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Abstrakt 

 Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Strojírenský zkušební 

ústav, s.p. V teoretické části jsou uvedeny základní definice pojmů, potřebné vzorce a 

postupy finanční analýzy. Praktická část se konkrétně zabývá analýzou stávající 

finanční situace podniku za roky 2006 - 2010, jejím zhodnocením a řešením zjištěných 

problémů podniku. 

 

Abstract 

 This bachelor´s thesis is focused on the financial analysis of the company 

Strojírenský zkušební ústav s. p. In the theoretical part are listed basic definitions of 

terms, required formulas and procedures of financial analysis. The theoretical part deals 

specifically with the analysis of the current financial situation in years 2006 - 2010, it´s 

evaluation and deals identified problems of the company. 
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Úvod 

 Podnik, aby byl schopen zdravého fungování musí dokonale znát a ovládat svoji 

obchodní ale i finanční stránku podnikatelské aktivity. Pojem finančně zdraví podnik 

znamená, že  je schopen vytvářet zisk a splácet své závazky.  

 Hodnotit finanční zdraví společnosti lze pomocí nejrůznějších metod finanční 

analýzy. Tato analýza je jedním z nástrojů, který slouží manažerům, aby se dokázali 

správně rozhodnou při finančním řízení podniku. Informace z finanční analýzy 

využívají jak manažeři a vlastníci podniku, tak i investoři, obchodní partneři, věřitelé a 

státní instituce. Při zpracování finanční analýzy je potřeba získat velké množství dat, 

která jsou obsažena v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash flow), ve 

výročních zprávách a interních materiálech podniku.  

 Pomocí finanční analýzy lze komplexně posoudit současnou finanční situaci 

podniku, odhalit její možné příčiny a připravit možné návrhy ke zlepšení této situace. 

Důležitou součástí finanční analýzy je zpracování analýzy vnitřního a vnějšího prostředí 

podniku. Zjištěné výsledky finanční analýzy lze srovnávat s hlavními konkurenty, s 

odvětvovými průměry nebo s doporučenými hodnotami. 
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 1 Vymezení problému a cíle práce 

 Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví podniku 

Strojírenský zkušební ústav s.p. pomocí metod finanční analýzy. Analýza bude 

provedena za roky 2006 - 2010. K tomu aby bylo možné dosáhnout zmíněného cíle byly 

stanoveny dílčí cíle:  

• Zpracovat teoretická východiska k danému tématu.  

• Seznámit se s analyzovaným podnikem. 

• Analyzovat vnější a vnitřní okolí podniku.  

• Provést finanční analýzu pomocí získaných výkazů. 

• Interpretovat výsledky analýzy. 

• Nalézt příčiny případného nepříznivého stavu. 

• Na závěr navrhnout řešení pro zlepšení situace podniku. 
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 2 Teoretická východiska práce 

 V součastné době se neustále mění ekonomické prostředí a součastně s těmito 

změnami dochází ke změnám i ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. 

Prosperující firma se při svém hospodaření bez analýzy finanční situace již neobejde. 

Nejpoužívanější rozborová metoda - finanční ukazatele - zpracovaná v rámci finanční 

analýzy se při hodnocení úspěšnosti firemní strategie v návaznosti na ekonomické 

prostředí. (10) 

 Hlavním úkolem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování 

a fungování společnosti. Zřejmé je, že existuje velmi úzký vztah mezi účetnictvím a  

rozhodováním o podniku. Účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy do určité 

míry věrné hodnoty peněžních údajů, které souvisí pouze s jedním časovým 

okamžikem, a tyto údaje jsou víceméně izolované. Aby se mohla tato data využít pro 

hodnocení finančního zdraví podniku, musí být podrobena finanční analýze. (10) 

 

2.1  Analýza okolí podniku 

 Každý subjekt, tudíž i obchodní podnik, je obklopen prostředím, které se 

vyznačuje určitými charakteristikami a stanovuje podmínky existence tohoto subjektu v 

určitém čase. Podnik vstupuje do vzájemného působení s dalšími subjekty, které jsou 

také součástí tohoto prostředí, a je ovlivňován jeho charakterem. Do marketingového 

prostředí lze zahrnout aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet se a 

udržovat úspěšné transakce a vztahy s cílovými zákazníky. 

  Marketingové prostředí není statické, ale mění se a v poslední době dokonce 

velmi dynamicky. V reakci na měnící se prostředí se mění podnik a i jeho přístup k trhu. 

Aby byly reakce podniku adekvátní změnám, musí podnik co nejlépe poznat síly 

prostředí a jeho účastníky, k čemuž mu slouží řada metod (např. SWOT analýza). 

Některé části prostředí podnik sám aktivně ovlivňuje. Složky prostředí, které podnik 

ovlivňuje nazýváme mikroprostředí a neovlivnitelné složky makroprostředí. (16) 

 

2.1.1  SLEPTE analýza 

 Slepte analýza bývá používána při analýze vnějšího prostředí. Zaměřuje se 

především na odhalení vývojových trendů působících ve vnějším prostředí (ve 

společnosti, v ekonomice), které mohou firmu v budoucnu významněji ovlivňovat. Tato 
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analýza je tvořena sociálními, legislativními, ekonomickými, politickými, 

technologickými a ekologickými faktory. (4) 

• Sociální faktory 

 K těmto faktorům, které na podnik působí, patří především skupiny 

demografických a kulturních vlivů. V rámci demografického prostředí je 

zkoumán počet, hustota, věková struktura, struktura z hlediska pohlaví, sociální 

složení a zaměstnání obyvatelstva. 

• Legislativní faktory 

 Tyto faktory vytvářejí rámec pro podnikatelské aktivity firem, který se 

musí respektovat. Mezi legislativní faktory řadíme právní normy týkající se 

existence firem i trhů, ochrana spotřebitelů a životního prostředí. 

• Ekonomické faktory 

 Součástí ekonomického prostředí je jak celková ekonomická úroveň 

země vyjádřená příslušnými ukazateli (hrubý domácí produkt a tempo jeho 

růstu, míra nezaměstnanosti, míra inflace), tak ekonomická situace domácností a 

faktory ovlivňují strukturu jejich výdajů. 

• Politické faktory 

 Mezi tyto faktory řadíme přístup vládní administrativy k firmám a trhům, 

struktura státních výdajů a daňový systém ale také míru korupce. Situaci na trhu 

může ovlivnit politické dění ve státě i zahraniční politika a mezinárodní 

politické prostředí. 

• Technologické faktory 

 Jedná se o rychlý pokrok ve znalostech a v technických možnostech, 

objevy v různých oblastech, rozvoj informačních a komunikačních technologií. 

• Ekologické faktory 

 Jejich aktuálnost se promítá do vzniku koncepce celkově udržitelného 

rozvoje, do tvorby ekologických a jiných norem týkajících se kvality života. (16) 

 

2.1.2  Porterův model konkurenčního prostředí 

 Je velmi užitečným a často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí 

podniku. Tento model vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy působící v 

určitém odvětví je především určována působením pěti základních činitelů: (4) 
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Obr. 1: Členění okolí podniku (4) 

 Hrozba vstupu nových firem je snižována tehdy, pokud jsou fixní náklady 

vstupu do odvětví  velmi vysoké, existují dobré podmínky pro využití úspor z rozsahu 

výroby, výrobky jsou vysoce diferencované, náklady přestupu do jiného oboru nebo k 

jinému dodavateli jsou vysoké, velmi obtížné napojit se na existující distribuční kanály 

apod. (4) 

 Zákazník má vůči svému dodavateli silnou pozici především tehdy, pokud je 

velkým zákazníkem, pokud může snadno přejít ke konkurenci, pokud má k dispozici 

potřebné tržní informace, pokud v daném případě existují snadno dostupné substituty. 

(4) 

 Vyjednávací síla dodavatelů může být vysoká v pojetí Porterova modulu v 

situacích, pokud je na daném trhu velkým či významným, pokud nakupující podnik není 

důležitým zákazníkem, pokud zboží poptávané zákazníkem je vysoce diferencované a 

zákazník nemá k dispozicí potřebné tržní informace. (4) 

 Rivalita firem působících na daném trhu může být vysoká, jestliže se jedná o 

málo rostoucí trh, jedná se o nové, v budoucnu lukrativní odvětví, v odvětví působí 

velký počet konkurentů, ziskovost odvětví je velmi malá, konkurenti sledují strategii 

přežití a bariéry případného odchodu z odvětví jsou vysoké. (4) 

 Hrozba substitutů je snižována tehdy, jestliže neexistují k danému výrobku 

blízké substituty. Dále pokud, firmy nabízející substituty vyrábějí s vyššími náklady, 

Nově příchozí 

konkurenti 

Zákazníci 
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nezvyšují příliš nabídku substitutů, náklady přestupu na spotřebu jsou vysoké a cena 

výrobku, který může být nahrazen substituty, je pro spotřebitele lákavá. (4) 

 

2.1.3  Analýza interního prostředí 

 Cílem interní analýzy je pak odhalit silné a slabé stránky firmy. V jejím rámci 

jde o identifikaci silných stránek podniku, které ho zvýhodňují v jeho postavení na trhu, 

a slabých stránek, které jsou překážkou v efektivním rozvoji společnosti, a měly by být 

co nejvíce eliminovány. Mezi metody interní analýzy patří například analýza 7S a 

analýza organizační struktury firmy. (16) 

 

2.1.4  SWOT analýza 

 Podstatou SWOT analýzy je to, že se při ní identifikují faktory a skutečnosti, 

které pro objekt analýzy představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí. 

Nemusí být však využívána pouze při analýzách na strategické úrovni řízení. Její použití 

je širší, využívá se i při analýzách zaměřených na problémy taktického i operativního 

řízení. (4) 

 Při této analýze je vhodné začít analýzou vnějšího prostředí - příležitostí a 

hrozeb (OT). Ty přicházejí z okolí podniku, a to jak z makroprostředí, tak z 

mikroprostředí. Podnik tyto faktory většinou nemůže ovlivnit, mohou však být 

identifikovány a vyhodnoceny. Firma pak může včas přijmout vhodné stanovisko k 

jejich využití či odvrácení tj. SLEPTE a Porter analýzy. 

 Po analýze vnějšího okolí následuje analýza vnitřního okolí - analýza silných a 

slabých stránek (SW) firmy tj. interní analýza. 

 Pak je potřeba obě tyto analýzy - příležitostí a hrozeb (OT) i silných a slabých 

stránek (SW) provést ve vzájemném kontextu. Vnitřní prostředí musí být sledováno ve 

vztahu k příležitostem a ohrožením okolí včetně rizika, které je s nimi spojeno. (16) 

 Na základě kombinace vnitřních a vnějších faktorů lze rozlišit čtyři typy 

výchozích strategických situací: 

 WT - překonat slabé stránky a čelit hrozbám, 

 WO - překonat slabé stránky využitím příležitostí, 

 ST - využít silné stránky na čelení hrozbám, 

 SO - využít silné stránky na získání příležitostí. (16) 
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2.2  Finanční analýza 

 Při hodnocení finanční situace podniku se uplatňují metody finanční analýzy. Ty 

jsou nástrojem finančního managementu nebo ostatních uživatelů. Existují dvě 

navzájem propojené části finanční analýzy: 

a) kvalitativní (fundamentální) analýza  

 - je stavěna na širokých znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými 

a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků a  jejich odhadech a pocitech. 

b) kvantitativní (technická) analýza 

 - aplikuje matematických, statistických a jiných algoritmizovaných metod ke 

zpracování ekonomických dat s následným ekonomickým posouzením jejich výsledků. 

(12) 

 

2.2.1 Soustavy ukazatelů 

 K posouzení celkové finanční situace podniku se vytvářejí soustavy ukazatelů, 

které  označujeme také často jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. 

Rostoucí počet ukazatelů v souboru umožňuje detailnější zobrazení finančně-

ekonomické situace podniku, ovšem současně velký počet ukazatelů ztěžuje orientaci a 

výsledné hodnocení podniku. Z těchto důvodů existují modely založené na větším počtu 

ukazatelů, tak i modely ústící do jediného čísla. (12) 

 Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejich typickým příkladem jsou 

pyramidové soustavy, které se používají k identifikaci logických a 

ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. 

b) Účelové výběry ukazatelů jsou sestavované na bázi komparativně analytických 

nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit výběry ukazatelů, které 

by uměly kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku. 

 Podle účelu jejich použití se výběry člení na: 

• Bonitní modely se snaží pomocí jednoho syntetického ukazatele, který  

nahrazuje jednotlivé analytické ukazatele různých vypovídacích schopností, 

vyjádřit finanční situaci podniku. Patří sem například Kralickův Quicktest a 

Tamariho model. 
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• Bankovní modely představují systémy včasného varování, protože podle 

chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví 

podniku. Patří sem například Altmanovo Z-skóre a Model IN. (12) 

 

2.2.1.1     Kralickův Quicktest 

 Quick test navrhl v roce 1990 P. Kralicek. Poskytuje rychlou možnost, s velmi 

dobrou vypovídací schopností ohodnotit analyzovanou firmu. Při jeho sestavování byly 

použity ukazatelé, kteří nesmějí podléhat rušivým vlivům a musí vyčerpávajícím 

způsobem zastupovat celý informační potenciál rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Z tohoto 

důvodu byl z každé ze čtyř základních oblastí analýzy (tj. stability, likvidity, rentability 

a výsledku hospodaření) vybrán jeden ukazatel, aby byla zabezpečena vyvážená analýza 

finanční stability, i výnosové situace podniku. (12) 

 Pracuje s následujícími ukazateli: 

�1 =  
����	
í ���	á�

��	��� ������
 

 Ukazatel svědčí o kapitálové síle firmy a informuje o tom, že existuje nebo 

neexistuje absolutně mnoho dluhů v peněžních jednotkách nebo v procentech celkových 

aktiv. Současně charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost. Udává 

tudíž do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby vlastními zdroji. (12) 

�2 =  
(���í ������ − �
í�� − úč	� � ��
�)

�����
í ���ℎ "��#
 

 Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouhé časové období je podnik schopen uhradit 

své závazky. (12) 

�3 =  
%&'(

��	��� ������
 

 Pomocí ukazatele je zjišťována ziskovost vybraného podniku. (10) 

�4 =  
�����
í ���ℎ "��#

�ý��
�
 

 Tímto ukazatelem je zjišťována likvidita vybraného podniku. (10) 

Výsledkům, které získáme, přiřadíme bodovou hodnotu podle tabulky. 

 

(10) 

 

(10) 

(10) 

(10) 



17 
 

Tab. 1: Bodování výsledků (10) 

ukazatel 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 > 0,3 

R2 < 3 3-5 5-12 12-30 > 30 

R3 < 0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 > 0,15 

R4 < 0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 > 0,1 

 

Hodnocení firmy je provedeno ve třech krocích: 

1. Hodnocení finanční stability se vypočítá jako součet bodové hodnoty R1 a R2 

dělený 2. 

