpět k ještě většímu samofinancování. Tento jev byl vyvolán 

edevším snížením celkových aktiv o cca 50%, konkrétně položek Dlouhodobé 

pohledávky a Peníze. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 30 – 60%.

Graf 13: Vývoj koeficientu samofinancování 

Dlouhodobá zadluženost 

2007 2008 2009 2010

0,02 0,02 0,06 0,04

0,02 0,02 0,11 0,04

: Vývoj dlouhodobé zadluženosti v letech 2007 

Dlouhodobá zadluženost k celkovým aktivům je téměř neměnná, za p

etních dat firmy. Při výpočtu tohoto ukazatele, kdy jsou 

zdroje kráceny o dlouhodobé závazky, protože jde o neproplacené mzdové p

realizací projektů a kde jsou celková aktiva ponížena o dlouhodobé 

 roce 2009 mírně odchýlený, protože si firma vzala bankovní 

vykazuje naopak nižší hodnotu kvůli výraznému poklesu finan

odnota pokrytí aktiv dlouhodobým cizím kapitálem 

atele bez dotací, se ale 

mofinancování. Tento jev byl vyvolán 

ě položek Dlouhodobé 

60%. 

 

2010 2011 

0,04 0,09 

0,04 0,03 

: Vývoj dlouhodobé zadluženosti v letech 2007 – 2011 

nná, za předpokladu, že je 

tu tohoto ukazatele, kdy jsou dlouhodobé cizí 

y, protože jde o neproplacené mzdové příspěvky 

celková aktiva ponížena o dlouhodobé 

, protože si firma vzala bankovní 

li výraznému poklesu finančních 

pokrytí aktiv dlouhodobým cizím kapitálem je v tomto roce 



 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv

Dlouhodobé krytí 
stálých aktiv 

 

Tabulka 32: Vývoj dlouhodobého krytí stálých aktiv v letech 2007 

Výsledné hodnoty ukazatele sv

kdy je upřednostňována finan

4.6.3 Ukazatele aktivity

U vybraných ukazatelů využívajících k

možnosti srovnání a zachycení v

zohlednila výnosy z dotací plynoucí i dlouhodobé pohledávky p

finanční prostředky a druhá nikoli.

Obrat a doba obratu aktiv

Graf 15
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Graf 14: Vývoj dlouhodobé zadluženosti 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

Dlouhodobé krytí 
2007 2008 2009 2010

6,05 14,18 32,61 25,00

: Vývoj dlouhodobého krytí stálých aktiv v letech 2007 

Výsledné hodnoty ukazatele svědčí o preferenci konzervativní strategie financování, 

ována finanční stabilita podniku. Podnik je tzv. překapitalizovaný.

Ukazatele aktivity 

U vybraných ukazatelů využívajících k výpočtu hodnotu tržeb byly op

možnosti srovnání a zachycení věrohodnějšího stavu, provedeny dv

dotací plynoucí i dlouhodobé pohledávky představující p

edky a druhá nikoli. 

aktiv 

15: Vývoj obratu aktiv společnosti EDLiT s.r.o.

 

2010 2011 

25,00 8,73 

: Vývoj dlouhodobého krytí stálých aktiv v letech 2007 – 2011 

í o preferenci konzervativní strategie financování, 

řekapitalizovaný. 

tu hodnotu tržeb byly opět, z důvodu 

jšího stavu, provedeny dvě operace. Jedna 

ředstavující přiznané 

 

nosti EDLiT s.r.o. 



 

Na základě grafu lze soudit

dotací pro podnik příliš p

prostředky z fondů nečerpala, nelze hovo

dostává opět vzestupnou tendenci

tržeb při současném poklesu celkových aktiv a zárove

s dotacemi je pokles celkových aktiv v

v následujícím roce ukáže, zda se situace opr

zohledňovány dotace, by m

a jsou zobrazeny v následujícím grafu.

