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Anotace 

Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy v letech 2002–2006 na 

základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných 

problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy v následujících letech 

letech. 

 

 

 

Annotation 

This diploma work assess the financial health of the company in the years          

2002–2006 on the basis of selected methods of the financial analysis. It includes 

proposals of possible solutions of identified problems which should result in the 

improvement of financial situation of the firm in the following years. 
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ÚVOD 

Ústředním tématem této diplomové práce je hodnocení finanční situace firmy a 

podání návrhů na její zlepšení. Pomocí finanční analýzy je možné odhalit problémy 

v hospodaření společnosti a následně vymezit jejich příčiny.   

České společnosti, pohybující se v tržním hospodářství, musí usilovat o to, aby 

svojí činností vytvořily dostatečně vysokou přidanou hodnotu, dosáhly zisku a nehrozily 

jim tak existenční problémy. Podniky by měly již od svého vzniku věnovat dostatečnou 

pozornost vývoji svého hospodaření.  

Finanční analýza se zabývá sběrem, tříděním a následnou interpretací 

nezbytných informací o finanční situaci společnosti. Takto zpracovaná data slouží jako 

podklad managementu firmy pro zachycení současné situace, posouzení situace minulé, 

ale především pro stanovení předpokládaného budoucího vývoje a také pro přesnější, 

daty podložené rozhodování. Finanční analýza nám umožňuje objevit slabá místa 

v hospodaření firmy, problémové oblasti a příčiny vzniku nepříznivého stavu. Ale 

schopnost využít těchto informací při řešení vzniklého problému a při dalším rozvoji 

společnosti závisí jenom a pouze na kvalitách managementu firmy. Provádění finanční 

analýzy by se mělo stát nedílným prostředkem kontroly plnění finanční strategie 

podniku. 

Na základě účetních výkazů firmy z let 2002 až 2006 bude v této diplomové 

práci hodnocena finanční situace společnosti. Vzhledem k tomu, že část interních dat 

nemohla být zveřejněna ani pro potřeby této práce, jedná se spíše o analýzu externí. 

Management společnosti sice každoročně provádí rozbor výsledků účetní závěrky a 

sleduje jejich vývoj v čase, ovšem ne do takové hloubky. Vzhledem k tomu snad 

výsledky předkládané finanční analýzy vytvoří dobré podklady pro budoucí 

rozhodování managementu, a to zejména v oblastech, kde budou odhaleny nedostatky. 

Pozornost bude v prvé řadě věnována popisu analyzované společnosti z pohledu 

hlavního předmětu podnikání, organizační struktury, dodavatelsko-odběratelských 

vztahů a konkurence. Tomu poslouží i provedená SWOT analýza, která naznačí silné a 

slabé stránky, příležitosti a hrozby, jež společnost mohou ovlivnit. Na konci první 

kapitoly bude vymezen problém a stanoven cíl, ke kterému by práce měla dospět.  
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Teoretická část této práce bude zaměřena na shrnutí teoretických poznatků 

z oblasti finanční analýzy, které budou následně využity v části praktické. Na tomto 

místě budou zároveň vysvětleny používané pojmy a definovány konstrukce a 

interpretace jednotlivých ukazatelů.  

Následující kapitola se bude přímo zabývat hodnocením finanční situace firmy – 

finanční analýzou společnosti. Pomocí finančních ukazatelů a soustav dalších ukazatelů 

bude možno stanovit, jak dobře společnost hospodaří a jak nakládá se svým majetkem. 

Zjištěné hodnoty finančních ukazatelů, sledovaných v rámci daného časového období, a 

dosažené výsledky budou následně porovnány s hodnotami, které jsou s ohledem na 

specifické podmínky v daném odvětví oboru považovány za žádoucí k zachování 

finanční stability společnosti.   

Čtvrtá část bude věnována návrhům a opatřením, které by měly vést ke zlepšení 

finanční situace firmy. Tyto návrhy a opatření budou stanoveny na základě údajů 

zjištěných ve třetí části.  

V závěru bude provedeno celkové shrnutí finanční situace společnosti a 

zhodnocení významu diplomové práce. 
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1 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ FINAN ČNÍ SITUACE 

SPOLEČNOSTI 

1.1 CHARAKTERISTIKA  FIRMY 
Z důvodu utajení informací o společnosti je tato část diplomové práce 

vypuštěna.  

1.2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A STANOVENÍ CÍL Ů DIPLOMOVÉ 
PRÁCE 

 

Hlavní cílem této diplomové práce je pomocí elementárních metod finanční 

analýzy komplexně posoudit současnou finanční a ekonomickou situaci společnosti. Na 

základě výsledků provedené finanční analýzy bude provedeno vyhodnocení a navržena 

možná opatření, která by měla vést ke zlepšení problematických oblastí.     

Podkladem pro tuto diplomovou práci se staly poskytnuté účetní výkazy a 

informace získané konzultacemi s předsedou představenstva společnosti. 

 

Použité účetní výkazy 

� Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. za roky 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; 

� Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. za roky 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006. 

 

Dílčí cíle diplomové práce 

� Zhodnocení společnosti prostřednictvím Porterova modelu konkurenčních sil 

a SWOT analýzy; 

� Finanční analýza společnosti v letech 2002–2006 na základě elementárních 

metod finanční analýzy; 

� Zhodnocení výsledků finanční analýzy; 

� Stanovení konkrétních problémů a navržení možných variant jejich řešení; 

� Návrh takových opatření, která by měla vést ke zmírnění nebo případně 

k odstranění zjištěných nedostatků a zlepšení finanční a ekonomické situace 

společnosti. 
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1.3 ANALÝZA OKOLÍ PODNIKU 
 

1.3.1 ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ  
 
Tato analýza se zaměřuje na odhalení vývojových trendů, které působí ve 

vnějším prostředí společnosti a mohou ji v budoucnu výrazněji ovlivnit.  