2. Hodnocení výnosové situace se vypočítá jako součet bodové hodnoty R3 a R4 

dělený 2. 

3. Hodnocení celkové situace se vypočítá jakou součet bodové hodnoty finanční 

stability a výnosové situace dělený 2. 

 Hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují firmu, která je bonitní. Hodnoty v 

intervalu 1 - 3 prezentují opět šedou zónu a hodnoty nižší než 1 signalizují potíže ve 

finančním hospodaření firmy. (10) 

 

2.2.1.2     Altmanovo Z-skóre 

 V roce 1968 sestavil prof. Edward Altman z New York Univerzity na základě 

statistické analýzy soubor ukazatelů. Tito ukazatelé umožňují pravděpodobnostně 

předpovídat prosperující nebo problémový podnik. Soubor ukazatelů využívá několik 

finančních ukazatelů vážených podle jejich relativního významu pro finance podniku; 

výsledkem je určení tzv. skóre Z. (7) 

+1 =  
č��	ý �����
í ���	á�

������á ��	���
 

+2 =  

�����ě��
ý ����

������á ��	���
 

+3 =  
���� ř�� úℎ����� ú���ů � ���
ě
í�

������á ��	���
 

+4 =  
	�ž
í ℎ��
�	� �á����
íℎ� ���	á��

úč�	
í ℎ��
�	� ������éℎ� �����ž�
í
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+5 =  
	�ž��

������á ��	���
 

(7) 

 Rovnice pro výpočet Altmanova indexu. 

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

 

 Altmanovo Z-skóre je ukazatel, který hodnotí finanční situaci podniku. Hodnota 

nižší než 1,2 znamená, že  podnik je v pásmu bankrotu. Hodnota v rozmezí od 1,2 do 

2,9 značí pásmo šedé zóny. Pokud podnik získá hodnota nad 2,9 nachází se v pásmu 

prosperity. (10) 

 

2.2.1.3     Model IN - Index důvěryhodnosti 

 Model byl zpracován manžely Neumaierovými a jeho cílem je vyhodnotit 

finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Model IN je vyjádřen rovnicí, v které 

se objevují poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému z 

ukazatelů je přiřazena váha, která je váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v 

odvětví. (10) 

 

IN05=0,13
aktiva

cizí kapitál
+0,04

EBIT

nákl. úroky
+3,92

EBIT

aktiva
+0,21

výnosy

aktiva
+0,09

oběžná aktiva

kr. závazky a úvěry
 

 Pokud získaná hodnota indexu IN je vyšší než 1,6, pak můžeme předvídat 

uspokojivou finanční situaci podniku. Hodnota v rozmezí od 0,9 do 1,6 značí šedou 

zónu a výsledná hodnota nižší než 0,9 vyjadřuje, že firma je ohrožena vážnými 

finančními problémy. (12) 

 

2.2.2 Analýza absolutních ukazatelů 

 Při této analýze se využívají přímo údaje obsažené v účetních výkazech, a lze ji 

použít při sledování a hodnocení finanční situace firmy. Kromě sledování změn 

absolutní hodnoty ukazatelů se také zjišťují jejich procentní změny. (11) 
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2.2.2.1     Horizontální analýza 

 Zabývá se porovnáním změn položek jednotlivých výkazů v časové 

posloupnosti. Při analýze se vypočítává absolutní výše změn a její procentní vyjádření k 

výchozímu roku. (6) 

��ě
� � % =
�ěž
é �����í − ř���ℎ��í �����í

ř���ℎ��í �����í
∗ 100 

(12) 

2.2.2.2     Vertikální analýza 

 Spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního 

podílu k jediné zvolené základně položené jako 100 %. Při rozboru rozvahy se obvykle 

za základnu zvolí výše aktiv (pasiv) a při rozboru výkazu a zisku a ztráty velikost 

celkových výnosů nebo nákladů. (6) 

 

2.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Rozdílové ukazatele se používají k analýze a řízení finanční situace podniku a 

označují se jako fondy finančních prostředků. (12) 

 

2.2.3.1     Čistý pracovní kapitál 

 Je nejčastěji používaným ukazatelem, který se vypočítá jako rozdíl mezi 

oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji. Významný vliv má na platební 

schopnost podniku. Pokud má být podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně 

volného kapitálu, tzn. více krátkodobých likvidních aktiv než krátkodobých zdrojů. 

Konstrukce čistého pracovního kapitálu je založena na rozlišení oběžného a 

dlouhodobého majetku a na rozlišení dlouhodobě a krátkodobě vázaného kapitálu. 

Představuje tedy tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým 

kapitálem. (6) 

 

2.2.3.2     Čisté pohotovostní prostředky (Peněžní finanční fond)  

 Používá se pro sledování okamžité likvidity, který se počítá jako rozdíl mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Fond, který do 

pohotových peněžních prostředků zařazuje pouze hotovost a peníze na běžných účtech 
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vyjadřuje nejvyšší stupeň likvidity. Může zahrnovat také i peněžní ekvivalenty (šeky a 

směnky). Není ovlivněn oceňovacími technikami, ale je lehce manipulovatelný 

přesunem plateb vzhledem k okamžiku zjištění likvidity. (11) 

 

2.2.3.3     Čistý peněžní majetek 

 Ukazatel představuje střední cestu mezi oběma výše uvedenými ukazateli. 

Výpočet je konstruovaný tak, že se vylučují z oběžných aktiv zásoby nebo i nelikvidní 

pohledávky a od takto upravených aktiv se odečtou krátkodobé závazky. (11) 

 

2.2.4 Analýza poměrových ukazatelů  

 Tito ukazatelé patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější metodu finanční 

analýzy, protože dává možnost získat rychlou a nenákladnou podobu o finančních 

charakteristikách firmy. Používají se spíše jen jako pomocník při analýze a vysvětlení 

jevů. 

 Finanční poměroví ukazatelé vycházejí ze znalosti vzájemných vztahů mezi 

dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejích podílu. Obvykle vycházejí z 

účetních dat (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow). Data obsažená v rozvaze mají 

charakter stavových ekonomických veličin. To znamená, že jsou zachyceny k určitému 

datu. Na rozdíl od dat z výkazu zisku a ztrát jsou zjištěny výsledky činnosti za určité 

období. Jsou tedy intervalovými veličinami. 

 Důvody pro rozsáhlé používání  poměrových ukazatelů: 

- umožňují vykonat analýzu časového vývoje finanční situace firmy (tzv. trendovou 

analýzu), 

- jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy (tj. porovnat více podobných firem 

navzájem), 

- mohou být použity jako vstupní údaje matematických modelů umožňujících popsat 

závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika a předvídat budoucí vývoj. 

 Nevýhodou těchto poměrových ukazatelů je nízká schopnost vysvětlovat jevy. 

(11) 
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2.2.4.1     Rentabilita 

 Rentabilita nebo také výnosnost vyjadřuje, jak rychle a do jaké míry se vklad do 

podniku vyplatí. Ukazatelé typu rentability charakterizují vztahy mezi ziskem a 

kapitálem. Jelikož existuje více typů zisku a kapitálu, existuje i více typů ukazatelů 

hodnotících rentabilitu. (7) 

 Ukazatelé rentability by měly mít rostoucí tendenci, jejich velikost a změna 

závisí na odvětví. Nejčastěji používané ukazatele rentability jsou: 

• Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE - Return on equity) 

 Umožňuje zjišťovat vlastníkům míru ziskovosti vlastního kapitálu, tedy jestli 

přináší dostatečný výnos. Tento ukazatel sledují zejména investoři, protože je pro ně 

důležité, aby rentabilita vlastního kapitálu byla větší než úroky, které by získali z jiné 

formy investování. (1) 

�Q% =  
����

����	
í ���	á�
 

                                                                               (12) 

• Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA - Return on assets) 

 Tento ukazatel poměřuje zisk k celkovým aktivům investovaným do podnikání, 

bez ohledu na to, jakých zdrojů byly financovány. Výraz zisk je ovšem příliš obecný. 

Proto se místo zisku, který v sobě nese vliv daní a zaplacených úroků, se použije zisk 

před zdaněním a zaplacením úroků tzv. EBIT - Earnings before interest and taxes.  Tím 

se při výpočtu ukazatele rentability lépe vyjadřuje výsledek a dovoluje srovnávat firmy. 

(1) 

�QR =  
����

��	���
 

(12) 

• Ukazatel rentability tržeb (ROS - Return on sales) 

 Vyjadřuje, jaký podíl z tržeb zaujímá zisk. Pokud ukazatel roste je to pozitivní. 

Ukazatel se modifikuje do dvou poloh a to, tak že v čitateli je uveden buď čistý zisk po 

zdanění nebo jen bilanční zisk. Neboť změna sazeb daně může v čase ovlivnit sledování 

objektivnosti ukazatele. (1) 

�QS =  
����

	�ž��
 

(12)  
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2.2.4.2     Likvidita 

 Likvidita vystihuje schopnost podniku hradit své splatné závazky. Základní 

princip likvidity je vzájemný vztah mezi složkami oběžného majetku a  krátkodobými 

závazky. Řeší tedy otázku, jestli má podnik k určitému okamžiku dostatek peněžních 

prostředků k úhradě svých závazků. Určitě má každý podnik vlastní určité množství 

platebních prostředků, které může ihned nebo v krátké době užít k úhradě krátkodobých 

závazků vůči obchodním partnerům, pracovníkům, státu  nebo jiným subjektům. (7) 

  K účelu hodnocení platební schopnosti podniku lze použít tyto ukazatele: 

• Běžná likvidita  

 Ukazuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na 

strukturu zásob a jejich reálné oceňování kvůli jejich prodejnosti a na strukturu 

pohledávek kvůli jejich neplacení ve lhůtě nebo nedobytnosti. U zásob může trvat 

dlouho, než se přemění na peníze, protože nejdříve musí být spotřebovány, přeměněny 

ve  výrobky, následně prodány, a pak se čeká často dlouho na úhradu od odběratele. 

Podnik, který má nevhodnou struktura oběžných aktiv se snadno ocitne v nepříjemné 

finanční situaci. Tento ukazatel je tedy měřítkem budoucí solventnosti1 podniku a je 

postačující pro hodnotu vyšší než 1,5. (12) 

�ěž
á �������	� =  
��ěž
á ��	���

��á	�����é �á�����
 

 

• Pohotová likvidita 

 Odstraňuje nevýhody ukazatele běžné likvidity, proto vylučuje z oběžných aktiv 

zásoby. Ponechává jen peněžní prostředky (v hotovosti, na bankovních účtech), 

krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky (očištěné od těžko vymahatelných a 

pochybných). S velkým rozdílem ukazatelů se můžeme setkat u obchodních firem, které 

zásoby rychle obměňují a jsou tedy dosti likvidní nebo u sezonního charakteru 

hospodaření, kde mají volné zásoby před zahájením prodejní sezony. Hodnota tohoto 

ukazatele pro zachování likvidity podniku by neměla klesnout pod 1. (12) 

 

�ℎ�	��á �������	� =  
��ěž
á ��	��� − �á���� 

��á	�����é �á�����
 

                                                           
1
 Solventnost znamená schopnost podniku splácet své peněžní závazky. 
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• Okamžitá likvidita 

 Měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se dosazují peníze 

(v hotovosti, na běžných účtech) a jejich ekvivalenty (volně obchodovatelné krátkodobé 

cenné papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky). Při hodnotě ukazatele, alespoň 0.2 

je zajištěna likvidita. (11) 

����ž�	á �������	� =  
�
ěž
í ���	ř���� + ��������
	�

����ž�	é ���	
é �á�����
 

 

2.2.4.3     Provozní ukazatele  

 Uplatňují se ve vnitřním řízení podniku. Jsou nástrojem pro management, který 

sleduje a analyzuje vývoj základní aktivity podniku. Provozní ukazatele se opírají o 

tokové veličiny, nejvíce o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné 

vynakládání jednotlivých druhů nákladů a tím i dosažení vyššího konečného efektu. 

Mezi provozní ukazatele patří: 

• Mzdová produktivita 

 Udává, kolik výnosů připadne na 1 Kč vyplacených mezd. Při trendové analýze 

by měl ukazatel mít rostoucí tendenci. (12) 

�����á �����	���	� =
ř���
á ℎ��
�	�

����
 

• Nákladovost výnosů (tržeb) 

 Udává zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnoto tohoto ukazatele 

by měla v čase klesat. (12) 


á��������	 �ý
��ů =  

á����

�ý
��� (��� ����řá�
ý�ℎ)
 

 

2.2.4.4     Aktivita  

 Ukazatelé aktivity charakterizují jak efektivně podnik využívá jednotlivé složky 

aktiv. Platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele tím lépe. Je možné tyto ukazatele vyjádřit 

i v čase (ukazatelé doby obratu). Tady je trend opačný, čím méně dní obratu, tím lepší 

hodnota ukazatelem. (1) 

 Rozeznáváme tyto ukazatele aktivity: 
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• Obrat celkových aktiv 

 Udává kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval (např. za rok).  Pokud 

intenzita využití aktiv podniku je nižší než počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako 

oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo prodat některá aktiva. (11) 

����	 ������ý�ℎ ��	�� =  
 ��č
í 	�ž��

��	���
 

 

• Obrat stálých aktiv  

 Význam tohoto ukazatele spočívá při rozhodování o tom, zda pořídit další 

investiční majetek. Je-li hodnota ukazatele nižší než průměr v oboru je signálem pro 

výrobu, aby se snažila zvýšit využití výrobních kapacit, a pro finanční manažery, aby se 

snažili omezit investice firmy. (11) 

����	 �	á�ý�ℎ ��	�� =  
��č
í 	�ž��

�	á�á ��	���
 

 

• Doba obratu zásob 

 Vyjadřuje, jak dlouho trvá jeden obrat, tj. potřebná doba nutná k tomu, aby 

peněžní fondy přešly přes výrobní a zbožní formy znovu do peněžní formy. Pro 

posuzování ukazatele je rozhodující jeho vývoj v časové řadě a porovnání s oborovým 

odvětvím. (6) 

���� ����	� �á��� =  
�ů�ě�
ý �	�� �á���

	�ž��
× 360 

 

• Doba obratu pohledávek 

 Ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí 

podnik v průměru čekat, než mu jeho odběratelé zaplatí. Hodnoto ukazatele se srovnává 

s dobou splatnosti faktur a odvětvovým průměrem. Čím delší průměrná doba inkasa 

pohledávek, tím větší potřeba úvěrů a vyšší náklady. Může být ovlivněno silou 

odběratelů. (6) 

���� ����	� �ℎ���á��� =  
��á	�����é �ℎ���á���

	�ž��
 × 360 
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• Doba obratu závazků 

 Tento ukazatel vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. 