Doba obratu aktiv

s dotacemi 

bez dotací 

Tabulka 

Graf 16: Vývoj doby obratu aktiv spole

Doba obratu pohledávek

Doba obratu pohledávek

s dotacemi 

bez dotací 

Tabulka 34: Výsledné hodnoty doby obratu pohledávek v letech 2007 

Hodnota tohoto ukazatele vypovídá o pr

dluží peníze. V případě

společnosti hradí své závazky prakticky okamžit

v roce 2009 je způsobena postupným proplácením 

monitorovacích zpráv. Vzhledem k
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 grafu lze soudit, že výsledné hodnoty obratu aktiv nejsou v

dotací pro podnik příliš příznivé, ale ani v případě, kdyby spole

 nečerpala, nelze hovořit o pozitivním vývoji. Poslední rok však 

t vzestupnou tendenci, protože v případě zohlednění dotací dochází k

asném poklesu celkových aktiv a zároveň v případě, kdy není uvažováno 

dotacemi je pokles celkových aktiv větší než pokles výkon

následujícím roce ukáže, zda se situace opravdu lepší. Minimálně za situace, kdy jsou 

ovány dotace, by měla. Hodnoty dnů doby obratu aktiv jsou tém

následujícím grafu. 

Doba obratu aktiv 2007 2008 2009 2010

133 150 504 534

133 150 346 531

Tabulka 33: Vývoj doby obratu aktiv v letech 2007 - 2011

: Vývoj doby obratu aktiv společnosti EDLiT s.r.o.

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek 2007 2008 2009 2010

6 14 215 341

6 14 1 

: Výsledné hodnoty doby obratu pohledávek v letech 2007 

Hodnota tohoto ukazatele vypovídá o průměrné době, po kterou odbě

řípadě, že není uvažováno s dotacemi, lze říci, že odb

nosti hradí své závazky prakticky okamžitě. Odchylka, která se za

ůsobena postupným proplácením částek dotací na základ

monitorovacích zpráv. Vzhledem k tomu, že běžná délka projektů se pohybuje okolo 18 

, že výsledné hodnoty obratu aktiv nejsou v období přijímání 

, kdyby společnost finanční 

it o pozitivním vývoji. Poslední rok však 

ní dotací dochází k růstu 

ě, kdy není uvažováno 

tší než pokles výkonů. Až analýza 

ě za situace, kdy jsou 

ratu aktiv jsou téměř totožné 

2010 2011 

534 240 

531 360 

2011 

 

nosti EDLiT s.r.o. 

2010 2011 

341 149 

1 1 

: Výsledné hodnoty doby obratu pohledávek v letech 2007 - 2011 

, po kterou odběratelé společnosti 

dotacemi, lze říci, že odběratelé 

. Odchylka, která se začala objevovat 

ástek dotací na základě 

ů se pohybuje okolo 18 



 

– 24 měsíců převyšuje doba obratu v

analyzovaném roce je způ

projektů do jejich závě

vzhledem k nově přiznaným dotacím.

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků

s dotacemi 

bez dotací 

Tabulka 35: Výsledné hodnoty doby obratu závazk

Graf 18: Vývoj doby obratu závazk

Obdobně jako doba obratu pohledávek je na tom doba obratu závazk

dnů v případě výpočtu s

závazky a dotace, která v

a v roce 2010 oproti roku p
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evyšuje doba obratu v roce 2010 300 dnů. Výrazný pokles v

analyzovaném roce je způsoben ukončením jednoho z projektů a překlopením ostatních 

 do jejich závěrečné fáze. V roce 2012 předpokládám op

iznaným dotacím. 

Graf 17: Vývoj doby obratu pohledávek 

 

a obratu závazků 2007 2008 2009 2010

22 27 339 433

15 24 38 51

: Výsledné hodnoty doby obratu závazků za období 2007 

: Vývoj doby obratu závazků společnosti EDLiT s.r.o.

 jako doba obratu pohledávek je na tom doba obratu závazk

čtu s dotacemi je dán obrovským nárůstem položky Stát 

závazky a dotace, která v roce 2009 narostla oproti roku 2008 o víc j

roce 2010 oproti roku předešlému dokonce o necelé 4,3 mil. K

. Výrazný pokles v posledním 

řeklopením ostatních 

edpokládám opětovný nárůst, 

 

2010 2011 

433 136 

51 49 

 za období 2007 - 2011 

 

nosti EDLiT s.r.o. 

 jako doba obratu pohledávek je na tom doba obratu závazků. Vysoký počet 

stem položky Stát – daňové 

roce 2009 narostla oproti roku 2008 o víc jak 2 mil. Kč 

edešlému dokonce o necelé 4,3 mil. Kč. Opět postupné 
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ukončování projektů vedlo k přiblížení hodnot výpočtů počítající s dotacemi 

a hodnotou, která finanční prostředky z fondů EU nezohledňuje. 