 

SSOOCCII ÁÁLL NNÍÍ   PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ   

Středočeský kraj je charakterizován jako kraj s bohatě rozvinutým cestovním 

ruchem. Významnou roli zde hraje také zemědělství a průmysl, přičemž stěžejními 

průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. V roce 2006 sídlilo 

na území kraje více než 237 podniků se sto a více zaměstnanci.  

Demografická struktura obyvatelstva je o něco příznivější, než v ostatních 

krajích republiky. Stále se zvyšuje počet obyvatel žijících ve Středočeském kraji, kteří 

se ale vyhýbají hlavnímu městu a raději se rozhodli žít v jeho blízkém okolí. Vedou je 

k tomu především nižší finanční náklady, než které by byly spojeny se životem 

v hlavním městě. Přičemž za prací do Prahy není problém se dopravit. Ve Středočeském 

kraji tím došlo v roce 2006 k přirozenému přírůstku obyvatel. Značně k tomu přispělo i 

budování satelitních městeček poblíž Prahy, kde mladí lidé zakládají své rodiny. 

Území Středočeského kraje je pro potenciální investory i obyvatele dozajista 

lákavé. Ekonomická úroveň obyvatel je zde vyšší než v ostatních krajích republiky. 

S tím souvisí také prohlubování rozdílu mezi tzv. chudými a bohatými. Na úkor 

značného množství průměrných obyvatel v republice roste skupina zbohatlíků.  

 

LL EEGGII SSLL AATTII VVAA  

V souvislosti s tím, že v roce 2008 vstoupila v platnost novela zákona, kterým se 

zvýší DPH z pěti na devět procent, dostávají se stavební firmy do situace, kdy těžce 

zvládají velké množství zakázek, které po nich zákazníci požadovali dokončit do konce 

minulého roku. Tato změna bude mít určitě velký vliv na hospodaření firem 

v následujícím období. V souvislosti s tím je těžké předpokládat vývoj další poptávky 

v této oblasti. Lze však předpokládat, že možný pokles poptávky bude jen dočasný, 

protože v případě nových bytů bude následující trend jistě pokračovat.  
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V současné době stále více roste tlak na dodržování veškerých ekologických 

předpisů a norem. Z toho pro každou firmu vyplývá nutnost šetrného přístupu 

k životnímu prostředí, např. použití nezávadných materiálů, pracovních postupů, 

recyklovatelných obalových materiálů atd. To, jestli se společnost chová, či nechová 

podle těchto pravidel, bude mít dozajista značný vliv na image firmy. Podle toho bude 

firma vnímána a hodnocena potenciálními zákazníky. 

  

EEKK OONNOOMM II CCKK ÉÉ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ   

Každá ekonomicky dobře myslící společnost by se měla snažit o co největší 

přizpůsobení své výroby novým trendům současnosti, protože jedině tak je možné 

čerpat i různé finanční dotace a příspěvky ať už od Evropské unie, nebo z vládních 

programů podpory malého a středního podnikání.  

Tato společnost spolupracuje také se zahraničím. Pokud bude pokračovat státní 

zahraniční politika v tom směru, jakým se ubírá, bylo by pro hospodaření firmy přijetí 

jednotné měny Euro v nejbližší době určitě ekonomickou výhodou. Tím by byly 

eliminovány výkyvy měnových kurzů. Ovšem z hlediska importérů je situace spojená 

s posilováním kurzu koruny dozajista příznivá.  

  

PPOOLL II TTII CCKK ÉÉ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ   

Stát zasahuje do fungování ekonomiky prostřednictvím přijatých zákonů a 

následné kontroly jejich dodržování. V současnosti je hodně diskutována změna 

daňového zákona, která bude pro firmy dozajista velmi zásadní. Na základě současné 

situace na české politické scéně se již další zásadní změny nepředpokládají.  

Mimo zákonů mají na ekonomiku vliv také vládní programy podpory podnikání. 

Výhodou je, že se Evropská unie staví kladně k podpoře malého a středního podnikání. 

Společnost by zcela jistě mohla využít některých programů, ze kterých by čerpala 

dotace.  

 
 

TTEECCHHNNII CCKK ÉÉ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ   

V oblasti výroby a zpracování plochého stavebního skla se nedá předpokládat 

téměř žádný technologický rozvoj. Sklo je specifický a křehký materiál, a proto výroba 
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probíhá podle tradičních a vyzkoušených metod. Vzhledem k tomu, že se společnost 

zabývá obchodem se sklem, nikoli jeho výrobou, pak je riziko technologických změn do 

jisté míry eliminováno. V případě sklenářských prací je však situace odlišná. 

V důsledku toho, že se neustále vyvíjejí nové spojovací materiály a technologie, je 

určitě nutné pracovní postupy měnit a zlepšovat.   

 

1.3.2 PORTEROVA ANALÝZA KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Cílem této analýzy je zhodnotit situaci na trhu s ohledem na odvětví, ve kterém 

se firma pohybuje. Jedná se o konkurenční tlaky, místa, odkud tyto tlaky pochází, a o to, 

jak je možné se proti nim bránit a nebo jaká je možnost adaptace. Podstatou analýzy je 

sledování pěti hlavních hledisek: 

 

� Vstup konkurentů: Jaké existují bariéry vstupu konkurentů? Je pro nového 

konkurenta lehké či naopak složité vstoupit do daného odvětví?  

� Hrozba substitutů: Mohou být daný výrobek či služba nahrazeny? Jestliže ano, 

tak jak?  

� Vyjednávací síla zákazníků: Jaká je pozice zákazníků? Mohou spolupracovat? 

Mohou sjednocovat své objednávky? 

� Vyjednávací síla dodavatelů: Jaká je pozice dodavatelů? Existují na trhu 

monopoly? Je na trhu více možných dodavatelů? 

� Konkurenční prostředí: Existuje mezi firmami vysoká konkurence? Jsou 

konkurenti v síle a velikosti srovnatelní?  