Hodnota ukazatele by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nebyla narušena 

finanční rovnováha ve firmě. (10) 

���� ����	� �á����ů =  
��á	�����é �á�����

	�ž��
 × 360 

(6) 

2.2.4.5     Ukazatelé zadluženosti 

 Pod pojmem zadluženost je možné si představit skutečnost, že podnik používá k 

financování aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. (10) 

 Určitá výše zadlužení je pro firmu užitečná z důvodu, že cizí kapitál je levnější 

než vlastní. Dáno je to tím, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, 

protože úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně. Pokud se však 

jedná o  výplaty podílu na zisku, nejedná se o daňově uznatelnou položku. (6) 

 Jednou z věcí, která se řeší při finančním řízení podniku je vedle stanovení 

celkové výše potřebného kapitálu i volba správné skladby zdrojů financování jeho 

činnosti. Podstatou analýzy zadluženosti je tedy hledání optimálního vztahu mezi 

vlastním a cizím kapitálem. (10) 

 Při analýze finanční struktury podniků se používá řada ukazatelů zadluženosti, 

které jsou odvozeny především z údajů v rozvaze. Porovnávají se rozvahové položky a 

na jejich základě se zjistí, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími 

zdroji. (10) 

 K analýze zadluženosti složí tito ukazatelé: 

• Celková zadluženost 

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

vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě 

likvidace podniku. Proto věřitelé preferují co nejnižší ukazatel zadluženosti. Naopak 

vlastníci hledají větší finanční páku, aby znásobili svoje výnosy to platí, jen když je 

finanční páka větší  než 1. (11) 

 Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30 až 60 %. Při posuzování zadluženosti 

je nutné respektovat příslušnost k odvětví a samozřejmě také schopnost splácet úroky z 

dluhů. (6) 
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• Koeficient zadluženosti  

 Má stejnou vypovídající schopnost jako celková zadluženost. Oba ukazatelé 

rostou s tím, jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře podniku. Celková 

zadluženost roste lineárně (až do 100 %), zatímco koeficient zadluženosti roste 

exponenciálně až k nekonečnu. (11) 
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• Koeficient samofinancování 

 Tento ukazatel vyjadřuje jak jsou financována celková aktiva společnosti 

vlastním kapitálem. Je doplňkový ukazatel k ukazateli celková zadluženost a jejich 

součet dává přibližně 1. (10) 
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• Doba splácení dluhů 

 Tento ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash flow splatit své dluhy. Ideální je klesající trend ukazatele. (6) 
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• Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

  Pokud je výsledek a vývoj poměru vlastního kapitálu na dlouhodobém majetku 

vyšší než 1 znamená, že podnik používá vlastní kapitál i ke krytí oběžných aktiv, což 

znamená, že podnik dává přednost finanční stabilitě před výnosem. (6) 
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 3     Analýza současného stavu 

 V následující části bakalářské práce bude uskutečněna analýza zvoleného 

podniku. 

 

3.1 Představení společnosti 

 Strojírenský zkušební ústav, s. p. se základním pracovištěm v Brně a odštěpným 

závodem v Jablonci nad Nisou patří mezi jednu z největších akreditovaných zkušebních 

a certifikačních organizací v České republice. 

 Ústav je samostatnou právnickou osobou – státním podnikem. Sídlem ústavu je 

Brno, Hudcova 424/56b. Statutárním orgánem je ředitel  a zástupce ředitele. 

 Byl zřízen k 1. lednu 1965 bývalým Ministerstvem všeobecného strojírenství 

jako hospodářská organizace nevýrobního charakteru. V současné době je podřízen 

Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, které je ústředním orgánem státní 

správy pro oblast technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. 

Koordinačně metodickým vedením ústavu je pověřen Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví se sídlem v Praze. 

 Základním úkolem ústavu je poskytovat z pozice nezávislého orgánu tuzemským 

i zahraničním právnickým a fyzickým osobám služby v oblasti prokazování shody, 

zkoušek, certifikace a inspekce výrobků, inspekcí zařízení a posuzování systémů 

managementu ve strojírenských oborech.  

 

3.1.1 Činnost podniku 

• Zkušební laboratoře 

 Ve zkušebních laboratořích se zajišťuje zkoušení mechanických, tepelných, 

ekologických a elektrických výrobků a zařízení. Jsou to například: tepelná čerpadla, 

plynové hořáky, hasicí zařízení a materiály, kamna, kotle, krby, sporáky, solární 

kolektory, výměníky, mechanické a chemické zkoušky materiálů, tlakové nádoby, 

měření emisí, obráběcí a výrobní stroje, otopná tělesa, úprava vody, zdravotnické 

přístroje, elektrické zdroje. V laboratořích se provádí zkoušení a ověřování hlavních 

technických a bezpečnostních parametrů výrobků a měření vybraných parametrů. V 

kalibračních laboratořích se provádí kalibrace tlakoměrů, převodníků tlaku, měřidel 
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teploty a měřidel elektrických veličin. Tyto služby poskytuje jak na národní úrovni, tak i 

mezinárodní úrovni. 

• Certifikace  

  Podnik provádí certifikaci systémů managementu, pracovníků, výrobků, paliva a 

biopaliva podle norem. Zajišťuje také certifikáty nutné pro export do řady zemí světa 

jako jsou Bělorusko, Čína, Ruská Federace, Turecko a Ukrajina. Poskytuje certifikační 

školení pro odbornou způsobilost k výkonu činnosti a odborné konzultace a semináře. 

• Technická inspekce 

 Provádí ověřování a certifikaci shody. Technická inspekce současně provádí v 

daném rozsahu odborné technické služby v procesu posuzování shody. Veškeré 

inspekční činnosti mohou být využity jak tuzemskými výrobci, tak dovozci nebo 

zahraničními výrobci, jejichž činnost je spojena s nutností prokazování shody při vstupu 

na český trh nebo při exportu do zemí EU. 

 

3.1.2 Organizační struktura 

 Řízení ústavu je organizováno ve čtyřech vertikálních úrovních (stupních): 

1. úroveň – ředitel ústavu, 

2. úroveň – vedoucí úseků, tj. odborní ředitelé a ředitel odštěpného závodu, 

3. úroveň – vedoucí odborů, tj. např. vedoucí zkušeben, 

4. úroveň – vedoucí oddělení a referátů, tj. např. vedoucí oborových skupin.  

 V základním organizačním schématu ústavu jsou uvedeny útvary přímo řízené 

ředitelem ústavu. Každý úsek a odštěpný závod zajišťuje konkrétní činnosti. 
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Obr. 2: Organizační schéma SZÚ Brno, s.p. (13) 
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3.2 Analýza okolí podniku 

 V této části práce bude popsáno prostředí uvedeného podniku. Analýza prostředí 

podniku bude uskutečněna pomocí níže uvedených analýz. 

 

3.2.1 SLEPTE analýza 

 Použije se při analýze vnějšího prostředí podniku. Tato analýza je tvořena 

následujícími faktory: 

• Sociální faktory 

 Strojírenský zkušební ústav, s. p. se nachází v Brně. Toto umístění je pro podnik 

určitě výhodné a strategické. Sídlí tu velké společnosti, které využívají služby 

uvedeného podniku. Další výhodou je dobrá dopravní obslužnost. Do Brna za prací 

dojíždějí lidé z celého kraje a sídlí tu řada vysokých škol, což podniku dává možnost 

výběru nových zaměstnanců.  

 Nejvíce zákazníků je z tuzemska, dále z Evropské unie a zahraničí. Podnik se 

především zaměřuje na společnosti, které potřebují služby v oblasti posuzování shody 

výrobků, na zkoušení a certifikaci pro tuzemský i zahraniční trh a ostatních odborných 

služeb. Českým výrobcům zejména poskytuje služby při vývozu jejich výrobků na 

zahraniční trhy.  

• Legislativní faktory 

 Mezi tyto faktory patří právní normy jako jsou zákony, vyhlášky, směrnice, 

normy a nařízení týkající se podniku. Rok 2010 byl pro státní podniky rokem 

předpokládané privatizace, ale nakonec vláda privatizaci neprovedla. Během tohoto 

rozhodování byla společnost v nejistotě. K největším změnám v oblasti legislativní 

dochází u daňových zákonů, protože vláda ČR se snaží úspornými opatřenými ušetřit. 

Konkrétně se to týká daně z přidané hodnoty, kdy od začátku roku 2012 se zvýšila 

sazba o 4 % a i v dalších letech se plánuje její zvýšení. Toto zvyšování DPH se promítlo 

do tržeb podniku. Součastná snížená sazba DPH činí 14 % a základní sazba činí 20 %. 

Od roku 2012 prošla také změnou novela zákoníku práce. Změny se týkají zejména 

zkušební doby, pracovního poměru na dobu určitou, odstupného, dovolené, výše 

cestovních náhrad a práce přesčas. Podnik neplánuje v důsledku změn v zákoníku práce 

žádné propouštění. 
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• Ekonomické faktory 

 Podnik byl také ovlivněn v roce 2008 začínající celosvětovou ekonomickou 

krizí. Nyní dochází v ČR a také v Evropské unie k ekonomickému růstu, ale pořád je 

slabý. Tento růst zpomalují následky evropské dluhové krize, zapříčiněné především 

Řeckem, Španělskem a Portugalskem. 

 Od roku 2008, kdy došlo k propadu HDP nyní dochází k nárůstu HDP, díky 

lepšímu růstu ekonomiky. Míra nezaměstnanosti v roce 2012 klesá a zvyšuje se i počet 

volných míst. Znamená to, že domácnosti zvyšují svoji spotřebu a v důsledku na to, 

začínají  průmyslové podniky více vyrábět. V roce 2008 společnost nejvíce zasáhla 

celosvětová hospodářská krize, která postihla celou oblast poskytování služeb. Projevilo 

se to zejména snížením zakázek podniku, v důsledku šetření výrobních společností na 

zkoušení svých zařízení a jejich certifikaci. 

• Politické faktory  

 Politická situace v České republice není obecně příliš stabilní. Tento stav je 

zapříčiněn hlavně vládní krizí a odchody některých ministrů z vlády v minulém roce. 

Dalšími důležitý událostmi byly obstrukce opozice a schválené zákony. 

 V letošním roce budou probíhat volby do krajů a senátů, ukážou jak si stojí 

jednotlivé politické strany. Nejvíce je ale politika ovlivněna ekonomikou. Úsporná 

opatření vlády budou znamenat zvyšování daňové zátěže. Naopak levice bude 

prosazovat snížení a tím bojovat o voliče. Pro podnik není příliš dobré, když neustále 

dochází ke změnám v politice. 

• Technologické faktory 

 Pro podnik je velmi důležité sledovat trendy ve výzkumu, vývoji a 

technologických změnách ve strojírenství. Postupně se snaží modernizovat a rozšiřovat 

svoje zkušební laboratoře, aby dosahoval lepších hospodářských výsledků a zvýšil svoji 

konkurence schopnost. Ročně se investuje do pořízení dlouhodobého majetku přibližně 

kolem 9 mil. Kč, což je pro podnik dostačující. Používají se v podniku modernější  

informační technologie (například software Ekonomický informační systém STEP 

SQL) a investuje se do zařízení do zkušeben.  

• Ekologické faktory 

 Podnik poskytuje široký rozsah služeb v oblasti posuzování výrobků z 

ekologických hledisek, která jsou většinou formulována v závazných předpisech. 
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 Při činnosti podniku je potřeba elektrická energii, voda a  zemní plyn. Zkušební 

paliva, která používá pro zkoušky výrobků a zařízení skladuje k tomu určených 

skladech. Podnik skladuje zvlášť dřevěné palivo, uhlí, technické plyny a ropné látky. 

Obaly z výrobků a zařízení jako jsou sklo, papír, plast a dřevěné palety třídí a recykluje.  

 

3.2.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

 V této části bude provedena analýza okolí podniku, pomocí pěti základních 

činitelů. 

• Konkurence 

 Podnik poskytuje široký rozsah služeb a proto má rozsáhlý počet konkurentů. V 

oblasti zkušebních laboratoří a certifikace mechanických, tepelných, ekologických a 

elektrických výrobků a zařízení jsou hlavními konkurenty především společnosti Institut 

pro testování a certifikaci, Centrum stavebního inženýrství, Technický a zkušební ústav 

stavební Praha a Elektrotechnický zkušební ústav. 

 Institut pro testování a certifikaci, a.s. má centrálu ve Zlíně, kancelář sídlící v 

Praze a pobočky v Brně a Uherském Hradišti. Společnost vznikla transformací v roce 

1993 ze Státní zkušebny. Poskytuje odborné služby v oblasti hodnocení kvality a 

bezpečnosti výrobků, certifikace výrobků a managementu řízení a v oblasti technické 

normalizace. Podnik zaměstnává cca 140 pracovníků. (9) 

 Centrum stavebního inženýrství, a.s. sídlí v Praze s pobočkou ve Zlíně. Tato 

společnost vznikla v roce 1992 privatizací Výzkumného ústavu pozemních staveb. Jako 

autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Tato 

společnost má okolo 80 zaměstnanců. (2) 

 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je zřízen Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR. Hlavní sídlo společnosti je v Praze a další pobočky má po celé 

republice. Zajišťuje služby v oblastech systémů jakosti, inspekční orgán, akreditované 

zkušební a kalibrační laboratoře a metrologie. Nabízí širokou škálu služeb zaměřenou 

nejen na stavební odvětví průmyslu. Zaměstnává okolo 250 pracovníků. (14) 

 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. má sídlo společnosti v Praze. Jedná se o 

státní podnik zřízení Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Má okolo 100 

zaměstnanců. Je zkušební laboratoří a certifikačním orgánem zejména v oblasti 

bezpečnostního zkoušení a certifikace elektrotechnických výrobků. (3) 
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 Protože podnik nabízí široké spektrum služeb ve zkušebnictví musí v některých 

oblastech bojovat o zákazníka nižší cenou. Naopak některé zkoušky jeho konkurenti 

vůbec neposkytují, proto si u nich může dovolit vyšší ceny. Spolupráce s 

konkurenčními podniky je velmi malá a to převážně jako subdodávka některých 

zkoušek. 

• Zákazníci  

 Podnik má mnoho zákazníků v oblasti zkoušek, certifikace a technické inspekce, 

jsou to především výrobci a prodejci mechanických, tepelných, ekologických a 

elektrických výrobků a zařízení.  

 V oblasti  tepelných a ekologických zařízení jsou to například PZP Komplet a.s., 

Vaillant Group Czech s.r.o., HAAS+SOHN Rukov s.r.o., Regulus s.r.o., Bosch 

Termotechnika s.r.o., SINOP CB a.s., Miele & Cie. KG, Warendorfer Küchen GmbH.  