Protože hodnoty doby obratu pohledávek, až na jednu výjimku, jsou nižší než doby 

obratu závazků, lze říci, že je situace v pořádku. Pouze v případě, že pohledávky byly 

hrazeny později než závazky, mohlo by dojít k problémům. 

4.6.4 Ukazatele rentability 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Při výpočtu ukazatele byl za zisk dosazen EBIT, tedy zisk před zdaněním a úroky 

a výsledné hodnoty v jednotlivých letech zachycuje následující tabulka, která rovněž 

zobrazuje variantu výpočtu se ziskem po zdanění. 

Hodnota ziskovosti vloženého kapitálu, až na rok 2009, vykazovala kladnou hodnotu, 

představující množství Kč zisku na 1 Kč investovaného kapitálu. Samotný vývoj 

hodnotím pozitivně. 

ROI 2007 2008 2009 2010 2011 

EBIT 0,36 0,29 -0,01 0,04 0,06 

Zisk po zdanění 0,27 0,23 -0,01 0,03 0,05 

Tabulka 36: Výsledné hodnoty ROI pro EDLiT s.r.o. 

Rentabilita aktiv 

Při zjišťování hodnot ukazatele jsem se pokusila odstranit vliv dotací, a to tak, že jsem 

pro výpočet ROA 2 ponížila celková aktiva o dlouhodobé pohledávky, které představují 

přiznané dotace. Nicméně ani tento postup zcela neodstranil vliv čerpání finančních 

prostředků, protože jisté, z účetních dat nekvantifikovatelné, množství peněz již bylo 

připsáno na bankovní účet společnosti. Proto vývoj hodnot ukazatele znázorněný 

v Grafu vývoje rentability aktiv, může mylně vést k domněnce, že by pro firmu bylo, 

z hlediska ziskovosti aktiv, lepší, dotace nečerpat.  

Při zohlednění čerpání dotací je zjevný výrazný pokles hodnoty ukazatele, ale 

v posledních dvou letech opět stoupá a vzhledem k očekávaným událostem by si tuto 

tendenci měla udržet, protože společnosti byly podpořeny další dva projekty, ze kterých 

bude schopna pokrýt svou provozní činnost a ostatní, mimo projektové aktivity, se 

budou pozitivně promítat do výsledku hospodaření. 



 

ROA 

EBIT 

ROA 2 - bez dotací

Tabulka 

Graf 

Rentabilita vlastního kapitálu

ROE 

EBIT 

Tabulka 38: Vývoj rentability vlastního kapitálu v letech 2007 

I do vývoje rentability vlastního kapitálu se promítla ztráta v

návrat k zhruba 20% je velice p

dosahovala v jednotlivých letech obdobných výsledk

velikost základního kapitálu. V

připadalo necelých 19 halé

Graf 20: Vývoj rentability vlastního kapitálu firmy EDLiT s.r.o.
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2007 2008 2009 2010

35,66% 29,36% -1,25% 4,23%

bez dotací 35,66% 29,36% -2,18% 11,67%

Tabulka 37: Vývoj rentability aktiv v letech 2007 - 2011

Graf 19: Vývoj rentability aktiv firmy EDLiT s.r.o.

Rentabilita vlastního kapitálu 

2007 2008 2009 2010 

43,87% 36,57% -4,95% 29,97%

: Vývoj rentability vlastního kapitálu v letech 2007 

rentability vlastního kapitálu se promítla ztráta v roce 2009, ale následný 

zhruba 20% je velice příznivý. Je to dáno tím, že až na zmín

jednotlivých letech obdobných výsledků hospodaření a nem

ákladního kapitálu. V posledním roce tedy na 1 Kč vloženého kapitálu 

ipadalo necelých 19 haléřů zisku. 

: Vývoj rentability vlastního kapitálu firmy EDLiT s.r.o.

2010 2011 

4,23% 6,35% 

11,67% 16,78% 

2011 

 

rentability aktiv firmy EDLiT s.r.o. 

2011 

29,97% 18,77% 

: Vývoj rentability vlastního kapitálu v letech 2007 - 2011 

roce 2009, ale následný 

íznivý. Je to dáno tím, že až na zmíněnou ztrátu, firma 

ření a neměnila se ani 

č vloženého kapitálu 

 

: Vývoj rentability vlastního kapitálu firmy EDLiT s.r.o. 