  

HHRROOZZBBAA  VVSSTTUUPPUU  NNOOVVÝÝCCHH  KK OONNKK UURREENNTTŮŮ    

Trh s plochým stavebním sklem je v České republice více méně stabilizován a 

vstup nového konkurenta se nepředpokládá. Společnost, která by usilovala o vstup na 

trh a založení nové výroby, by musela mít nejenom dostatečný kapitál, ale také potřebné 

know-how. Přesto by jistě nějakou dobu trvalo, než by se taková firma dokázala plně 

vyrovnat konkurenci.  

Vzhledem k tomu, že společností, které působí na českém trhu, je poměrně 

dostatek, měla by nově vzniklá společnost patrně problém se na trhu prosadit, protože 
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vybudování kontaktů se zákazníky a získání jejich důvěry je, stejně jako v mnoha jiných 

oborech, časově náročné.  

 

  

  

HHRROOZZBBAA  SSUUBBSSTTII TTUUTTŮŮ  

Výroba plochého stavebního skla je značně specifickým oborem podnikání a 

v podstatě neexistuje varianta jeho nahrazení nějakým substitutem. V současné době 

stále více roste obliba skla v moderní architektuře. Náhrada skla jiným materiálem by 

byla eventuálně možná pouze v začátcích plánování projektu. To ovšem záleží na 

rozhodnutí investora. V průběhu projektu už prakticky není možné provést náhradu 

materiálu. Vždy záleží na konkrétním projektu a na rozhodnutí investora. 

 

VVYYJJEEDDNNÁÁVVAACCÍÍ   SSÍÍ LL AA  ZZÁÁKK AAZZNNÍÍ KKŮŮ  

Zákazníky analyzované firmy jsou většinou investoři staveb či projektů. 

S většinou zákazníků společnost spolupracuje opakovaně, ale není pro ně jediným 

dodavatelem. Vždy se postupuje podle přání investora a také podle projektové 

dokumentace.  

Společnost zabezpečuje dodávky skla pro různorodé projekty. Z hlediska 

vyjednávací síly jsou rozhodující vlastní zkušenosti a schopnosti zákazníka. Důležitou 

roli zde ovšem hraje také investor.  

V případě nenáročných projektů nejsou tak podstatné rozdíly v kvalitě, jakou 

nabízí jednotliví výrobci, ale důležitější roli zde hraje cena. Pokud se však jedná o 

složité projekty, pak je kladen větší důraz na kvalitu provedení. Pak vystupují do 

popředí rozdíly mezi jednotlivými výrobci a cena se stává čím dál méně podstatnou. 

 

VVYYJJEEDDNNÁÁVVAACCÍÍ   SSÍÍ LL AA  DDOODDAAVVAATTEELLŮŮ  

Vzhledem k dobré zkušenosti se současnými dodavateli materiálu firma 

neexperimentuje a objednává zboží u prověřených výrobců. Velký vliv na to má i to, že 

na trhu je v této oblasti výběr dodavatelů nepříliš široký a v neposlední řadě rozhoduje 

také finanční otázka cen materiálů.  
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KK OONNKK UURREENNČČNNÍÍ   PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ   

Velkou výhodou pro firmu je to, že stejný sortiment výrobků neposkytuje ve 

Středočeském kraji mnoho firem, a proto prozatím neměla společnost s odbytem větší 

problémy.  Konkurenty v rámci specifikovaných činností jsou pouze dvě firmy. Z toho 

jedna se orientuje především na dodávky do okolních států (především Rakouska a 

Německa).  

  

1.3.3 SWOT ANALÝZA 
 

Podstatou SWOT analýzy je identifikovat skutečnosti a faktory, které pro daný 

objekt představují silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Společnost si 

doposud nenechala vypracovat nezávislý marketingový audit. 

 
  

SSII LL NNÉÉ  SSTTRRÁÁNNKK YY  ((SSTTRREENNGGHHTT))::   

� rozsáhlý sortiment výrobků a služeb; 

� rozsáhlá distribuce výrobků; 

� vysoce kvalitní nabízené produkty; 

� povědomí o firmě; 

� letité zkušenosti v oboru; 

� specializovaní zaměstnanci; 

� ochota vyjít vstříc požadavkům zákazníků; 

� finanční stabilita společnosti; 

� příznivá cena výrobků v porovnání s konkurencí; 

� schopnost společnosti pružně reagovat na změny; 

� vysoká produktivita práce; 

� slušné a seriózní jednání; 

� dobře zapamatovatelný název značky. 

 

SSLL AABBÉÉ  SSTTRRÁÁNNKK YY  ((WWEEAAKK NNEESSSS))::   

� reklamace od zákazníků z důvodů skrytých vad materiálu; 

� závislost na dodávkách od subdodavatelů; 
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� nižší objem prodeje v zimním období; 

� nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

 

  

PPŘŘÍÍ LL EEŽŽII TTOOSSTTII   ((OOPPOORRTTUUNNII TTYY))::   

� proniknout na zahraniční trh; 

� rozšíření výroby a služeb ⇒ expanze firmy; 

� výhodná geografická poloha; 

� oslovení nových potenciálních zákazníků; 

� lepší propagace na internetových stránkách; 

� snížení dodacích lhůt; 

� zvýšení tržního podílu v ostatních krajích; 

� rozvoj nových výrobků a služeb; 

� propagační a ochutnávkové akce. 

 

HHRROOZZBBYY  ((TTHHRREEAADD))::   

� politická a ekonomická situace státu; 

� neplnění požadovaných termínů dodání; 

� překážky při pronikání na zahraniční trhy; 

� cenově příznivější výrobky konkurence na trhu; 

� méně zakázek v zimním období. 
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2  TEORETICKÉ POZNATKY Z OBLASTI FINAN ČNÍ 

ANALÝZY 

2.1 PODSTATA FINANČNÍ ANALÝZY  
 
Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíchž 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a 

cenová politika, řízení zásob atd. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o 

finančním zdraví podniku. (17) 

 

2.2 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATEL Ů 
 
Při analýze absolutních ukazatelů se využívají údaje přímo obsažené v účetních 

výkazech – položky účetních výkazů (např. aktiva, pasiva, náklady). Kromě změn 

absolutní hodnoty ukazatelů v čase se také obvykle zjišťují procentní (relativní) změny.  