 V oblasti mechanických zařízení jsou to například Imlauf s.r.o., Auto Motive 

Industrial a.s., Albeco s r.o., Výtahy s.r.o.  

 V oblasti elektrických zařízení jsou to například Beta Control s.r.o., International 

Victor Company a.s., JTJ s.r.o. 

 Vyjednávací síla zákazníků je dána objemem zakázek, které si u podniku 

objednávají. Čím finančně objemnější zakázky, tím má lepší vyjednávací pozici o ceně.   

• Dodavatelé 

 Vyjednávací síla dodavatelů energie, vody a plynu je velká, protože se jedná o 

velké společnosti. Těmito poskytovateli jsou E.ON Energie, a.s., Brněnské vodárny a 

kanalizace, a.s. a  Jihomoravská plynárenská a.s. Proto není podnik moc schopen 

ovlivnit ceny poskytovaných energií. Vyjednávací síla dalších dodavatelů není příliš 

velká, protože společnost má možnost si vybírat z velké řady dodavatelů na trhu. Jedná 

se spíše o osoby samostatně výdělečně činné a menší obchodní společnosti. Technické 

plyny dodává společnost Linde Gas a.s., dodavatelem palivového dřeva je Libor Vít a 

dodavatelem uhlí je Pavel Bradáč. V oblasti dodavatelů nábytku to jsou Zbyněk Velička 

a společnost Potrusil, s.r.o. Dodavatelé kancelářských potřeb jsou Libor Gregorovič a 

Papera s.r.o. Výpočetní techniku nakupuje od PPSystems, s.r.o. Úklidové služby 

podniku poskytuje Sasha Ivanova Petrova-Mileva.  

 

 



34 
 

• Nově příchozí konkurenti 

 Pro nově příchozí firmy na trh zkušebnictví by to znamenalo příliš vysoké 

náklady na technické a technologické vybavení zkušeben a pořízení budov. Další 

překážkou je získat akreditaci jako zkušební laboratoř, certifikační orgán, inspekční 

orgán a kalibrační laboratoř od Českého institutu pro akreditace a Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, a stát se notifikovanou a autorizovanou 

osobou pro posuzování schody výrobků. V součastné době je konkurence dostačující 

pro tento obor a vstup nových konkurentů na trh není pravděpodobný. 

• Substituty 

 Podnik nabízí hlavně služby v oblasti zkoušek a certifikace výrobků a zařízení, a 

technické inspekce, zde žádné substituty neexistují. 

 

3.2.3 Analýza interního prostředí 

 Interní analýza bude provedena podle organizační struktury, která je velice 

rozsáhlá. Ústav je rozdělen do několika úseků, odborů a oddělení. 

 V čele stojí ředitel, který je statutárním orgánem, a je oprávněn jednat jménem 

podniku ve všech záležitostech. Zástupcem ředitele ústavu je určen odborný ředitel.  

Kontrolním orgánem státního podniku je dozorčí rada. Z rozhodnutí zakladatele má šest 

členů, dvě třetiny členů jmenuje zakladatel a jedna třetina je volena zaměstnanci ústavu. 

Podnik zaměstnává 130 zaměstnanců. Dalším orgánem je rada pro certifikaci, která 

dohlíží, kontroluje a spolupracuje s ředitelem a vedoucím certifikačního orgánu. 

Projednává a posuzuje základní koncepční záměry a dlouhodobou strategii 

certifikačních orgánů. 

 Odštěpný závod v Jablonci nad Nisou je samostatná organizační složka, která je 

zapsaná v obchodním rejstříku. Poskytuje služby v oblasti mechanické zkušebny a 

dílny. V čele stojí ředitel odštěpného závodu, který je přímo podřízen řediteli ústavu. 

 Úseky podniky zabezpečují samostatně ucelený okruh stanovených činností a v 

čele stojí odborný ředitel, který je přímo podřízen řediteli ústavu. Jednotlivé úseky mají 

podřízeny jeden nebo více odborů. 

• Úsek certifikace zajišťuje a provádí certifikaci výrobků a certifikaci systémů 

managementu.  
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• Úsek zkušební laboratoře provádí výkony zkušebnictví, činnosti akreditované 

zkušební a kalibrační laboratoře ve směru na zákazníka nebo ve vztahu k úseku 

certifikace. Dále odpovídá za tvorbu a správu technických norem a předpisů. 

• Úsek inspekce provádí činnosti spojené s akreditovanou inspekční činností a 

zajišťuje certifikaci pracovníků. 

• Úsek ekonomika a provoz zajišťuje činnosti v oblasti plánování, účetnictví, 

mezd, financí, daní a odbytu. Dále poskytuje potřebný technický a provozní 

servis pro podnik, tak i pro odštěpný závod. 

 Podnik má odbory, které zabezpečují provádění uceleného okruhu pracovních 

činností. Každý odbor má jedno nebo více oddělení. Vedoucí jednotlivých odborů jsou 

podřízeni odborným ředitelům nebo řediteli odštěpného podniku. 

• Manažer kvality zajišťuje jednotnou koncepci systému jakosti v celém ústavu. 

Dále zabezpečuje činnosti související s vnitřním kontrolním systémem, s 

akreditacemi a správu dokumentace.  

• Akademie se stará o interní a externí školení v rámci celého podniku.  

• Odbor řízení lidských zdrojů obstarává komplexní činnosti související s řízením 

lidských zdrojů podniku.  

• Obchodní odbor - zahraničí zajišťuje činnosti se zahraničními subjekty a podílí 

se na stanovování koncepce zahraničních vztahů. 

 V podniku se zaměstnává široké spektrum lidí. Přijímají se stále noví 

zaměstnanci v úseku zkušební laboratoře, kde potřebují hlavně zkušební techniky. V 

ostatních úsecích je zaměstnanců  dostatek. 

 Každá zakázka má nositele úkolu, ten koordinuje práci mezi úseky. Jelikož 

ostatní úseky pracují i na svých úkolech, je tato spolupráce méně efektivní. Dílčí 

komunikace mezi jednotlivými úseky probíhá prostřednictvím mobilních telefonů a 

emailů.  

 Podnik se snaží postupně vybavovat kanceláře svých zaměstnanců novým 

nábytek a novými počítači. Zaměstnanci mají dále k dispozici ochranné pomůcky a 

pracovní oděvy. Budova, v které se společnost nachází je rozsáhlá a neprošla zatím 

celkovou revitalizací. Také dochází k nákupu nových aut a prodeji těch starých.  
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3.2.4 SWOT analýza 

 V této části bude provedena SWOT analýza, která vyplynula z interní, SLEPTE 

a PORTER analýzy. 

Tab. 2: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování) 

S W 

- strategické umístění - rozsáhlá organizační struktura 

- dlouhá historie - starší budova podniku 

- neustálá inovace zkušebních laboratoří - neefektivní snižování nákladů 

- široké spektrum zákazníků   

 - široký sortiment poskytovaných 
služeb   

- notifikovaná a autorizovaná osoba pro 
posuzování schody výrobků   

- akreditace od Českého institutu pro 
akreditace jako zkušební laboratoř, 
certifikační a inspekční orgán a od 
ÚNMZ   

 
  

    

O T 

- získání nových zákazníků ze zahraničí - ustavičné změny v legislativě 

- vývoj nových technologií - evropská dluhová krize 

- nízká možnost vstupu nové 
konkurence  - nestabilní politická situace 

- neexistující substituty  - privatizace státních podniků 

 
  

 
  

 Je zřejmé z uvedené SWOT analýzy, že podnik používá strategii typu SO, tedy 

využít silné stránky na získání příležitostí. 
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3.3 Finanční analýza 

 V této části bakalářské práce bude zhodnoceno finanční zdraví podniku na 

základě finanční analýzy. Potřebná data budou čerpaná z rozvah, výkazů zisku a ztrát a 

cash - flow za roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010. Získané hodnoty budou srovnány s 

doporučenými hodnotami a oborovými průměry. 

 

3.3.1 Soustavy ukazatelů 

 Následující analýzy soustav ukazatelů mohou odhalit eventuální problematické 

oblasti, které bude možné pomocí jiných analýz stanovit a určit způsoby vylepšení. 

Podle teoretické části práce bude uskutečněna analýza pomocí Altmanova Z - skóre, 

indexu IN05 a Quicktestu. 

 

3.3.1.1     Kralickův Quicktest 

 Kralickův Quicktest dává rychlou možnost ohodnotit firmu s velice dobrou 

vypovídající schopností. V následující tabulce bude uvedeno bodové hodnocení 

Kralickova Quicktestu. 

Tab. 3: Bodové ohodnocení Kralickova Quicktestu (zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

R1 4 4 4 4 4 

R2 0 0 0 0 0 

R3 1 1 1 1 1 

R4 3 4 2 3 2 

finanční stabilita 2 2 2 2 2 

výnosová situace 2 2,5 1,5 2 1,5 

celková situace 2 2,25 1,75 2 1,75 

 

 

Graf 1: Kralickův Quick test (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3.1.2     Altmanovo Z 

 Tento ukazatel umožní zjistit, zda se jedná o prosperující nebo problémový 

podnik. V následující tabulce jsou uvedeny výpo

vynásobené příslušnými koeficienty.

Tab. 4: Altmanovo Z 

Rok 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

Z - skóre 
 

Graf 2: Altmanovo Z 
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Tab. 5: Index IN05 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 3: Index IN05 (zdroj: vlastní zpracování) 
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 Pomocí analýzy soustav ukazatelů bylo odhaleno, že společnost má významné 

problémy v rentabilitě, což odkryly všichni tři modely. Kralickův Quicktest zjistil další 

problém společnosti, a  to vysokou likviditu. 

 

3.3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

 Prostřednictvím absolutních ukazatelů bude provedena vertikální a horizontální 

analýza finančních výkazů. 

3.3.2.1     Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

 Pomocí této analýzy lze stanovit, jak se ve firmě mění jednotlivé položky aktiv a 

pasiv. V horizontální analýze se stanoví procentuální změny oproti minulým letem. Ve 

vertikální analýze se určí procentuální podíly jednotlivých položek na celkových 

aktivech za jednotlivé roky. Analýza je provedena za roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 

2010. 

Tab. 6: Vybraná aktiva a pasiva (zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 126 875 131 338 126 806 125 014 124 709 

Dlouhodobý majetek 75 300 77 685 78 648 73 878 75 085 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 212 3 841 3 915 3 061 2 666 

Dlouhodobý hmotný majetek 73 088 73 844 74 733 70 817 72 419 

Oběžná aktiva  50 328 52 060 46 669 49 579 48 264 

Zásoby  7 738 5 225 4 726 4 098 4 775 

Krátkodobé pohledávky 13 148 15 713 11 609 9 365 9 414 

Finanční majetek  29 442 31 122 30 334 36 116 34 075 

Časové rozlišení  1 247 1 593 1 489 1 557 1 360 

PASIVA CELKEM  126 875 131 338 126 806 125 014 124 709 

Vlastní kapitál   101 929 102 513 102 722 102 693 102 661 

Základní kapitál  78 886 78 886 78 886 78 886 78 886 

Kapitálové fondy 4 811 4 811 4 811 4 811 4 811 

Rezervní fondy a ostatní fondy  5 265 5 164 5 683 5 914 5 976 

Výsledek hospodaření minulých 
let 11 969 11 969 11 969 11 969 11 969 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 998 1 684 1 373 1 113 1 020 

Cizí zdroje    24 947 28 825 23 863 22 142 21 790 

Dlouhodobé závazky 3 125 2 946 3 016 3 142 3 471 

Krátkodobé závazky   21 822 25 879 20 847 19 000 18 319 

Časové rozlišení  0 0 221 179 258 
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     1.  Horizontální analýza aktiv 

 V následující tabulce je provedena horizontální analýza aktiv podniku. 

Tab. 7: Horizontální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 

  

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

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

AKTIVA CELKEM 4 463 3,52 -4 532 -3,45 -1 792 -1,41 -305 -0,24 

Dlouhodobý 
majetek 2 385 3,17 963 1,24 -4 770 -6,06 1 207 1,63 

Dlouhodobý 
nehmotný majetek 1 629 73,64 74 1,93 -854 -21,81 -395 -12,90 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 756 1,03 889 1,20 -3 916 -5,24 1 602 2,26 

Oběžná aktiva  1 732 3,44 -5 391 -10,36 2 910 6,24 -1 315 -2,65 

Zásoby  -2 513 -32,48 -499 -9,55 -628 -13,29 677 16,52 

Krátkodobé 
pohledávky 2 565 19,51 -4 104 -26,12 -2 244 -19,33 49 0,52 

Finanční majetek  1 680 5,71 -788 -2,53 5 782 19,06 -2 041 -5,65 

Časové rozlišení  346 27,75 -104 -6,53 68 4,57 -197 -12,65 

 

  Celková aktiva společnosti se pohybují přibližně na stejné úrovni za všechna 

sledovaná období. Z tabulky je patrné, že pouze v roce 2007 celková aktiva rostou a v 

ostatních letech slabě klesají.  

 Růst u dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2007 byl způsoben pořízením 

nového softwaru do podniku. Jednalo se o ekonomický informační systém STEP SQL.  

V ostatních letech hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesá vlivem odpisů. 

Dlouhodobý majetek má stejný průběh jako dlouhodobý nehmotný majetek. Hodnota 

dlouhodobého hmotného majetku v průběhu času roste. Tento růst je způsoben 

nákupem nového vybavení do zkušeben a pořízení osobních automobilů. Do zkušeben 

nakoupila společnost například měřící stan plynových spotřebičů, analyzátor síry a 

chlóru, přístroj Spectromaxx, signální generátor 2032, zařízení pro zkoušky řídítek, 

sedáků a vibrační regulační systém. Pouze v roce 2009 nastal pokles dlouhodobého 

hmotného majetku a to v důsledku odpisů. 

 Oběžná aktiva mají kolísavou tendenci po všechna sledovaná období. Největší 

pokles oběžných aktiv je pak v roce 2008. Tento pokles byl způsoben snížením 

krátkodobých pohledávek a to o 27 %. Příčinou byl odpis nedobytných pohledávek z 

obchodních vztahů z dřívějších let. Naopak největší nárůst oběžných aktiv je pak v roce 

2009. Způsobeno je to zvýšením finančního majetku a to o 19%. Zásoby se snaží 
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společnost snižovat mimo roku 2010, kdy došlo ke zvýšení a to hlavně nedokončené 

výroby a polotovarů. Jedná se o rozpracované zakázky, které nebyly dokončeny do 

konce tohoto roku.  

 

       2.  Vertikální analýza aktiv 

 V následující tabulce je provedena vertikální analýza aktiv. 