 

Rentabilita tržeb 

K výpočtu jsem opět použila dva zp

provozní výnosy, které ve skute

způsob výpočtu pak s těmito výnosy neuvažuje.

Po již typickém poklesu v

v posledním roce hodnoty op

vývoji, z důvodu, který byl již popsán v

přiznány další dvě dotace v

ROS 

EBIT 

ROS 2 – bez dotací 

Tabulka 

Graf 
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ět použila dva způsoby. První z nich zohledňuje v

provozní výnosy, které ve skutečnosti představují výnosy plynoucí z

těmito výnosy neuvažuje. 

Po již typickém poklesu v roce 2009 došlo k opětovnému obnovení ziskovosti tržeb, al

posledním roce hodnoty opět mírně klesají. Nicméně předpokládám pozitivní obrat ve 

vodu, který byl již popsán v případě rentability aktiv. Spole

 dotace v celkové výši cca 11 mil. Kč. 

2007 2008 2009 2010

13,16% 12,23% -1,76% 6,27%

 13,16% 12,23% -2,09% 17,20%

Tabulka 39: Vývoj rentability tržeb v letech 2007 - 2011

Graf 21: Vývoj rentability tržeb firmy EDLiT s.r.o.

 

ňuje v tržbách i ostatní 

edstavují výnosy plynoucí z dotací. Druhý 

tovnému obnovení ziskovosti tržeb, ale 

edpokládám pozitivní obrat ve 

 rentability aktiv. Společnosti byly opět 

0 2011 

6,27% 4,23% 

17,20% 16,77% 

2011 

 

s.r.o. 
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4.7 Hodnocení finanční situace 

Na základě získaných účetních dat a následně dosažených hodnot finanční analýzy lze 

společnost EDLiT s.r.o. ohodnotit jako firmu preferující konzervativní přístup 

financování, tedy jako finančně stabilní, platebně schopnou - dostávající včas svých 

závazků, avšak výrazně závislou na finančních zdrojích získaných na základě žádostí 

o finanční podporu z fondů EU, přesněji z OP LZZ, což vyplývá i z dodatečně 

vypočtených ukazatelů různě ošetřených tak, aby byl eliminován právě vliv dotací. 

Kladně hodnotím schopnost přizpůsobit se trhu, kterou lze pozorovat z vývoje 

především v letech 2009 a 2010, kdy bylo celé hospodářství zasaženo dopady 

celosvětové hospodářské krize. I když je tedy závislost na dotacích z EU značná, šlo 

o dobře provedený krok, který společnost i v době krize udržel při životě. Otázkou je, 

co bude následovat po ukončení programového období, které je naplánováno na rok 

2013. 

Z výsledných hodnot soustav poměrových ukazatelů lze říci, že podnik spíše netvoří 

hodnotu pro své majitele, ale ani mu v současnosti nehrozí bankrot. Kromě roku 2009 

dosahovala kladného výsledku hospodaření, vždy v přibližně podobné výši, i když se 

změnila struktura výnosů a nákladů. Realizace projektů prostřednictvím OP LZZ 

přinesla dodatečné výnosy a umožnila krytí značné části provozních nákladů, čímž byl 

eliminován důsledek poklesu výkonů, způsobený snižováním množství zadávaných 

zakázek z ÚP ČR na realizaci rekvalifikací. Společnost si díky dotacím může dovolit 

stále stejný počet zaměstnanců. 

V analyzovaném období nedošlo k výrazné investici ani navýšení základního kapitálu, 

která tak zůstává na 200 tis. Kč. Tento stav považuji za špatný. Společnost by měla začít 

investovat do zkvalitňování nabízených služeb, do vybavení i do zefektivnění 

samotného chodu společnosti. 
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5 Návrhy na zlepšení současného stavu  

Během období, kdy byla práce zpracovávána, došlo k řadě událostí, které další vývoj 

podniku ovlivnily. Jako výrazně pozitivní hodnotím změnu v pozici účetní, která 

nejprve vedla pouze účetnictví projektů, ale v roce 2011 převzala i účetnictví firmy jako 

takové. Došlo tak ke zvýšení kvality evidence účetnictví a jeho přehlednosti. 

Dalším výrazně pozitivním jevem bylo získání 18 nových akreditací v rámci projektu 

Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách v Moravskoslezském kraji, které mohou být dále nabízeny 

sociálním zařízením a rozšířilo se tím tak portfolio nabízených služeb. 