2.2.1  HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA (ANALÝZA TRENDŮ) 
 
Horizontální analýza nám umožňuje kvantifikovat meziroční změny. Při této 

analýze sledujeme vývoj zkoumané veličiny v čase (nejčastěji ve vztahu k určitému 

minulému účetnímu období). Výchozí data pro porovnání změn ukazatelů v časové řadě 

jsou obsažena ve výročních zprávách a  účetních výkazech firem. Výpočet je 

následující:  

 
Absolutní změna = Hodnota roku n – Hodnota roku (n – 1) 

 

100
1)roku(nHodnota 

změnaAbsolutní
změnaProcentní ×

−
= , 

kde ukazatel n vyjadřuje stav v aktuálním roce a ukazatel n – 1 v roce předchozím. 
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 2.2.2  VERTIKÁLNÍ ANALÝZA (PROCENTNÍ ANALÝZA) 
 
Při vertikální analýze hodnotíme jednotlivé položky výkazů majetku a kapitálu 

(struktury aktiv a pasiv firmy). O vertikální analýzu se jedná proto, že se v jednotlivých 

letech počítá od shora dolů, nikoli napříč jednotlivými řádky. Tyto ukazatele nám 

umožňují porovnávat výsledky firmy v jednotlivých letech, ale navíc nám umožňují 

srovnání mezi firmami navzájem.  

 

2.3 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATEL Ů  
 

K analýze a řízení finanční situace podniku (s výraznou orientací na jeho 

likviditu) slouží rozdílové ukazatele, které jsou označovány jako fondy finančních 

prostředků (finanční fondy). Fond je v tomto smyslu chápán jako shrnutí určitých 

stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva. Při analýze finanční situace 

podniku se zpravidla používají tyto čisté finanční fondy: 

• čistý pracovní kapitál; 

• čisté pohotové prostředky; 

• čisté peněžně pohledávkové finanční fondy. (14) 

 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) 

Čistý pracovní kapitál je nejčastěji užívaným ukazatelem, vypočteným jako 

rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy.  

Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na 

solventnost firmy. Přebytek krátkodobý aktiv (vhodně strukturovaných a ve zdravé míře 

likvidních) nad krátkodobými dluhy opravňuje k úsudku, že firma má dobré finanční 

zázemí, že je likvidní. ČPK představuje finanční polštář, který firmě umožní pokračovat 

v jejích aktivitách i v případě, že by ji potkala nějaká nepříznivá událost, jež by 

vyžadovala velký výdej peněžních prostředků.(15) 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) můžeme vypočítat následujícím způsobem: 

 

ČPK = celková oběžná aktiva – celkové krátkodobé dluhy 
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Čisté pohotové prostředky 

Při výpočtu čistého pracovního kapitálu nelze určité položky oběžného majetku 

přeměnit na peníze (např. nedobytné pohledávky), a proto tento ukazatel přesně 

neodráží likviditu firmy. Z tohoto důvodu se pro sledování okamžité likvidity používá 

ukazatel čistých pohotových prostředků. 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) získáme z následujícího vztahu: 

 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

 

Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy  

Čistý peněžní majetek (čistý peněžně-pohledávkový finanční fond) je ukazatel, 

který představuje kompromis mezi oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity. 

(14) 

Čistý peněžní majetek (ČPM) vypočteme následovně: 

 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky) – krátkodobé závazky 

 

2.4 ANALÝZA POM ĚROVÝCH UKAZATEL Ů  
 
Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, protože umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. Umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace 

dané firmy. Jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy, tj. porovnání více podobných 

firem navzájem, a také mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů 

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

budoucí vývoj. (10) 
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2.4.1 UKAZATELE LIKVIDITY 
 
Ukazatele likvidity charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. 

Poměřují to, čím je možno platit, s tím, co je nutno zaplatit. (15) 

 

Rozeznáváme tři typy likvidity: 

1) Okamžitá likvidita – likvidita 1. stupn ě 

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

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

krátkodobé CP, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky). (8) 

Obecně se doporučuje hodnota tohoto ukazatele vyšší než 0,2 až 0,5, ale 

většinou 0,9 až 1,1. Hodnota vyšší jak 1 značí, že firma je schopna okamžitě splatit 

veškeré krátkodobé závazky. (7) 

 

závazkyKrátkodobé
prostředkypeněžníPohotové

likviditaOkamžitá =  

 

2) Pohotová likvidita – likvidita 2. stupně 

Odstraňuje nevýhody běžné likvidity, neboť zásoby jsou nejpomaleji se 

obracející položkou oběžných aktiv a nejhůře se přeměňují na hotové peníze. V čitateli 

jsou ponechány pouze peněžní prostředky, krátkodobé CP a krátkodobé pohledávky, 

očištěné od těžko vymahatelných a pochybných. V analýze je nutné zkoumat poměr 

mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity. Výrazně nižší hodnota pohotové likvidity 

pak ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze společnosti. (10) 

Pro zachování likvidity firmy by hodnota ukazatele neměla klesnout pod 1. 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se pohybují od 1 do 1,5. 

 

závazkyKrátkodobé
ZásobyaktivaOběžná

likviditaPohotová
−=  
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3) Běžná likvidita – likvidita 3. stupně 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Je citlivá na strukturu zásob a jejich správné (reálné) oceňování vzhledem k jejich 

prodejnosti a na strukturu pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či 

nedobytnosti. (15) 

Standardní hodnota likvidity 3. stupně je 2,5 (tzn. že 40 % oběžných aktiv je 

třeba přeměnit na peníze k úhradě všech krátkodobých závazků). U finančně zdravých 

firem je ve výši 2 až 3. Za postačující se považuje hodnota mezi 1 a 2 (1,5). (7) 

 

závazky Krátkodobé
aktivaOběžná 

 likvidita Běžná =  

 

 

2.4.2 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 
 
Ukazatel zadluženosti je vztahem mezi cizími zdroji na jedné straně a vlastními 

zdroji na straně druhé. Čím je firma zadluženější, tím je finanční páka vyšší. 