Tab. 8: Vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 

V procentech 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 59,35 59,15 62,02 59,10 60,21 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,74 2,92 3,09 2,45 2,14 

Dlouhodobý hmotný majetek 57,61 56,22 58,93 56,65 58,07 

Oběžná aktiva  39,67 39,64 36,80 39,66 38,70 

Zásoby  6,10 3,98 3,73 3,28 3,83 

Krátkodobé pohledávky 10,36 11,96 9,15 7,49 7,55 

Finanční majetek  23,21 23,70 23,92 28,89 27,32 

Časové rozlišení  0,98 1,21 1,17 1,25 1,09 

 

 

Graf 4: Vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 
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od roku 2006 snížila svoje zásoby o více než 2%. Z analýzy vyplývá, že management 

firmy ví, kolik přesně zásob potřebuje, a tak je zbytečně neskladuje. Krátkodobé 

pohledávky se od roku 2006 také snížili o více než 2%. Způsobeno je to, díky dobré 

platební morálce odběratelů. Krátkodobý finanční majetek během analyzovaných let 

tvořil nezanedbatelnou část oběžných aktiv. V prvních třech letech na úrovni 24% a v 

dalších letech až na 29%. Z uvedeného vyplývá, že podnik disponuje s velkým 

množstvím volných finančních prostředků na bankovních účtech a v hotovosti. 

 

      3.  Horizontální analýza pasiv 

Tab. 9: Horizontální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 

  

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

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

PASIVA CELKEM  4 463 3,52 -4 532 -3,45 -1 792 -1,41 -305 -0,24 

Vlastní kapitál   584 0,57 209 0,20 -29 -0,03 -32 -0,03 

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

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

Rezervní fondy a ostatní 
fondy  -101 -1,92 519 10,05 231 4,06 62 1,05 

Výsledek hospodaření 
minulých let 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 686 68,80 -311 -18,47 -260 -18,94 -93 -8,36 

Cizí zdroje    3 878 15,54 -4 962 -17,21 -1 721 -7,21 -352 -1,59 

Dlouhodobé závazky -179 -5,73 70 2,38 126 4,18 329 10,47 

Krátkodobé závazky   4 057 18,59 -5 032 -19,44 -1 847 -8,86 -681 -3,58 

Časové rozlišení  0 0 221 100 -42,00 -19,00 79,00 44,13 

 

 Celková pasiva společnosti od roku 2008 mají mírně klesající tendenci. Tento 

pokles je zapříčiněn zejména snižování cizích zdrojů. 

 Vlastní kapitál společnosti v prvních dvou letech roste a naopak od roku 2009 

nepatrně klesá. Základní kapitál, kapitálové fondy a výsledek hospodaření minulých let 

jsou po všechna sledovaná období na stejné úrovni.  Rezervní fondy a ostatní fondy 

rostou ve všech letech mimo rok 2007, kdy bylo čerpáno z ostatních fondů. Z Fondu 

kulturních a sociálních potřeb se čerpaly prostředky na kulturu, rekreaci a příspěvky na 

závodní stravování pro zaměstnance. Podnik má dáno od zakladatele navyšovat rezervní 

fondy každý rok. Výsledek hospodaření běžného účetního období má za všechna 
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sledovaná období klesající tendenci kromě roku 2007, kdy vzrostl. Růst v tomto roce 

byl způsoben zvýšením tržeb za prodej vlastních služeb. Získaný výsledek hospodaření 

si podnik rozdělil pro naplnění základních a doplňkových fondů. 

 Cizí zdroje společnosti mají klesající charakter mimo rok 2007. V tomto roce byl 

růst způsoben zvýšením krátkodobých závazků, zejména závazků z obchodních vztahů. 

Protože s růstem výkonu je větší potřeba nakupovaných služeb a energií. Naopak 

největší pokles cizích zdrojů byl zaznamenán v roce 2008. V tomto roce byl pokles 

zapříčiněn snížením krátkodobých závazků, zejména krátkodobých přijatých záloh. 

Dlouhodobé závazky od roku 2008 rostou v důsledku zvyšování odloženého daňového 

závazku. Účtují v něm rozdíl mezi účetním a daňovým odpisováním. 

 Časového rozlišení vzrostlo v roce 2008 v důsledku změny účtové metody. 

 

       4.  Vertikální analýza pasiv 

 V následující tabulce je zpravována vertikální analýza pasiv. 

Tab. 10: Vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 

V procentech 2006 2007 2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM  100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál   80,34 78,05 81,01 82,15 82,32 

Základní kapitál  62,18 60,06 62,21 63,10 63,26 

Kapitálové fondy 3,79 3,66 3,79 4,73 3,86 

Rezervní fondy a ostatní fondy  4,15 3,93 4,48 4,73 4,79 

Výsledek hospodaření minulých let 9,43 9,43 9,44 9,57 9,60 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 0,79 1,28 1,08 0,89 0,82 

Cizí zdroje    19,66 21,95 18,82 17,71 17,47 

Dlouhodobé závazky 2,46 2,24 2,38 2,51 2,78 

Krátkodobé závazky   17,20 19,70 16,44 15,20 14,69 

Časové rozlišení  0,00 0,00 0,17 0,14 0,21 
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Graf 5: Vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 

 Pro podnik je typické, že vlastní kapitál výrazně převyšuje cizí zdroje v poměru 

na celkových pasivech. Z výsledků analýzy vyplývá, že podnik je tedy financován z 

vlastních zdrojů. Pro společnost toto financování je dražší, než kdyby využila více 

cizích zdrojů. Na druhou stranu management dává přednost stabilitě podniku. Výraznou 

složkou vlastního kapitálu je základní kapitál. Cizí zdroje společnosti tvoří z největší 

části krátkodobé přijaté zálohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2006 2007 2008 2009 2010

[%]

Vertikální analýza pasiv

Časové rozlišení 

Cizí zdroje   

Vlastní kapitál  



46 
 

       3.3.2.2     Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tab. 11: Vybrané položky výkazu zisku a ztrát (zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží  66 51 42 24 24 

Náklady vynaložené na prodané zboží 26 14 8 8 9 

Obchodní marže 40 37 34 15 15 

Výkony  106 518 111 519 112 977 111 390 106 322 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 104 969 112 588 112 223 109 586 102 691 

Výkonová spotřeba  39 441 43 765 41 365 38 482 34 603 

Přidaná hodnota  67 116 67 791 71 646 72 924 71 734 

Osobní náklady 55 062 56 859 63 314 61 457 61 567 

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 9 274 8 629 8 860 9 621 8 899 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 368 298 214 28 182 

Provozní výsledek hospodaření 2 316 2 435 1 017 1 885 1 871 

Výnosové úroky 265 376 708 165 72 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření -345 -438 536 -648 -523 

Daň z příjmů za běžnou činnost   973 313 181 123 329 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost  998 1 684 1 373 1 113 1 020 

Mimořádný výsledek hospodaření  0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období  998 1 684 1 373 1 113 1 020 

Výsledek hospodaření  před zdaněním  1 971 1 996 1 553 1 237 1 349 
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       1.  Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tab. 12: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (zdroj: vlastní zpracování) 

  

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Tržby za prodej zboží  -15 -22,73 -9 -17,65 -18 -42,86 0 0,00 

Náklady vynaložené 
na prodané zboží -12 -46,15 -6 -42,86 0 0,00 1 12,50 

Obchodní marže -3 -7,50 -3 -8,11 -19 -55,88 0 0,00 

Výkony  5 001 4,69 1 458 1,31 -1 587 -1,40 -5 068 -4,55 

Tržby za prodej 
vlastních výrobků a 
služeb 7 619 7,26 -365 -0,32 -2 637 -2,35 -6 895 -6,29 

Výkonová spotřeba  4 324 10,96 -2 400 -5,48 -2 883 -6,97 -3 879 -10,08 

Přidaná hodnota  675 1,01 3 855 5,69 1 278 1,78 -1 190 -1,63 

Osobní náklady 1 797 3,26 6 455 11,35 -1 857 -2,93 110 0,18 

Odpisy  DNM a DHM -645 -6,95 231 2,68 761 8,59 -722 -7,50 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého 
majetku a materiálu -70 -19,02 -84 -28,19 -186 -86,92 154 550,00 

Provozní výsledek 
hospodaření 119 5,14 -1 418 -58,23 868 85,35 -14 -0,74 

Finanční výsledek 
hospodaření -93 26,96 974 -222,37 -1 184 -220,90 125 -19,29 

Daň z příjmů za 
běžnou činnost   -660 -67,83 -132 -42,17 -58 -32,04 206 167,48 

Výsledek 
hospodaření za 
účetní období  686 68,74 -311 -18,47 -260 -18,94 -93 -8,36 

 

 V oblasti prodeje zboží dochází v čase k poklesu, v roce 2009 a 2010 jsou na 

stejné úrovni. Jako zboží podnik prodává technické normy a etikety pro výrobky, které 

byly certifikovány.  

 Náklady vynaložené na prodané zboží mají opět klesající tendenci mimo rok 

2010, kde vzrostly. Z tabulky je patrné, že tržby za zboží klesají pomaleji než náklady 

na ně. Obchodní marže je spjata s tržbami za prodej zboží. V důsledku toho obchodní 

marže v jednotlivých letech klesá o něco více než tržby. 

 Výkony podniku v prvních dvou letech rostou a v posledních letech naopak 

klesají. Pokles v posledních letech byl způsoben hlavně snížením tržeb za prodej 
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vlastních služeb. Toto snížení bylo zapříčiněno, díky potížím se získáváním nových 

zakázek v důsledku hospodářské krize v oblasti služeb.  Oblast zkoušení zařízení a 

jejich certifikace je právě místo, kde  se snaží  společnosti v době krize ušetřit. 

 Tržby za prodej vlastních služeb vzrostly pouze v roce 2007 a to o 7 % v 

důsledku zvýšení zakázek. Od roku 2008 klesají, způsobily to potíže se získáváním 

nových zakázek a hospodářskou krizí v oblasti služeb.   

 Výkonová spotřeba společnosti má klesající tendenci ve všech sledovaných 

letech, mimo roku 2007, kdy vzrostla o 11 %. Důvodem růstu roce 2007 byl růst cen v 

oblasti služeb, energie a materiálu pro podnik. Tržby za služby klesají pomaleji než 

náklady s nimi spojené. 

 Přidaná hodnota podniku má rostoucí tendenci, což je pro podnik dobře. Mírný 

pokles byl zaznamenán jenom v roce 2010 a to o 2 %. Způsobeno je to snížením výkonů 

podniku, hlavně tržeb za prodej vlastních služeb, které jsou nejnižší za sledovaná 

období. 

 Osobní náklady v čase rostou mimo roku 2009, kdy klesly o cca 3 %. Pokles byl 

zapříčiněn mírným snížením počtu zaměstnanců v důsledku hospodářské krize. Naopak 

největší růst byl v roce 2008 způsoben navýšením mezd zaměstnancům. 

 Důležité pro podnik jsou také odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku. V letech 2007 a 2010 klesly v důsledku prodeje osobních automobilů. 

 Nejvíce tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu podnik získává 

vyřazením a následným prodejem osobních automobilů do bazarů. Naopak zařízení, 

kterými jsou vybaveny zkušební laboratoře se těžko prodávají, protože jsou v době 

vyřazení zastaralé. Tržby v průběhu doby klesají. Nárůst byl pouze v roce 2010 a to o 

550 %. Tento výrazný nárůst způsobil prodej tří osobních automobilů.  

 Provozní výsledek hospodaření má kolísavý průběh v čase. K největšímu 

poklesu došlo v roce 2008 zejména díky růstu osobních nákladů o 11 %. Naopak k 

největšímu růstu došlo v roce 2009, to bylo způsobeno stanovením správné strategie i v 

době hospodářské krize. Snižováním nákladů a to hlavně za materiál, energie, služby a 

osobní náklady. 

 Finanční výsledek hospodaření podniku má kolísavý průběh ve sledovaných 

letech. Jednotlivé změny ovlivňuje hlavně výše výnosových úroků, která závisí na 

úrokových sazbách poskytovaných bankami v jednotlivých letech u všech druhů účtů.  
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V roce 2008 finanční výsledek hospodaření vzrostl z důvodu zvýšení těchto úrokových 

sazeb. Naopak v dalším roce klesl v důsledku drastického snížení těchto úrokových 

sazeb. Ostatní finanční náklady a výnosy obsahují zejména bankovní poplatky a ostatní 

drobné položky, které se týkají bankovních operací. Společnost využívá termínovaných 

vkladů a spořících účtů.  

 Výsledek hospodaření za účetní období má klesající průběh kromě roku 2007, 

kdy vzrostl o 69 %. Tento růst byl způsoben zvýšením tržeb z prodeje vlastních služeb. 

Výsledek hospodaření za účetní období je ovlivňován finančním výsledkem 

hospodaření. 

 

      2.  Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

V této části bude provedena analýza výkazu zisku a ztrát. 

• Vertikální analýza výnosů 

Tab. 13: Vertikální analýza výnosů (zdroj: vlastní zpracování) 

V procentech 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové výnosy 100 100 100 100 100 

Tržby za prodej zboží  0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

Tržby za prodej vlastních výrobk ů a 
služeb 94,96 97,74 91,95 93,89 93,85 

Výkony  96,36 96,82 92,56 95,44 97,17 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 0,33 0,26 0,18 0,02 0,17 

Výnosové úroky 0,24 0,33 0,58 0,14 0,07 

 

 Z tabulky je patrné, že nejvýznamnější část tržeb společnosti tvoří tržby z 

prodeje vlastních výrobků a služeb.  Lze tedy říci, že se jedná výhradně o společnost, 

která poskytuje služby. Tržby za prodej zboží a tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu tvoří zanedbatelnou část, stejně jako výnosové úroky. Naopak velice důležité 

jsou výkony podniku, které jsou propojeny s tržbami za prodej vlastních výrobků a 

služeb, a pohybují přibližně na stejné úrovni. 
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• Vertikální analýza nákladů 

Tab. 14: Vertikální analýza nákladů (zdroj: vlastní zpracování) 

V procentech 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové náklady 100 100 100 100 100 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Výkonová spot řeba  36,01 38,56 34,28 33,29 31,92 

Osobní náklady 50,27 50,09 52,46 53,16 56,80 

Daně a poplatky 0,25 0,25 0,20 0,19 0,27 

Odpisy  dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 8,47 7,60 7,34 8,32 8,21 

 

 

Graf 6: Náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

 Významný podíl na celkových nákladech mají dvě položky jsou to osobní 

náklady a výkonová spotřeba. Další významnou součástí jsou odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku ty tvoří cca 8%, protože podnik vlastní hodně dlouhodobého 

hmotného majetku. Zanedbatelný podíl na celkových nákladech podniku tvoří náklady 

vynaložené na prodané zboží, a daně a poplatky. 
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3.3.2.3     Analýza Cash - flow 

Tab. 15: Vybrané položky z cash flow (zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Stav pen ěžních prost ředků a peněžních ekvivalent ů 
na začátku ú četního období 24 848 29 442 31 122 30 334 36 116 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním 1 971 1 996 1 553 1 239 1 349 

Čistý pen ěžní tok z provozní činnosti  10 353 12 675 8 232 10 257 7 492 

Čistý pen ěžní tok vztahující se k investi ční činnosti -5 759 -10 715 -9 609 -4 832 -9 924 

Čistý pen ěžní tok vztahující se k finan ční činnosti  -1 -280 589 357 391 

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků 4 593 1 680 -788 5 782 -2 041 

Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na konci účetního období 29 441 31 122 30 334 36 116 34 075 

 

 Čistý peněžní tok z provozní činnosti je ve všech letech kladný. Jedná se 

nejčastěji o příjmy spojené s prodejem vlastních výrobků a služeb nebo naopak výdaje 

na úhradu závazků z obchodního styku a podobně. Příčinou snížení v roce 2008 a 2010 

byl pokles odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, v důsledku prodeje 

aut. 