Věřím, že tyto i další skutečnosti povedou ke zlepšení finanční situace společnosti, 

a aby byl tento předpoklad potvrzen, doporučuji provádět pravidelnou analýzu, alespoň 

půlročně, nejméně však jednou do roka. Tento interval zcela jistě dokáže zachytit dopad 

jednotlivých rozhodnutí a ukáže, zda pokračovat vydaným směrem, popřípadě jaká 

přijmout opatření pro zlepšení nebo jestli je nutná úplná změna v přístupu k finančnímu 

řízení. 

Ke zpracování analýzy poslouží ekonomický program Pohoda, který je již v současnosti 

účetní firmy využíván a již předpřipravený excel soubor, který vznikl při tvorbě této 

diplomové práce. 

5.1 Změna ve způsobu zúčtování dotací 

Pro zpracování finanční analýzy je nutné zlepšit vypovídací schopnost účetních dat, jež 

do analýzy vstupují. Zejména zúčtování dotací dělalo při řešení analýzy v rámci této 

diplomové práce největší problém. Proto bude na základě mé výzvy k ředitelce 

společnosti, účetní firmy stanoven nový postup zúčtování dotací, který však musí být 

nejprve zkonzultován s poradci finančního úřadů a finančními manažery projektů. 

Zcela určitě půjde o poměrně komplikovanou operaci, nicméně uskutečnitelnou 

(pomocí převodového lístku) a pro další tvorbu analýz nezbytnou. 
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5.2 Rozšíření portfolia nabízených služeb 

Tento návrh spočívá v alespoň částečném oproštění se od projektů Evropské unie, kdy 

jsou na základě výzev úřadu práce podávány nabídky na realizaci rekvalifikací, 

a u kterých se dá předpokládat, že budou vycházet neustále, i když ve výrazně omezené 

míře nebo prostřednictvím jiných orgánů, i v období po skončení poskytování dotací 

z operačních programů Evropské unie. Čím větší množství akreditovaných 

rekvalifikačních kurzů pak společnost bude mít, tím více může získat zakázek a tudíž 

být i z finančního hlediska prosperující. 

V rámci mého působení ve firmě EDLiT s.r.o. jsem vytvořila a pro firmu získala nové 

akreditace, a to akreditaci pro rekvalifikační kurz Dispečer/-ka logistiky a akreditaci 

umožňující profesní školení řidičů (obě jsou přílohou této práce). Žádost o udělení 

akreditace k rekvalifikačnímu kurzu jsem zpracovala na základě  dokumentu Souhrnný 

metodický manuál pro žadatele o akreditaci rekvalifikačních programů, který vydalo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Akreditace tedy byla schválena 

a k dnešnímu dni, pro pobočku Úřadu práce ČR ve Frýdku-Místku, byly společností 

realizovány již dvě tyto rekvalifikace, třetí proběhne v rámci jednoho z nově 

schválených projektů. Další akreditací, kterou jsem zpracovávala již v rámci diplomové 

práce a také v rámci dalšího projektové žádosti o finanční dotaci, byla akreditace 

školicího střediska, ve kterém budou probíhat profesní školení zdokonalující odbornou 

způsobilost řidičů majících řidičská oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, dále 

referentská školení dle zákona č. 247/2000 Sb. a v poslední řadě vstupní školení řidičů 

profesionálů. Tato akreditace byla předkládána odboru dopravy a silničního 

hospodářství Moravskoslezského kraje a je účinná od 3. 10. 2011. Poprvé byla využita 

již na podzim roku 2011 a na podzim letošního roku bude použita v rámci projektu, 

kvůli kterému byla původně vytvořena. Posledním oprávněním, které společnost na 

základě mého doporučení rozšíření portfolia nabízených služeb, získala je statut 

agentury práce, platný od 13. 4. 2012. Díky tomuto oprávnění bude společnost moci 

využít dlouholetých zkušeností s prací s osobami v evidenci úřadu práce 

i zaměstnavateli a začít tak suplovat jednotlivé pobočky Úřadu práce ČR, které, na 

základě momentálního vývoje, pravděpodobně přestanou hledat zaměstnání pro své 

klienty a stanou se jen místy výplaty sociálních dávek. 
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V rámci jedné z podaných žádostí o finanční dotaci, jsme také zažádali o možnost 

zakoupení počítačové techniky, kterou plánujeme využít pro realizaci PC kurzů 

zaměřených na nejrůznější témata, zejména pro firemní klientelu. 