Zadluženost sama o sobě není pouze negativní charakteristikou podniku. Ve zdravém 

podniku může její růst přispívat k celkové rentabilitě, a tím i k tržní hodnotě firmy. (7) 

V případě ukazatelů zadluženosti je velmi důležité, v jakém oboru se podnik 

pohybuje. Pro některá odvětví je charakteristická vysoká zadluženost a naopak.  

 

Celková zadluženost (debt ratio) 

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím 

vyšší je také finanční riziko. Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti, protože čím 

větší bude podíl vlastního kapitálu, tím větší bude vytvořen finanční polštář pro věřitele 

v případě ztráty a likvidace společnosti. Vlastníci naopak hledají finanční páku, aby 

znásobili své výnosy. 

V tržní ekonomice se hodnota tohoto ukazatele pohybuje v rozmezí 30 – 60 %. 

Je-li ukazatel vyšší než oborový průměr, bude pro firmu obtížné získat dodatečné zdroje 

bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní kapitál, nebo v jiném případě, věřitelé budou 

požadovat vyšší úrok. (10) 
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aktivaCelková
kapitálCizí

tzadluženosCelková =  

 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje, jaká část aktiv je financována dlouhodobými 

dluhy. Napomáhá nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. 

(10) 

aktivaCelková 
kapitál cizí Dlouhodobý

tzadluženos Dlouhodobá =  

 

 

Běžná zadluženost 

Poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. Čitatel zahrnuje 

krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky.(15) 

 

aktivaCelková 
kapitál cizí Krátkodobý

tzadluženosBěžná =  

 

 

Doba splácení dluhu 

Tento ukazatel udává, po kolika letech by byla při stávající výkonnosti firma 

schopna splatit své dluhy. U finančně zdravých podniků toho jsou firmy schopny po 

třech letech. 

 

flowcashProvozní
majetekFinančnízdrojeCizí

dluhuspláceníDoba
−=  

 

Ukazatel finanční samostatnosti (equity ratio) 

Ukazatel finanční samostatnosti vyjadřuje finanční nezávislost firmy. Jeho 

převrácená hodnota vyjadřuje velikost finanční páky. Ziskovost vlastního kapitálu má 

být vyšší než ziskovost celkového kapitálu.  
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Pojem finanční páka je třeba chápat jako možnost zvýšení ziskovosti vlastního 

kapitálu připojením cizích zdrojů. Pokud je úroková míra závazků nižší než ziskovost 

celkového kapitálu, roste ziskovost vlastního kapitálu při přílivu cizích zdrojů 

financování (jsou levnější) a naopak. (2) 

 

aktivaCelková
kapitálVlastní

stisamostatno finanční Ukazatel ====  

 

 

Úrokové krytí (interest coverage) 

 

úroky Nákladové
úroky nákladové  zdaněním před HV

krytí Úrokové
+=  

 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je 

ukazatel roven 1, znamená to, že na placení úroků je třeba celého zisku a na akcionáře 

nezbude nic. Za postačující se považuje, jsou-li úroky pokryty ziskem třikrát až šestkrát. 

(10) U dobře fungujících společností musí být ukazatel vyšší – tzn. musí se pohybovat 

v intervalu 6 až 8. Hodnota ukazatele pohybující se v intervalu od 2 do 4 se považuje za 

příliš nízkou a může znamenat určité riziko. 

 

2.4.3 UKAZATELE RENTABILITY 
 
Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti firmy 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. (19)  

 

Rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investment – ROI) 

Rentabilita vloženého kapitálu patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se 

hodnotí podnikatelská činnost firem. Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí 

celkový kapitál, vložený do firmy, nezávisle na zdroji financování. (15) 
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Protože tento ukazatel nebere v úvahu daň ani úroky, je vhodný k porovnání 

různě zdaněných a zadlužených podniků. Obecně platí, že čím je hodnota ukazatele 

vyšší, tím je to pro firmu příznivější.  

 

kapitálCelkový
úroky nákladové  zdaněním před HV

ROI
+=  

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (Return on Assets – ROA) 

Rentabilita celkových vložených aktiv měří ziskovost celkových aktiv podniku 

neboli průměrnou čistou výnosnost všech finančních zdrojů. Tímto ukazatelem se 

vyjadřuje celková efektivnost společnosti. (9)  

 

celkemAktiva
zdanění po HV

ROA=  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on common equity – ROE) 

Ukazatel poměřuje vložené prostředky se ziskem a s efekty, které vyplývají ze 

zhodnocení cizího kapitálu (zohledňují se úroky, které jsou odměnou věřitelům za 

poskytnutý kapitál). Cena cizího kapitálu je nižší o ušetřenou částku daně z příjmů, 

která vznikne tím, že úroky zahrnuté do nákladů snižují dosažený zisk. Rentabilita 

vlastního kapitálu by měla být vyšší než míra výnosu bezrizikové alokace kapitálu  

na finančním trhu. 

 

kapitálVlastní
zdanění po HV

ROE =  
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů ( Return on capital employed – ROCE) 

Tento ukazatel poskytuje informaci o výnosnosti dlouhodobého kapitálu. 

Ukazatel může sloužit při posuzování překapitalizace a podkapitalizace. Lze si spočítat, 

jestli je neefektivní financovat dlouhodobými zdroji oběžná aktiva. (9) 

 

kapitál vlastnízávazky dlouhodobé
úroky nákladovézdaněním před HV

ROCE
+

+=  

 

Rentabilita tržeb (Return on sales – ROS) 

Rentabilita tržeb charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby ve jmenovateli 

představují tržní ohodnocení výkonů za určité časové období (rok, měsíc, týden, den). 

(15) 

tržby Celkové
úroky nákladovézdaněním před HV

ROS
+=  

 

Provozní páka 

Provozní páka poměřuje velikost stálých a oběžných aktiv. Pokud je výsledná 

hodnota vysoká, jedná se o společnost kapitálově těžkou (např. hutě, doly). Jestliže je 

výsledná hodnota nízká, jde o společnost kapitálově lehkou (např. služby). 