 Čistý peněžní tok z investiční činnosti společnosti je ve všech analyzovaných 

letech záporný. Znamená to, že společnost investovala finanční prostředky do nákupu 

dlouhodobého majetku. Největší investice byla v roce 2007, kdy společnost investovala 

například do koupi nového ekonomického informačního systému STEP SQL, softwaru 

a hardwaru počítačové sítě, systému pro analýzu emisí, měřícího stanu plynových 

spotřebičů a analyzátoru síry a chlóru. V roce 2008 nakoupila společnost přístroj 

Spectromaxx, signální generátor, vysokozdvižný vozík, měřící přístroj Gravimat a 

termokameru. V roce 2010 investovala do zařízení na zkoušení sedáků, vibračního 

regulačního systému, zkušebního zařízení na nemocniční postele a automobilů. 

 Čistý peněžní tok z finanční činnosti je především zaměřen na změny v oblasti 

krátkodobých i dlouhodobých cizích zdrojů, na změnu základního kapitálu a 

nerozděleného zisku. V analyzovaných letech má kolísavý průběh. Největší nárůst byl v 

roce 2008 zapříčiněn zvýšením rezervní fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb a 

daňového závazku. Fondy musí každý rok podnik navyšovat kvůli nařízení ministerstva 

průmyslu a obchodu. 
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3.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Rozdílové ukazatele zkoumají míru schopnosti společnosti pohotově splácet své 

krátkodobé závazky pomocí volných prostředků, které má podnik k dispozici. 

 

3.3.3.1     Čistý pracovní kapitál 

 V následující tabulce je uveden výpočet čistého pracovního kapitálu ve 

sledovaných letech. 

Tab. 16: Čistý pracovní kapitál (zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Zásoby  7 738 5 225 4 726 4 098 4 775 

Krátkodobé pohledávky 13 148 15 713 11 609 9 365 9 414 

Finan ční majetek  29 442 31 122 30 334 36 116 34 075 

Krátkodobý oběžný majetek 50 328 52 060 46 669 49 579 48 264 

Krátkodobé cizí zdroje 21 822 25 879 20 847 19 000 18 319 

Čistý pracovní kapitál 28 506 26 181 25 822 30 579 29 945 

 

 Hodnota čistého pracovního kapitálu v čase klesá, kromě roku 2009, kdy naopak 

prudce vzrostla. V tomto roce byla navýšena hodnota díky nárůstu finančního majetku 

ve společnosti v důsledku snížení krátkodobých pohledávek. Nejnižší hodnota 

pracovního kapitálu je v roce 2008, kvůli poklesu zásob a krátkodobých pohledávek. Je 

patrné z kladné hodnoty, že společnost je schopna splatit všechny své krátkodobé 

závazky a ještě zbudou vysoké prostředky na provoz.  

 

3.3.3.2    Čisté pohotové prostředky 

 V následující tabulce je uveden výpočet čistých pohotových prostředků. 

Tab. 17: Čisté pohotové prostředky (zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Peníze 868 758 799 732 575 

Účty v bankách 28 574 30 364 29 535 35 384 33 501 

Celkem pohotové prostředky 29 442 31 122 30 334 36 116 34 076 

Krátkodobé závazky   21 822 25 879 20 847 19 000 18 319 

Čisté pohotové prostředky 7 620 5 243 9 487 17 116 15 757 
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 Čisté pohotové prostředky mají kolísavý vývoj ve sledovaném období. V roce 

2007, kdy hodnota čistých pohotových prostředků se nachází na nejnižší úrovni. 

Příčinou bylo především zvýšení krátkodobých závazků. Naopak v roce 2009 se 

hodnota nachází na nejvyšší úrovni. Příčinou bylo zvýšení peněz na účtech v bankách.  

 

3.3.3.3     Čistý peněžní majetek 

 V následující tabulce bude uveden výpočet čistého peněžního majetku za 

sledovaná období. 

Tab. 18: Čisté peněžní majetek (zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Krátkodobé pohledávky 13 148 15 713 11 609 9 365 9 414 

Finan ční majetek  29 442 31 122 30 334 36 116 34 075 

Krátkodobý oběžný majetek 42 590 46 835 41 943 45 481 43 489 

Krátkodobé cizí zdroje 21 822 25 879 20 847 19 000 18 319 

Čistý peněžní majetek 20 768 20 956 21 096 26 481 25 170 

 Hodnota čistého peněžního majetku prochází pozitivním vývojem. Od roku 2006 

se jeho hodnota každým rokem navyšuje, mimo rok 2010, kdy poklesla o 1311 tis. Kč. 

Z tabulky je patrné, že se hodnota krátkodobých cizích zdrojů snižuje a naopak se 

zvyšuje finanční majetek.  Podnik pokryje 3 měsíce svého provozu  prostřednictvím 

peněžních prostředků. 

 

 Graf 7: Rozdílové ukazatele (zdroj: vlastní zpracování) 
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 Rozdíl mezi čistým provozním kapitálem a čistým peněžním majetkem ukazuje 

vázanost peněz v zásobách. Z grafu lze vyčíst, že tato vázanost v čase klesá. Pro podnik 

je to pozitivní jev. Naopak rozdíl mezi čistým peněžním majetkem a čistými 

pohotovostními prostředky udává vázanost peněž v pohledávkách. Vázanost v 

pohledávkách je vyšší než v zásobách a mají stejný průběh mimo rok 2007. Kdy 

vázanost v zásobách klesla na 5 225 tis. Kč a vázanost v pohledávkách vzrostla na 15 

713 tis. Kč. 

 

3.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

 V analýze poměrových ukazatelů bude hodnocena rentabilita podniku, jeho 

likvidita, aktivita, zadluženost a bude zaměřena i na provozní ukazatele. 

 

3.3.4.1    Rentabilita 

 Při výpočtu rentability celkových aktiv (ROA) se použije zisk před zdaněním a 

zaplacením úroků (EBIT). U ostatních rentabilit se použije zisk po zdanění (EAT). 

Podle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu. 

 V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé typy ukazatelů rentability. 

Tab. 19: Ukazatele rentability (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 0,98% 1,64% 1,34% 1,08% 0,99% 

ROA 0,79% 1,28% 1,08% 0,89% 0,82% 

ROS 0,95% 1,50% 1,22% 1,02% 0,99% 

 

 

 Graf 8: Ukazatele rentability (zdroj: vlastní zpracování) 
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 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) společnosti dosahuje 

nejvýznamnějšího nárůstu v roce 2007. Nárůst ukazatele byl způsoben zvýšením 

provozního zisku společnosti. V dalších letech má naopak ukazatel klesající tendenci. V 

porovnání s oborovými průměry se ovšem podnik pohybuje ve všech sledovaných 

letech pod průměrnými hodnotami, které byly v roce 2008 4,62 % (8) přičemž zjištěné 

hodnoty jsou 1,34 %. Tyto nízké hodnoty jsou způsobeny snížením zakázek, v důsledku 

hospodářské krize v oblasti služeb. Z uvedeného vyplývá, že se vložení prostředků do 

podniku vyplatí, ale vklady jsou zhodnocovány málo. 

 Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) má podobný průběh jako 

rentabilita vlastního kapitálu. Největší hodnoty dosahuje v roce 2007, důvodem bylo 

zvýšení dosaženého výsledku hospodaření za běžné období. Porovnáním tohoto 

ukazatele s oborovými průměry se ukazuje, že se zjištěné hodnoty nachází pod 

průměrnými hodnotami, které jsou v roce 2008 2,44 % (8) a zjištěné 1,08 %. Znamená 

to, že společnost neefektivně využívá majetek k tvorbě zisku.  

 Z grafu je patrné, že největší nárůst rentability tržeb (ROS) společnosti byl opět 

v roce 2007. Tento ukazatel má opět podobný průběh jako rentabilita vlastního kapitálu 

a celkových vložených aktiv. Rentabilita tržeb dosahuje nižších hodnot než jsou 

oborové průměry, které byly v roce 2008 4,26 % (8) a vypočtené hodnoty 1,22 %. 

 

3.3.4.2    Likvidita 

 Ukazatelé likvidity udávají schopnost podniku hradit své závazky a řeší jestli má 

podnik k určitému okamžiku dostatek peněžních prostředků. V následující tabulce jsou 

zpracovány jednotlivé ukazatelé likvidity vybraného podniku. 

Tab. 20: Ukazatele likvidity (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 2,31 2,01 2,24 2,61 2,63 

Pohotová likvidita 1,95 1,81 2,01 2,39 2,37 

Okamžitá likvidita 1,35 1,20 1,46 2,61 1,86 
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Graf 9: Ukazatele likvidity (zdroj: vlastní zpracování) 

 Běžná likvidita má rostoucí tendenci v čase. Nejvyšší hodnoty 2,63 % 

dosahovala v roce 2010 díky nejnižší hodnotě krátkodobých závazků ve sledovaných 

letech. Zapříčinilo to snížení krátkodobých přijatých záloh v důsledku snížení zakázek. 

Ve zkoumaném období byly překročeny oborové průměry, které byly v roce 2010 1,42 

% (8). Doporučené hodnoty ukazatele jsou větší než 1,5 (12), což daný podnik splňuje. 

Znamená to, že  podnik je likvidní.  

 Pohotová likvidita má ve sledovaném období rostoucí tendenci. Tento růst 

ukazatele signalizuje výbornou finanční a platební situace firmy. Nejlikvidnější byla 

společnost v roce 2009, kde hodnota dosahovala 2,39 %. Způsobeno to bylo díky 

nejvyšší hodnotě finančního majetku ve zkoumaném období v důsledku snížení 

pohledávek. Oborové průměry v roce 2009 byly 1,25 % (8) a  i v ostatních letech 

dosahuje nad tyto průměry.  

 Okamžitá likvidita má ve sledových letech kolísavý průběh. Největší nárůst byl 

zaznamenán v roce 2009, kdy hodnota dosahovala 2,61 %. Tento růst byl zapříčiněn 

stejně jako u pohotové likvidity snížením krátkodobých pohledávek. Doporučené 

hodnoty tohoto ukazatele jsou 0,2 až 0,5 (11), ve všech letech byly překročeny. Z 

uvedeného vyplývá, že dochází k neefektivnímu využití finančních prostředků. Při 

porovnání pohotové a okamžité likvidity vyplývá, že největší vliv na hodnotu ukazatele 

má finanční majetek. 
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3.3.4.3     Provozní ukazatele 

 Provozní ukazatele se používají na sledovaní a analyzování vývoje základní 

aktivity společnosti. 

  U následující tabulce jsou uvedeny hodnoty provozních ukazatele. 

Tab. 21: Provozní ukazatele (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Mzdová produktivita 1,69 1,65 1,57 1,62 1,60 

Nákladovost výnosů 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

 

 

Graf 10: Provozní ukazatele (zdroj: vlastní zpracování) 

 Mzdová produktivita podniku má ve sledovaných letech klesající tendenci. 

Obecně platí, že by měl ukazatel mít rostoucí tendenci. Mírný nárůst je zaznamenán 

pouze v roce 2009 díky tomu, že mzdové náklady se snížily a přidaná hodnota vzrostla. 

 Nákladovost výnosů udává zatížení výnosů celkovými náklady. U 

analyzovaného podniku dosahuje ukazatel v čase stejných hodnot značí to, že se 

náklady a výnosy výrazně neměnily. Hodnota ukazatele by měla v čase klesat. Na 

vysokých hodnotách se podílejí nejvíce osobní náklady a výkonová spotřeba. Poměr 

mezi osobními náklady a celkovými výnosy je v roce 2007 0,49 a v dalších letech roste. 

Poměr mezi výkonovou spotřebou a celkovými výnose je v roce 2007 0,38 a postupně 

mírně klesá. 
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3.3.4.4     Aktivita 

 Ukazatelé aktivity charakterizují jak efektivně podnik hospodaří s jednotlivými 

složkami aktiv.  

 V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty ukazatelů aktivity. 

Tab. 22: Ukazatele aktivity (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 0,83 0,86 0,89 0,88 0,82 

Obrat stálých aktiv 1,39 1,45 1,43 1,48 1,37 

Doba obratu zásob (dny) 26,52 16,70 15,15 13,46 16,74 

Doba obratu pohledávek 
(dny) 45,06 50,22 37,23 30,76 32,99 

Doba obratu závazků (dny) 74,79 82,71 66,85 62,40 64,21 

 

 

Graf 11: Obraty aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 

 Obrat celkových aktiv udává jak podnik efektivně hospodaří se svým majetkem. 

V analyzovaných letech má tento ukazatel kolísavý průběh. Ukazatel se nachází pod 

doporučenou hranici 1,6 (11). Pro lepší vypovídají schopnost se ukazatel porovná  s 

oborovými průměry. Tyto průměry v roce 2008 0,57 (8) jsou nižší než zjištěné hodnoty 

0,89. Podnik tedy musí zvažovat budoucí investice, aby hodnoty ukazatele neklesly pod 

oborové průměry. 

 Obrat stálých aktiv má kolísavý průběh v čase. Nejvyšší  hodnoty dosahuje  v 

roce 2009, kdy podnik vlastní nejméně dlouhodobého majetku za sledovaná období. 

Zjištěné hodnoty se pohybují nad oborovými průměry, které v roce 2009 byly 1,14 (8). 
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Z uvedeného vyplývá, že podnik dostatečně využívá svých kapacit a není potřeba 

snižovat investice. 