5.3 Podávání nových žádostí o poskytnutí dotace z fondů 

EU 

Tento návrh příliš neřeší problém závislosti společnosti na financích z evropských 

fondů. Nicméně jistě může na nějaký čas pomoci k částečnému nebo i úplnému zajištění 

dosavadních pracovních úvazků, pomocí nepřímých nákladů projektů i k významnému 

krytí provozních nákladů a rovněž, budou-li projekty dobře napsány a následně opravdu 

schváleny může dojít k vytvoření nových pracovních míst, akreditací rozšiřujících 

nabídku firmy nebo se může společnost moderně dovybavit, aby mohla poskytovat ještě 

kvalitnější služby. 

V rámci této diplomové práce jsem se podílela na zpracování pěti žádostí o finanční 

dotaci, z nichž dvě byly schváleny a od 1. 3. a 1. 5. 2012 začaly být realizovány. Na 

výsledky dalších tří prozatím čekáme. Rovněž plánujeme zúčastnit se další výzvy pro 

předkládání žádostí, která je obdobou výzvy, ve které společnost v minulosti již uspěla. 

Je však nutné podotknout, že struktura výzev se během operačního období výrazně 

změnila a vůči potencionálním příjemcům značně zpřísnila. Negativní dopad na jejich 

schvalování má i nedávný audit projektů financovaných z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který pro Českou republiku dopadl velice špatně 

a i v jeho důsledku ministr Dobeš rezignoval na post ministra školství.  

Společnosti bych doporučila pokusit se o zpracování co možná největšího množství 

žádostí, aby byla pravděpodobnost úspěchu vyšší, zároveň je však nutné mít již předem 

promyšlenu otázku obsazení pracovních pozic, tak aby byla společnost schopna 

realizovat všechny projekty v případě jejich schválení. 

Zcela bezvýznamné by jistě nebylo i ucházení se o investiční projekty, v rámci kterých 

by si firma mohla vybudovat vlastní prostory s moderně vybavenými školícími 

místnostmi, počítačovou učebnou, atd. Vzhledem k pravděpodobnému zavedení 

hodnocení vzdělávacích společností na bázi hvězdiček, dle kvality nabízených služeb, 

by zcela jistě vlastní, dobře vybavené prostory hrály významnou roli. 
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ůsobení ve firmě, od září 2011, jsem využila nabytých dovedností 

ského studia na fakultě podnikatelské a pokusila jsem se 

webových stránek firmy. Stránky jsou v provozu již od roku 2005, ale doposud nebyl 

využit jejich potenciál. Zároveň byly vynakládány poměrně vysoké finance na jejich 

aktualizaci. Protože je u stránek možná vlastní administrace, 

stnání, jsem zařadila tuto aktivitu do mé každotýdenní nápln

Následující graf zachycuje návštěvnost webu za jednotlivé měsíce. 
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ípadné koupi pozemku. 
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Přesto si myslím, že by vedení firmy nemělo tuto skutečnost opomíjet a dále přecházet, 

naopak by se na základě konzultace s účetní mělo rozhodnout pro opatření, která 

povedou k co možná nejvýhodnějšímu nabytí vlastní nemovitosti. Jistou variantou by 

mohly být i investiční projekty také dotované Evropskou unii. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo pomocí elementárních metod finanční analýzy 

zhodnotit finanční situaci společnosti EDLiT s.r.o., identifikovat příčiny tohoto stavu 

a navrhnout taková opatření, která povedou ke zlepšení celkové situace podniku. Cíl byl 

naplněn. Při zpracovávání finanční analýzy jsem vycházela z teoretického základu, 

účetních dat společnosti, které byly přílohou daňových přiznání za jednotlivá účetní 

období, a ze kterých jsem si udělala vlastní přehled, jenž je součástí této práce jako 

příloha č. 1, z informací získaných od ředitelky společnosti, účetní a z vlastních 

pracovních zkušeností ve firmě. 

Samotné výpočty jednotlivých ukazatelů jsou přehledně zpracovány ve čtvrté kapitole 

a v jejím závěru, v podkapitole 4.7 Hodnocení finanční situace jsou i shrnuty. 