 

aktivaOběžná 
aktivaStálá 

páka Provozní =  

 

Finanční páka 

Finanční páka je poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového 

kapitálu. Ziskovost vlastního kapitálu má být vyšší než ziskovost celkového kapitálu. Je 

to právě tehdy, když je účinek finanční páky větší než 1.  

Pokud náklady na cizí kapitál jsou nižší než ziskovost celkového kapitálu, roste 

ziskovost vlastního kapitálu při přílivu cizích zdrojů financování.(14) 

 

kapitál Vlastní
celkemAktiva 

páka Finanční =  
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2.4.4 UKAZATELE AKTIVITY 
 
Ukazatele aktivity měří efektivnost hospodaření firmy s jejími aktivy. Pokud má 

firma více aktiv, než je účelné, představuje to pro ni zbytečné náklady, a tím i nízký 

zisk. Jestliže jich má naopak nedostatek, znamená to pro ni vzdání se mnoha 

potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí.  

 

Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv za daný časový 

interval (zpravidla za 1 rok). Doporučené hodnoty pro tento ukazatel se pohybují 

v rozmezí 1,6 – 3. Jestliže je počet obrátek celkových aktiv za rok menší než 1,5, pak se 

musí prověřit možnost efektivního snížení celkových aktiv.   

 

celkemAktiva 
tržbyRoční

aktivcelkovýchObrat =  

 

Obrat stálých aktiv (fixed assets turnover) 

Obrat stálých aktiv je důležitý při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční 

investiční majetek. Na hodnotu tohoto ukazatele má vliv zvolená odpisová politika 

firmy a skutečnost, že v účetnictví jsou stálá aktiva vyjádřena v historických cenách, 

nikoli v aktuálních hodnotách. 

 

aktivaStálá
tržbyRoční

aktivstálýchObrat =  

 

Obrat zásob (Inventory turnover ratio)  

Obrat zásob je někdy nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, 

kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu uskladněna. (15) 

 

Zásoby
Tržby

zásobObrat =  
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Doba obratu zásob (stock turnover ratio) 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby (jde-li o suroviny a materiál), nebo do doby jejich 

prodeje (u zásob vlastní výroby). (3)  

 

tržbyDenní
Zásoby

zásobobratuDoba =  

 

Doba obratu pohledávek 

Výsledkem výpočtu ukazatele doby obratu pohledávek je počet dní, během nichž 

je inkaso peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. (15) Dobu obratu 

pohledávek je vhodné porovnat s běžnou platební podmínkou, za kterou společnost 

fakturuje své zboží a také s odvětvovým průměrem. Tento ukazatel by měl dosahovat co 

nejnižších hodnot. 

 

tržbyDenní
stykuobchodníhozPohledávky

pohledávekobratuDoba =  

 

Doba obratu závazků  

Doba obratu závazků udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. (15) Čím je hodnota tohoto ukazatele nižší, tím je pro krátkodobé věřitele 

příznivější. 

 

tržbyDenní
stykuobchodníhozZávazky

závazkůobratuDoba =  

 

2.4.5 UKAZATELE NA BÁZI FINANČNÍCH FONDŮ A CASH FLOW 
 
Tyto ukazatele se používají k hlubší analýze finanční situace firem. Záměrem je 

vyjádřit a poměřit vnitřní finanční potenciál firmy. (10)  
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%) (v       
ČPK

zisk
aRentabilit =  

 

dnech) (ve       
tržby Denní

ČPK
ČPK obratuDoba =

                  

2.4.6 PROVOZNÍ (VÝROBNÍ) UKAZATELE 
 
Provozní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř firmy, a uplatňují se tedy ve vnitřním 

řízení. Napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity 

firmy.(15) 

 

Produktivita práce (z přidané hodnoty)  

Tento ukazatel udává, kolik přidané hodnoty připadá ročně na jednoho 

zaměstnance. Tempo růstu produktivity práce by mělo být vyšší než tempo růstu mezd. 

 

ůzaměstnanc Počet
hodnotaPřidaná 

hodnoty přidanéz práce ta Produktivi =  

 

Produktivita práce (z výkonů) 

Produktivita práce udává, kolik výkonů připadá ročně na jednoho zaměstnance. 

 

ůzaměstnanc Počet
Výkony

výkonůz práce ta Produktivi =  

 
 

Mzdová produktivita  

Mzdová produktivita udává, kolik přidané hodnoty připadá na 1,– Kč 

vyplacených mezd. (10) 

 

náklady Mzdové
hodnotaPřidaná 

taproduktiviMzdová =  
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Vázanost zásob na výnosy 

Vázanost zásob na výnosy udává, jaký objem zásob je vázán na 1,– Kč výnosů. 

Hodnota by měla být minimální. 

 

Výnosy
Zásoby

výnosyna  zásob Vázanost =  

 
 

Nákladovost výnosů (tržeb) 

Nákladovost výnosů udává zatížení výnosů firmy celkovými náklady. Hodnota 

ukazatele by měla klesat. 

 

h)mimořádnýc(bez Výnosy 
náklady Celkové

výnosů tNákladovos =  

 

 

2.5 ANALÝZA SOUSTAV UKAZATEL Ů 
 
Narozdíl od jednotlivých ukazatelů, které charakterizují pouze určitý úsek 

činnosti firmy, umožňují soustavy ukazatelů posoudit celkovou finanční situaci firmy. 

Cílem je stanovit takové výběry ukazatelů, které by dokázaly kvalitně diagnostikovat 

finanční situaci firmy. (13) 

 

2.5.1 ALTMANŮV INDEX FINAN ČNÍHO ZDRAVÍ (Z-SCORE) 
 

Altmanův index finančního zdraví firmy vyjadřuje finanční situaci firmy a je 

doplňujícím faktorem při finanční analýze firmy. Z-Score představuje agregovanou 

hodnotu bonity firmy ve formě funkce, jež obsahuje optimální kombinaci ukazatelů a 

jejich vah. Výpočet pro firmy, s výjimkou firem s veřejně obchodovatelnými akciemi, je 

následující: 

 
Z = 0,717 · A + 0,847 · B + 3,107 · C + 0,420 · D + 0,998 · E 
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A je čistý pracovní kapitál / aktiva celkem, B nerozdělený zisk z minulých let / aktiva 
celkem, C HV před zdaněním a nákladovými úroky / aktiva celkem,  D vlastní kapitál / 
celkové dluhy, E jsou celkové tržby / aktiva celkem. 