  

 

Graf 12: Doby obratů (zdroj: vlastní zpracování) 

 Při srovnání doby obratu zásob s oborovými průměry, se podnik se drží nad 

těmito průměry mimo roku 2009, kdy byly ve výši 14,35 (8). Tento stav není pro 

společnost příznivý, protože drží zbytečně dlouho své zásoby na skladě. Příčinou je 

položka zásob nedokončené výrobky a polotovary, která obsahuje nedokončené 

zakázky do konce roku.  

 Doba obratu pohledávek má ve sledovaných letech kolísavý průběh. Nejvyšší 

hodnota ukazatele byla v roce 2007, kdy odběratelé platily své závazky přibližně za 50 

dní.  Nejnižší hodnota byla v roce 2009 a to pouze 30 dní. Což značí, že zákaznici hradí 

své závazky podniku rychleji a jejich platební morálka se zlepšila. Nejčastější doba 

splatnosti pohledávek je do 30 dní a od 30 do 60 dní. 

 Doba obratu závazků má opět kolísavý průběh v čase. Nejvyšší hodnoty ukazatel 

dosahuje stejně jako u doby obratu pohledávek v roce 2007 a to 83 dní. Naopak nejnižší 

hodnoty dosahuje opět v roce 2009 a to 62 dní.  Značí to, že společnost hradí své 

závazky včas. Nejčastější doba splatnosti závazků je od 30 do 60 dnů. 
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 Ve sledovaném období doba obratu pohledávek nepřekročila dobu obratu 

závazků. Znamená to, že společnost dokáže hradit své závazky pomaleji, než inkasuje 

za pohledávky. Což je pro podnik výhodné. 

 

3.3.4.5     Ukazatele zadluženosti 

 Podstatou analýzy zadluženosti je hledání vhodného vztahu mezi vlastním a 

cizím kapitálem.  

 V následující tabulce jsou provedeny výpočty ukazatelů zadluženosti. 

Tab. 23: Ukazatele zadluženosti (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 19,66% 22% 19% 18% 17% 

Koeficient samofinancování  80,34% 78% 81% 82% 82% 

Doba splácení dluhů (roky) -0,43 -0,18 -0,79 -1,36 -1,64 

Krytí dlouhodobého majetku 
vlastním kapitálem 1,35 1,32 1,31 1,39 1,37 

 

  

Graf 13: Ukazatele zadluženosti (zdroj: vlastní zpracování) 

 Celková zadluženost společnosti se v celém sledovaném období pohybuje okolo 
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společnost má nízkou hodnotu cizích zdrojů, protože nevyužívá žádné bankovní úvěry a 

výpomoci. Tato nízká zadluženost přináší nižší riziko pro věřitele. Obecně platí, že 

financování cizími zdroji do určité míry zadluženosti přináší nižší náklady na kapitál 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2006 2007 2008 2009 2010

Ukazatele zadluženosti

Celková zadluženost

Koeficient 
samofinancování 



61 
 

než financování vlastními zdroji. Jejich použití pomůže přispět také ke zvýšení 

rentability vlastního kapitálu, s kterou má společnost problémy. 

 Koeficient samofinancování má kolísavý průběh v čase. Udává do jaké míry je 

majetek financován z vlastních zdrojů. Z uvedeného vyplývá, že podnik z větší části 

financuje celková aktiva z vlastního kapitálu. Ukazatel by neměl být větší jak 1, což 

daný podnik splňuje.  

 

Graf 14: Doba splácení dluhů (zdroj: vlastní zpracování) 

 Doba splácení dluhu společnosti vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik 

schopen při stávající výkonnosti splatit své dluhy. Z grafu lze vyčíst, že doba splácení 

dluhů je ve všech letech záporná, to je zapříčiněno nízkou hodnotou cizích zdrojů a 

naopak vysokou hodnotou finančního majetku společnosti. Podnik je tedy schopen 

zaplatit své dluhy hned. 

 

Graf 15: Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem (zdroj: vlastní zpracování) 
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 Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem má ve sledovaných letech 

kolísavý průběh. Hodnota vyšší jak 1 značí, že podnik využívá vlastní kapitál i ke krytí 

oběžných aktiv. Opět se potvrdilo, že podnik dává přednost finanční stabilitě před 

výnosem. 

 

3.3.5 Shrnutí finanční analýzy 

 Soustavy ukazatelů ukázaly, že se společnost nachází ve všech obdobích v tzv. 

šedé zóně. Pro podnik to znamená, že má menší problémy, ale bezprostředně mu 

nehrozí bankrot. U všech tří modelů bylo zjištěno, že společnost má problémy s nízkou 

rentabilitou a Kralickův Quicktest naznačil vysokou likviditu. 

 Z horizontální analýzy aktiv bylo zjištěno, že dlouhodobý majetek v průběhu 

času roste mimo roku 2009. Neustálý růst je způsoben nakupováním softwaru, zařízení 

do zkušeben a osobních automobilů. Oběžná aktiva mají kolísavý průběh během celého 

období. Dále se ukázalo, že celková aktiva jsou tvořena přibližně z 60 % dlouhodobým 

majetkem a ze 40 % oběžným majetkem.  

 Pomocí analýzy pasiv bylo zjištěno, že vlastní kapitál v prvních dvou letech 

roste a pak mírně klesá. Snižování je zapříčiněno čerpáním z Fondu kulturních a 

sociálních potřeb pro zaměstnance. Krátkodobé závazky podniku neustále klesají mimo 

roku 2007. Klesání je způsobeno snižováním krátkodobých přijatých záloh. Vertikální 

analýza pasiv ukázala, že celková pasiva podniku jsou tvořena přibližně z 80 % 

vlastním kapitálem a z 20 % cizím kapitálem. 

 Tržby podniku v průběhu času klesají. Největší vliv na to mají tržby za prodej 

vlastních služeb, které vzrostly pouze v roce 2007 a v ostatních letech už jenom klesaly. 

Nárůst tržeb v roce 2007 je zapříčiněn zvýšením zakázek podniku. Naopak poklesy jsou 

způsobeny hospodářskou krizí v oblasti služeb. Tržby za prodej dlouhodobého majetku 

opět klesaly mimo roku 2010, kdy došlo nárůstu v důsledku prodeje tří osobních 

automobilů. Tržby za zboží v průběhu období klesaly. Naopak náklady podniku mají ve 

sledovaných letech kolísavý průběh. Osobní náklady v čase rostou mimo roku 2009 a 

naopak výkonová spotřeba klesá mimo roku 2007. Růst osobních nákladů je způsoben 

navyšováním mezd zaměstnanců a výkonová spotřeba klesá v důsledku snižování 

spotřebovaného materiálu, energií a nakupovaných služeb. 
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 Analýza cash flow ukázala, že čistý peněžní tok z provozní činnosti je ve všech 

letech kladný. Snížení je zaznamenáno v letech 2008 a 2010 z důvodu poklesu odpisů 

dlouhodobého majetku. Společnost investuje během celého období do nákupu 

dlouhodobého majetku. Čistý peněžní tok z finanční činnosti zaznamenává největší 

nárůst v roce 2008 způsobený zvýšením rezervního fondu a fondu kulturních a 

sociálních potřeb. 

 Analýza rozdílových ukazatelů ukázala, že společnost má dostatek volných 

prostředků na splácení krátkodobých závazků. Důvodem vysokých hodnot ukazatelů 

jsou nízké hodnoty krátkodobých závazků a naopak vysoké hodnoty finančního 

majetku.  

 U rentability vlastního kapitálu dochází k tomu, že vklady nejsou dostatečně 

zhodnocovány a u rentability celkových vložených aktiv podnik neefektivně používá 

majetek ke tvorbě zisku. Nejvyššího nárůstu u rentabilit dochází v roce 2007, kdy se 

společnosti zvýšil zisk. Od roku 2008 dochází u ukazatelů rentability ke snižování, což 

je způsobeno snížením zakázek v důsledku hospodářské krize v oblasti služeb.  

 Pomocí ukazatelů likvidity se zjistilo, že společnost vlastní dostatečné množství 

finančních prostředků na úhradu svých závazků a nachází se v dobré finanční situaci. U 

všech tří likvidit se hodnoty pohybují nad oborovými průměry. Zde dochází k 

neefektivnímu využívání finančních prostředků, protože nepřináší dostatečný přínos.

 Pomocí analýzy aktivity se zjistilo, že společnost musí budoucí investice 

zvažovat, protože má dostatek dlouhodobého majetku. Společnost si také drží zbytečně 

dlouho své zásoby na skladě. Příčinou jsou nedokončené zakázky do konce roku, které 

jsou obsaženy v zásobách. Doba obratu pohledávek nepřekročila dobu obratu závazků. 

Pro společnost to znamená tedy, že své závazky hradí pomaleji než jí platí odběratelé. 

 Ve všech sledovaných letech vykazuje podnik nízkou hodnotu celkové 

zadluženosti. Společnost financuje celková aktiva především z vlastního kapitálu a 

nevyužívá žádné bankovní úvěry. Podnik je schopen zaplatit dluhy hned. Ukazatel krytí 

dlouhodobého majetku vlastním kapitálem vykazuje vyšší hodnotu než 1, podnik tedy 

používá vlastní kapitál i na úhradu oběžných aktiv. 

 Z analýzy provozních ukazatelů se odhalil klesající průběh mzdové produktivity, 

což není pro podnik příznivé. Dále odhalil vysokou nákladovost výnosů, která dosahuje 
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ve všech letech stejných hodnot. Největší podíl mají osobní náklady a výkonová 

spotřeba. 
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4    Návrhy na řešení situace a jejich přínosy 

 V následující části budou navrhnuty možná řešení ke zlepšení finančního zdraví  

podniku. Pomocí provedené finanční analýze byly zjištěny následující problémy. 

Vážným problém je rentabilita neboli ziskovost podniku, což je způsobeno nízkou 

hodnotou zisku. Dalšími problémy jsou snižování tržeb od roku 2008, způsobené hlavně 

celosvětovou hospodářskou krizí, která zasáhla oblast služeb a málo klesající náklady s 

ohledem na klesající tržby. Společnost má dále potíže s nižší aktivitou a s vysokou 

nákladovostí. Velké množství finančních prostředků na bankovních účtech a v 

hotovosti,  způsobuje vyšší hodnotu ukazatelů likvidity.  

 

4. 1 Problém s rentabilitou 

 Z provedené analýzy všech tří ukazatelů rentability byl zjištěn vážný problém se 

ziskovostí podniku. Ukazatel rentability vlastního kapitálu, rentability vložených aktiv a 

rentability tržeb závisí na výši výsledku hospodaření, který dosahuje nízkých hodnot.  

Také snižování tržeb od roku 2008, které bylo způsobeno hospodářskou krizi v oblasti 

poskytovaných služeb, působí na rentabilitu. 

 Je potřeba zvýšit výsledek hospodaření. Znamená to tedy snižovat náklady 

výrazněji, než doposud, protože nákladovost výnosů podniku je vysoká. Důležité je 

snižovat hlavně provozní náklady jako jsou osobní náklady, náklady na služby, materiál 

a energie. Doporučuje se zavést jejich důkladná analýza struktury. 

  Osobní náklady je potřeba snížit, protože mzdová produktivita má v čase 

klesající tendenci a to není pro podnik dobré. Lze toho dosáhnout prostřednictvím 

zmenšení a efektivním uspořádáním organizační struktury podniku a následným 

propuštěním nepotřebných zaměstnanců. Další možností je snížit mzdy, protože v 

porovnání s krajem je průměrná mzda  v podniku vyšší. 

 Dále snižovat náklady za materiál, energie a nakupované služby. Dosáhnout lze 

toho snížením zejména cen a množstvím nakupovaných služeb. Jako jsou například 

úklidové služby, údržba aut, servis zařízení a subdodavatelské zkoušky výrobků a 

zařízení. Šetření v této oblasti podnik dosud příliš neřešil. Některé tyto služby by mohly 

provádět stávající zaměstnanci podniku. Důležité je také snížit cenu za energie. Zde se  

společnosti doporučuje zateplit budovu podniku a vyměnit okna, aby se ušetřilo za 
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vytápění. Podnik by investice stála okolo 4,5 mil. Kč a může tím ušetřit až 60 % 

nákladů za energie.  

 Možným řešením jak zvýšit rentabilitu je zvýšení tržeb podniku. Dosáhnout toho 

podnik může díky získáním nových zákazníku ze zahraničí hlavně ze Slovenka, Polska, 

Německa a ze států, kteří chtějí obchodovat s Evropskou unií. 

 Propagovat podnik prostřednictvím tuzemských a zahraničních veletrhů, kde se 

především snažit zaujmout zákazníka a dát o sobě vědět. Zúčastnit se například 

mezinárodních strojírenských veletrhů u nás, na Slovensku, v Polsku a Mezinárodního 

energetického veletrhu v Německu. Prezentovat se podnik může také pomocí svých 

webových stánek. Více se zde může využít referencí spokojených zákazníků. Podnik lze 

zviditelnit pomocí, přispíváním článků na odborné webové stánky nebo do odborných 

časopisů. Dále investovat do reklamy a inzerce na těchto webových stránkách a také v 

časopisech a denících. Další možností je zvýšit některé ceny nabízených služeb, které 

má konkurence mnohem vyšší.  

 

4.2 Investování finančních prostředků 

 Ve sledovaných letech překračují všechny tři stupně likvidity oborové průměry. 

Způsobeno je to tím, že podnik má velké množství nakumulovaných peněžních 

prostředků v hotovosti a na účtech. Upřednostňuje  tedy stabilitu před výnosem. Jelikož 

se jedná o státní podnik, který nemá povoleno nakupovat krátkodobé nebo dlouhodobé 

cenné papíry. Podniku se doporučuje více využívat krátkodobých termínovaných 

vkladů. Množství finančních prostředků, které může podnik investovat se stanoví podle 

výpočtu ukazatele okamžité likvidity. Podnik může v roce 2010 dle údajů z rozvahy 

investovat maximální částku 28 mil. Kč. Hodnota okamžité likvidity se rovná 0,3 při 

této investované částce. Je to více než doporučená hodnota, protože si tím podnik zajistí 

stabilita, kterou preferuje. 

 V následující tabulce je uveden přehled termínovaných vkladů s dobou trvání 

vkladu šesti měsíců nabízených největšími bankami. 
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Tab. 24: Přehled termínových vkladů (zdroj: vlastní zpracování) 

Banka Název produktu 
Úroková 

sazba p.a. 