Společnost EDLiT s.r.o. se jeví jako finančně stabilní, platebně schopná, avšak příliš 

závislá na dotacích z fondů Evropské unie, bez kterých by pravděpodobně nemohla 

fungovat při současných nákladech na provoz (mzdy, pronájem, aj.).  

Na základě výsledných hodnot jsem formulovala několik návrhů pro zlepšení dosavadní 

situace podniku. Tyto návrhy jsou obsaženy v 5 a obsahují následující doporučení: 

pravidelné sestavování finanční analýzy – minimálně jednou do roka, změnu ve 

způsobu zúčtování dotací, rozšíření portfolia nabízených služeb, podávání dalších 

žádostí o finanční dotace, zkvalitnění marketingu společnosti a v poslední řadě 

doporučení vybízející k zakoupení vlastních prostor pro činnost firmy. 
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Příloha č. 1

 

  

2007 2008 2009 2010 2011

Aktiva celkem 802 1141 3432 8204 4003

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0

Dlouhodobý majetek 111 66 33 58 196

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 111 66 33 58 196

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 111 66 33 -2 -40

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 60 236

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

Oběžná aktiva 691 1071 3382 8129 3799

Zásoby 0 0 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky 0 0 1461 5231 2489

Jiné pohledávky 0 0 1461 5231 2489

Krátkodobé pohledávky 39 109 3 5 4

Pohledávky z obchodních vztahů 24 109 3 5 4

Dohadné účty aktivní 15 0 0 0 0

Krátkodobý finanční majetek 652 962 1918 2893 1306

Peníze 219 618 804 1135 1057

Účty v bankách 433 344 1114 1758 249

Časové rozlišení 0 4 17 17 8

Náklady příštích období 0 4 17 17 8

2007 2008 2009 2010 2011

Pasiva celkem 802 1141 3432 8204 4003
Vlastní kapitál 652 916 868 1158 1353

Základní kapitál 200 200 200 200 200

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0 0 20 20

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0 0 0 20 20

Výsledek hospodaření minulých let 236 451 716 668 937

Nerozdělený zisk minulých let 236 451 716 668 937

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření běžného účetního období 216 265 -48 270 196

Cizí zdroje 150 225 2514 6985 2650

Rezervy 20 20 20 0 0

Dlouhodobé závazky 0 0 0 211 342

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 174 311

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 37 31

Krátkodobé závazky 130 205 2306 6656 2261

Závazky z obchodních vztahů 20 33 104 112 72

Závazky k zaměstnancům 43 38 83 107 81

Závazky se sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 15 16 31 61 48

Stát - daňové závazky a dotace 42 20 2087 6372 2053

Krátkodobé přijaté zálohy 10 97 0 4 7

Jiné závazky 0 1 1 0 0

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 188 118 47

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 188 118 47

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0

Časové rozlišení 0 0 50 61 0

Výnosy příštích období 0 0 50 61 0



 

 

 

  

2007 2008 2009 2010 2011
Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0

Obchodní marže 0 0 0 0 0

Výkony 2174 2740 2053 2017 1515

Tržby za prodej výrobků a služeb 2174 2740 2053 2017 1515

Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 0 0

Aktivace 0 0 0 0 0

Výkonová spotřeba 1120 1417 1129 2554 2715

Spotřeba materiálu a energie 153 117 161 473 265

Služby 967 1300 968 2081 2450

Přidaná hodnota 1054 1323 924 -537 -1200

Osobní náklady 712 896 1241 2511 2886

Mzdové náklady 587 705 985 1248 1533

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 594 670

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 494 560

Sociální náklady 125 191 256 175 123

Daně a poplatky 2 2 2 12 31

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 37 44 33 36 37

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 0

Ostatní provozní výnosy 0 0 396 3516 4492

Ostatní provozní náklady 6 33 80 44 42

Provozní výsledek hospodaření 297 348 -36 376 296

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

Výnosové úroky 0 0 0 0 0

Nákladové úroky 0 0 5 16 19

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0

Ostatní finanční náklady 11 13 19 29 42

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0

Finanční výsledek hospodaření -11 -13 -24 -45 -61

Daň z příjmů za běžnou činnost 69 70 0 61 39

splatná 69 70 0 61 39

odložená 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 217 265 -60 270 196

Mimořádné výnosy 0 0 12 0 0

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 12 0 0

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření za účetní období 217 265 -48 270 196

Výsledek hospodaření před zdaněním 286 335 -48 331 235
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