  

Hodnota Z-Score Hodnocení 

Z–Score <  1,2 
Závažné problémy s financováním firmy; krize 
financování, popř. směřování k bankrotu. 

1,2 < Z-Score < 2,9 
„Šedá zóna“ → poukazuje na určité finanční 
potíže a nejasný další vývoj. 

Z-Score > 2,9 
Finančně silná a zdravá firmu bez potíží 
s financováním. 

Tabulka 1: Hodnocení výsledků Altmanova indexu 

 
Altmanův model relativně dobře předpovídá bankrot firmy asi na dva roky  

do budoucnosti, s nižší přesností (asi 70 %) pak na dobu pěti let. (16) 

 

2.5.2 INDEX IN  
 
Index IN  byl sestaven manželi Inkou a Ivanem Neumaierovými. Obsahuje 

standardní poměrové ukazatele z oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity a 

pro použití v České republice je přizpůsoben zdejším podmínkám. Na rozdíl od 

Altmanova indexu finančního zdraví firmy je méně známý, ale má větší vypovídací 

schopnost. Zatím poslední úprava indexu IN 01 z roku 2002 je následující: 

 

IN 01 = 0,13 x1 + 0,04 x2 +3,92 x3 + 0,21 x4 + 0,09 x5 

 

x1  jsou aktiva celkem (cizí zdroje), x2  EBIT / nákladové úroky; x3 EBIT / aktiva 
celkem, x4  výnosy celkem / aktiva celkem, x5 oběžná aktiva / krátkodobé závazky + 
krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. 

 

Hodnota IN 01 Hodnocení 

IN 01 <  0,75 Podnik spěje k bankrotu. 

0,75 < IN 01 < 1,77 
„Šedá zóna“ → podnik nevytváří hodnotu, 
ale zároveň není ohrožen bankrotem (tzn. 
nevytváří hodnotu). 

IN 01 > 1,77 Podnik vytváří hodnotu. 

Tabulka 2: Hodnocení výsledků indexu IN 01 
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2.5.3 QUICK TEST 
 
Quick Test neboli tzv. rychlý test poskytuje rychlou možnost, jak s poměrně 

velmi dobrou vypovídací schopností klasifikovat analyzovanou společnost. 

Z jednotlivých skupin ukazatelů vybral Peter Kralicek čtyři ukazatele a podle jejich 

výsledných hodnot jsou podniku přidělovány body.  

 Prvními dvěma ukazateli, které zaznamenávají finanční stabilitu podniku, jsou 

kvóta vlastního kapitálu a doba splácení dluhu z cash flow. Další dva ukazatele 

zachycují rentabilitu, a to rentabilitu tržeb a rentabilitu aktiv. Podle dosažených hodnot 

ukazatelů se firmě přidělí body a výsledná známka se stanoví na základě aritmetického 

průměru těchto bodů. 

 

1 2 3 4 5 
ukazatel 

výborn ě velmi dob ře dob ře špatn ě ohrožení 
insolventností  

Kvóta vlastního kapitálu > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 
Doba splácení dluhu z CF  < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 
Cash flow v tržbách > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 
ROA > 15% > 12% > 8% > 0 % negativní 

Tabulka 3: Hodnocení ukazatelů v rámci Quick testu 

 

Firma, která dosáhne hodnoty nižší než 2, je považována za bonitní. Naopak 

firma s hodnotou vyšší než 3 je považována za firmu směřující k bankrotu.  
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3 FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY 

 

Podkladem pro zpracování analytické části diplomové práce jsou účetní výkazy 

společnosti za roky 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006 a také výroční zprávy společnosti za 

zmíněné roky.  

3.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATEL Ů 

3.1.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

Horizontální analýza aktiv 

Změna 2002/2003 Změna 2003/2004 Změna 2004/2005 Změna 2005/2006 
AKTIVA  

tis. K č % tis. K č % tis. K č % tis. K č % 

AKTIVA CELKEM 2 574  14,44% 154 0,76% 2 770 13,48% 4 822 17,13% 

Stálá aktiva -298  -20,03% 434 36,47% 212 9,01% 517 21,97% 

Dl. hmotný majetek -298 -20,03% 434 36,47% 208 8,84% 521 22,14% 

Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí -264 -26,01% 467 62,18% 240 11,94% 552 27,46% 

Jiný dl. hmotný majetek -34 -7,19% -33 -7,52% -32 -9,33% -31 -9,04% 

Oběžná aktiva 1 991  12,71% -42 -0,24 % 2 008 8,29% 4 615 19,05% 

Zásoby 225 3,72% -715 -11,41% -345 -5,68% 870 14,32% 

Materiál 121 15,47% 30 3,32% -406 -80,08% -20 -3,94% 

Zboží 362 7,91% -600 -12,16% -162 -2,91% 1 395 25,05% 

Poskytnuté zálohy na 
zásoby -258 -37,66% -145 -33,96% 223 79,08% -505 

 
- 100% 

Krátkodobé pohledávky  5 0,08% 319 4,86% 1 644 14,57% 2 755 24,42% 
Pohledávky z 
obchodních vztahů 79 1,22% 319 4,86% 1 354 14,95% 826 9,12% 