Nutno 
vést 

běžný 
účet 

Minimální 
výše 

vkladu 

Doba 
trvání 
vkladu 

Ge Money Bank 
Jednorázový 

termínovaný vklad 
1% ne  40 000 Kč 6 měsíců 

Poštovní 
spořitelna 

Era termínovaný vklad 0,70% ne  5 000 Kč 6 měsíců 

Komerční banka 
Termínovaný vklad s 

bonifikací 
0,80% ne  5 000 Kč 6 měsíců 

Česká spořitelna 
Termínovaný vklad s 

individuální úrokovou 
sazbou 

individuální ano 5 mil. Kč 6 měsíců 

 Pro podnik by bylo určitě výhodnější založit si termínovaný vklad právě u 

Komerční banky, protože tu má již založený běžný účet a nepřineslo by mu to žádné 

dodatečné náklady. Komerční banka nabízí termínovaný vklad s bonifikací, kdy 

úroková sazba je 0,80 p.a. a doba trvání vkladu je 6 měsíců. Podniku by to vyneslo 

93 896 Kč. Investování do termínovaného vkladu pomůže i s nízkou rentabilitou. 

Tab. 25: Výnosy z termínovaného vkladu  (15) 

Vklad v Kč 
Úroková sazba      

v % p.a. 
Vyplacený úrok   

v Kč 
Daň z úroků v Kč  

Vyplacená 
částka v Kč 

28 000 000 0,8 110 466 16 570 28 093 896 

 

4.3 Problém s aktivitou  

 Hodnota obratu celkových aktiv je nižší než doporučené hodnoty, což značí, že 

podnik má více majetku než je to v dané situaci účelné. Možným řešením je efektivněji 

využívat tento majetek. Dalšími možnostmi jsou pronajmout nevyužívaný majetek 

formou operativního leasingu nebo pronajímat budovy a zkušební zařízení.  

 Doba obratu zásob se drží nad oborovými průměry mimo roku 2009. Pro podnik 

to není příznivé. Příčinou jsou nedokončené zakázky do konce roku. Lze doporučit více 

se snažit tyto jednotlivé zakázky dokončit v tom daném roce. 
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4.4 Sledování jednotlivých ukazatelů finanční analýzy 

 Pro podnik je také důležité pravidelně sledovat jednotlivé ukazatele finanční 

analýzy, aby se předešlo případným problémům. V následující tabulce jsou uvedeny  

tyto ukazatele s frekvencí sledování a srovnání. 

 

Tabulka 26: Sledování ukazatelů (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel Frekvence sledování Srovnání 

Rentabilita      

ROE Čtvrtletně Oborový průměr 

ROA  Čtvrtletně Oborový průměr 

ROS Čtvrtletně Oborový průměr 

Likvidita     

Okamžitá  Měsíčně Doporučené hodnoty 

Pohotová  Měsíčně Doporučené hodnoty 

Běžná  Měsíčně Doporučené hodnoty 

Zadluženost     

celková Ročně Doporučené hodnoty 

Aktivita     

Obrat celkových aktiv Ročně Oborový průměr 

Obrat stálých aktiv Ročně Oborový průměr 

Doba obratu zásob Ročně Oborový průměr 

Doba obratu 
pohledávek Ročně Oborový průměr 

Doba obratu závazků Ročně Oborový průměr 

Rozdílové ukazatele     

Mzdová produktivita Ročně Oborový průměr 

Nákladovost výnosů Ročně Oborový průměr 
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Závěr  

 Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční zdraví podniku Strojírenský 

zkušební ústav s.p. pomocí metod finanční analýzy. V teoretická části byly uvedeny 

všechny důležité základní pojmy, potřebné vzorce a postupy při zpracování finanční 

analýzy.  

 V praktické části byla analyzována součastná finanční situace podniku podle 

postupů uvedených v teoretické části práce. Nejdříve byla zpracována analýza prostředí, 

v kterém se  analyzovaný podnik nachází. Analýza okolí byla provedena pomocí metod 

SLEPTE, Porterova modelu konkurenčního prostředí a analýzy interního prostředí. Z 

uvedených analýz byla zpracována SWOT analýza, která obsahuje silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti a hrozby sledovaného podniku. 

 Následně byla realizována samotná finanční analýza podniku. Po zpracování 

analýzy soustav ukazatelů bylo zjištěno, že vybraný podnik má potíže se ziskovostí a 

poklesem tržeb. Toto potvrdila dále analýza výkazu zisku a ztrát a analýza ukazatelů 

rentability. Dalším problémem, který způsobuje nízkou hodnotu výsledku hospodaření 

jsou nedostatečně klesající náklady s ohledem na snižující se tržby a vysoká 

nákladovost výnosů. Na tento problém poukazovala analýza výkazu zisku a ztrát a 

následně potvrdila analýza provozních ukazatelů. Další problematickou části, která byla 

odhalena je velké množství finančních prostředků. Zjistilo se to pomocí analýzy 

rozdílových ukazatelů a ukazatelů likvidity. Po provedení analýzy aktivity byl také 

zjištěn nízký obrat celkových aktiv. 

 Na závěr byla navrhnuta opatření, která by měla zlepšit finanční situace podniku. 

Na problémy se ziskovostí a poklesem tržeb byla navrhnuta některá doporučení, jako 

získat nové zákazníky hlavně ze zahraničí pomocí se propagování na tuzemských a 

zahraničních veletrzích. Prezentovat se pomocí svých webových stránek a dát o sobě 

vědět prostřednictvím přispívání článků do odborných časopisů a na odborné webové 

stánky. Dále investovat do reklamy a inzerce na internetu a v odborných časopisech a 

denících. Na problémy s vysokými náklady, bylo navrhnuto provést nejdříve jejich 

důkladnou analýzu struktury. Následně bylo doporučeno snížit hlavně osobní náklady 

efektivním uspořádáním organizační struktury a následným propuštěním nepotřebných 

zaměstnanců. Dále snížit náklady na nakupované služby pomocí, snížení cen a množství 

těchto nakupovaných služeb. Některé tyto služby by mohly vykonávat i stávající 
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zaměstnanci. Ceny za energie, bylo doporučeno snížit zateplením budovy podniku a 

výměnou oken. Velké množství finančních prostředků by mohl podnik uložit na 

šestiměsíční  termínovaný vklad u Komerční banky a vyneslo by mu to 93 896 Kč při 

vložení 28 mil. Kč. Jako poslední doporučení bylo navrhnuto sledování jednotlivých 

ukazatelů finanční analýzy. 
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Přílohy 

Přílohy 1: Rozvahy 

V tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 126 875 131 338 126 806 125 014 124 709 

A.  Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B.  Dlouhodobý majetek 75 300 77 685 78 648 73 878 75 085 

B.  I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 2 212 3 841 3 915 3 061 2 666 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0 0 0 0 

Software 1 288 3 841 3 915 3 061 2 666 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na DNM 924 0 0 0 0 

B.  II.  Dlouhodobý hmotný majetek 73 088 73 844 74 733 70 817 72 419 

Pozemky 16 847 16 847 16 847 16 847 16 847 

Stavby 38 829 38 830 37 650 37 103 36 501 

Samostatné movité věci a soubory 16 208 17 740 19 736 16 556 17 459 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 427 388 349 310 271 

Nedokončený DHM 709 39 151 2 980 

Poskytnuté zálohy na DHM 67 0 0 0 360 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B.  III. Dlouhodobý finan ční majetek 0 0 0 0 0 

Podíly v ovládaný a řízených osobách 0 0 0 0 0 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na DFM 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva  50 328 52 060 46 669 49 579 48 264 

C. I. Zásoby  7 738 5 225 4 726 4 098 4 775 

Materiál 546 772 982 881 1 025 

Nedokončená výroba a polotovary 4 427 2 297 1 663 1 214 1 748 

Výrobky 0 0 0 0 0 

Zvířata 0 0 0 0 0 

Zboží 2 766 2 155 2 081 2 004 2 001 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 0 0 



 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C. III.  Krátkodobé pohledávky 13 148 15 713 11 609 9 365 9 414 

Pohledávky z obchodních vztahů 12 217 13 989 9 593 8 073 7 992 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 11 44 576 179 72 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 521 1 327 1 143 823 1 092 

Dohadné účty aktivní 57 157 168 180 243 

Jiné pohledávky 343 196 129 109 15 

C.  IV. Finan ční majetek  29 442 31 122 30 334 36 116 34 075 

Peníze 868 758 799 732 575 

Účty v bankách 28 574 30 364 29 535 35 384 33 501 

Krátkodobý cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D.  I. Časové rozlišení  1 247 1 593 1 489 1 557 1 360 

Náklady příštích období  1 247 1 593 1 471 1 539 1 338 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 0 18 18 22 

PASIVA CELKEM  126 875 131 338 126 806 125 014 124 709 

A.  Vlastní kapitál   101 929 102 513 102 722 102 693 102 661 

A.  I.  Základní kapitál  78 886 78 886 78 886 78 886 78 886 

Základní kapitál 91 919 78 886 78 886 78 886 78 886 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 

Změny základního kapitálu -13 033 0 0 0 0 

A.  II.  Kapitálové fondy  4 811 4 811 4 811 4 811 4 811 

Emisní ážio 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 4 811 4 811 4 811 4 811 4 811 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

A.  III.  Rezervní fondy a ostatní fondy  5 265 5 164 5 683 5 914 5 976 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 4 014 4 118 4 286 4 423 4 535 

Statutární a ostatní fondy 1 251 1 046 1 397 1 491 1 441 

A.  IV. Výsledek hospoda ření minulých let 11 969 11 969 11 969 11 969 11 969 

Nerozdělený zisk minulých let  11 969 11 969 11 969 11 969 11 969 



 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A. V. Výsledek hospoda ření běžného 
účetního období 998 1 684 1 373 1 113 1 020 

B.  Cizí zdroje    24 947 28 825 23 863 22 142 21 790 

B.  I.  Rezervy  0 0 0 0 0 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B.  II.  Dlouhodobé závazky 3 125 2 946 3 016 3 142 3 471 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 

Jiné závazky 0 0 0 0 0 

Odložený daňový závazek 3 125 2 946 3 016 3 142 3 471 

B.  III.  Krátkodobé závazky   21 822 25 879 20 847 19 000 18 319 

Závazky z obchodních vztahů 2 944 4 070 3 167 1 180 1 951 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Závazky ke společníkům, členům družstva  a 
k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 

Závazky k zaměstnancům 3 133 3 015 3 582 4 737 4 544 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. 
pojištění 2 161 2 181 2 356 3 025 2 909 

Stát - daňové závazky a dotace 1 863 1 581 896 1 867 1 858 

Krátkodobé přijaté zálohy 11 321 14 650 10 584 7 932 6 727 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní  399 382 262 259 330 

Jiné závazky 0 0 0 0 0 

B. IV.  Bankovní úv ěry a výpomoci   0 0 0 0 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 

Bankovní úvěry krátkodobé 0 0 0 0 0 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.  I.  Časové rozlišení  0 0 221 179 258 

Výdaje příštích období 0 0 221 179 258 

Výnosy příštích období  0 0 0 0 0 

 

 

 



 

Příloha 2: Výkazy zisku a ztrát 

V tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

I.  Tržby za prodej zboží  66 51 42 24 24 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 26 14 8 8 9 

Obchodní marže 40 37 34 15 15 

II.  Výkony  106 518 111 519 112 977 111 390 106 322 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 104 969 112 588 112 223 109 586 102 691 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 412 -2 129 -635 -449 534 

Aktivace 1 137 1 061 1 389 2 254 3 096 

B.  Výkonová spot řeba  39 441 43 765 41 365 38 482 34 603 

Spotřeba materiálu a energie 7 605 8 501 7 554 6 408 7 358 

Služby 31 836 35 264 33 811 32 074 27 245 

Přidaná hodnota  67 116 67 791 71 646 72 924 71 734 

C.  Osobní náklady 55 062 56 859 63 314 61 457 61 567 

Mzdové náklady 39 811 41 195 45 636 44 990 44 849 

Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 52 43 69 76 71 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 13 900 14 357 16 113 14 972 15 289 

Sociální náklady 1 300 1 265 1 496 1 420 1 358 

D.  Daně a poplatky 279 284 241 224 291 

E.  Odpisy  DNM a DHM 9 274 8 629 8 860 9 621 8 899 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 368 298 214 28 182 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  365 298 214 19 182 

Tržby z prodeje materiálu 2 0 0 9 0 

F. ZC prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu  176 0 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 173 0 0 0 0 

Prodaný materiál 2 0 0 0 0 
G. Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období 

990 
570 -840 794 -96 

IV.  Ostatní provozní výnosy 2 311 2 179 2 352 2 159 2 326 

H.  Ostatní provozní náklady 1 698 1 492 1 620 1 131 1 709 

V.  Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I.  Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospoda ření 2 316 2 435 1 017 1 885 1 871 

VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů 0 0 0 0 0 

J.  Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

VII.  Výnosy z dlouhodobého finan čního 
majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 0 0 0 0 0 



 

Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a 
podílů 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního DFM 0 0 0 0 0 

VIII.  Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 0 

K.  Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX.  Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 0 0 0 0 0 

L.  Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 0 0 0 0 0 

M.Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 

X.  Výnosové úroky 265 376 708 165 72 

N.  Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

XI.  Ostatní finanční výnosy 1 013 764 5 761 2 948 491 

O.  Ostatní finanční náklady 1 622 1 578 5 933 3 761 1 085 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P.  Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

Finan ční výsledek hospoda ření -345 -438 536 -648 -523 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   973 313 181 123 329 

     -splatná 762 492 111 -3 0 

     -odložená 211 -179 70 126 329 
Výsledek hospoda ření za běžnou 
činnost  998 1 684 1 373 1 113 1 020 

XIII.  Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R.  Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

S.  Daň z příjmů z mimo řádné činnosti 0 0 0 0 0 

     -splatná 0 0 0 0 0 

     -odložená 0 0 0 0 0 

Mimo řádný výsledek hospoda ření  0 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 0 0 0 0 0 

Výsledek hospoda ření za účetní období  998 1 684 1 373 1 113 1 020 

Výsledek hospoda ření  před zdan ěním  1 971 1 996 1 553 1 237 1 349 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 3: Cash flow 

V tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Stav pen ěžních prost ředků a peněžních 
ekvivalent ů na začátku ú četního období 24 848 29 442 31 122 30 334 36 116 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním 1 971 1 996 1 553 1 239 1 349 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 
mimořádnými položkami 8 964 8 953 4 047 9 300 8 880 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním a mimořádnými položkami 11 062 12 611 7 705 10 215 7 749 

Čistý pen ěžní tok z provozní činnosti  10 353 12 675 8 232 10 257 7 492 

Čistý pen ěžní tok vztahující se k investi ční 
činnosti -5 759 -10 715 -9 609 -4 832 -9 924 

Čistý pen ěžní tok vztahující se k finan ční 
činnosti  -1 -280 589 357 391 

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků 4 593 1 680 -788 5 782 -2 041 

Stav pen ěžních prost ředků a peněžních 
ekvivalent ů na konci ú četního období 29 441 31 122 30 334 36 116 34 075 

 

 