Stát - daňové pohledávky 0 - 0 - 0 - 1 433 - 

Ostatní poskytnuté 
zálohy 0 - 0 - 0 - 692 - 

Dohadné účty aktivní 0 - 0 - 290 - -196 - 67,59% 

Jiné pohledávky 0 - 0 - 0 - 0 - 

Krátkodobý fin. majetek  1 761 57,53% 354 7,34% 709 10,31% 990 14,40% 

Peníze -432 -90,76% 376 854,55% 255 120,85% -464 -219,91% 

Účty v bankách 2 193 84,84% -22 -0,46% 454 6,81% 1 454 21,82% 

Časové rozlišení 881  130,52% -238 -15,30% 550 35,30% -310 -19,90% 

Náklady příštích období 1 002 190,13% -211 -13,80% 200 12,84% 40 2,57% 

Příjmy příštích období -121 -81,76% -27 -100,00% 350 - -350 - 100% 

Tabulka 4: Horizontální analýza vybraných položek aktiv 

 

Z horizontální analýzy aktiv můžeme vypozorovat neustálý nárůst celkových 

aktiv ve všech sledovaných letech. V roce 2003 došlo ke zvýšení aktiv oproti roku 2002 

z hodnoty 17 822 tis. Kč na hodnotu 20 396 tis. Kč, což představuje nárůst o více než  
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14 %. V roce 2005 došlo k dalšímu nárůstu, ovšem pouze o 0,76 %. Následující rok 

představoval nárůst celkových aktiv o téměř 13,5 % na hodnotu 23 320 tis. Kč. V roce 

2006 se aktiva zvýšila o více než 17 %. Celková aktiva v tomto roce dosáhla výše 

28 142 tis. Kč.  

Mezi lety 2002–2003 došlo k poklesu v položce dlouhodobého hmotného 

majetku, který byl způsoben vyřazením části majetku, nikoli jeho prodejem, jak je 

patrné z Výkazu zisku a ztráty v příslušném roce. Tento pokles činil více než 20 %, a 

výsledná hodnota se tak ocitla na částce 1 190 tis. Kč. V roce 2004 se ale dlouhodobý 

majetek zvýšil z 1 190 tis. Kč na 1 624 tis. Kč, což představovalo nárůst o téměř       

36,5 %. Ve zbývajících letech nárůst pokračoval, i když nebyl tak dynamický. V roce 

2004 došlo k významné změně v položce samostatné movité věci, která se zvýšila o více 

než 62 % na hodnotu 1 218 tis. Kč. Jiný dlouhodobý hmotný majetek v každém ze 

sledovaných let klesal v průměru o 8 %.  

Položka oběžná aktiva měla ve všech sledovaných letech vzrůstající tendenci, s 

výjimkou roku 2004, kdy došlo k nepatrnému poklesu. Tento pokles činil pouze 0,24 % 

oproti roku 2003 a byl způsoben především snížením poskytnutých záloh na zásoby, 

které ve stejném roce klesly o téměř 34 % z hodnoty 427 tis. Kč na hodnotu 282 tis. Kč. 

Položka poskytnuté zálohy na zásoby má značně nevyrovnaný vývoj. Tyto zálohy 

výrazně poklesly také v roce 2003, kdy se snížily o více než 37 %. Naproti tomu v roce 

2005 vzrostly oproti roku 2004 o více než 79 %, ale v roce 2006 opět poklesly, a to o 

100 %. Pokles zásob zboží v roce 2004 a 2005 je dobrým znamením, protože jejich 

příliš vysoký stav vyvolává nadměrné provozní náklady. V rámci oběžných aktiv je také 

významná položka materiálu, která v roce 2005 oproti roku 2004 poklesla o více než   

80 %.  

Společnost má pouze krátkodobé pohledávky vzniklé z obchodních vztahů. Tyto 

pohledávky každým rokem narůstají. V roce 2003 vzrostly o 1,22 %, v roce 2004 o  

4,86 %. Nejvyšší nárůst této položky přišel však v roce 2005, kdy se zvýšila z 6 787 tis. 

Kč na 8 232 tis. Kč, což představovalo nárůst o téměř 15 %.  

V roce 2006 firma vykazuje daňové pohledávky za státem a ostatní poskytnuté 

zálohy, které nebyly v předchozích letech vyčísleny. Za zmínku stojí především daňové 

pohledávky za státem, které jsou vyčísleny na 1 433 tis. Kč. Krátkodobý finanční 

majetek se ve všech sledovaných letech také neustále zvyšuje. Nejvíce se na tom podílel 
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růst položky účty v bankách, která se téměř každý rok zvyšovala (pouze v roce 2004 

nepatrně klesla). Naproti tomu položka peníze zaznamenává ve sledovaném období 

značně nevyrovnaný vývoj. V roce 2003 došlo k poklesu o více než 90 %, ovšem v roce 

následujícím se zvýšila 8,5krát. V roce 2006 došlo opět k významnému poklesu, a to 

téměř o 220 % oproti roku 2005.  

Časové rozlišení zaznamenává ve sledovaném období také značně nevyrovnaný 

vývoj. Po poklesu v jednom roce následuje nárůst v roce dalším. Na změně časového 

rozlišení se nejvíce podílí změna položky náklady příštích období. Tyto náklady 

představují hodnotu předplaceného nájemného (akontací) za užívání majetku na základě 

finančního pronájmu. 

 

Vývoj vybraných položek aktiv v letech 2002 - 2006

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2002 2003 2004 2005 2006

rok

tis. Kč

Celková aktiva

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční
majetek

 

Graf 1: Vývoj vybraných položek aktiv v letech 2002–2006
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Horizontální analýza pasiv 

Změna 2002/2003 Změna 2003/2004 Změna 2004/2005 Změna 2005/2006 
PASIVA 

tis. K č % tis. K č % tis. K č % tis. K č % 

PASIVA CELKEM 2 574 14,44% 154 0,76% 2 770 13,48% 4 822 17,13% 

Vlastní kapitál -1 703  -24,30% 3 347 63,09% 4 419 51,07% 7 846 37,51% 

Základní kapitál 0 - 0 - 0 - 0 - 

Kapitálové fondy 0 - 0 - 0 - 0 - 

Zákonný rezervní 
fond/Nedělitelný fond 0 - 0 - 0 - 0 - 

Výsledek hospodaření 
minulých let -2 789 -77,54% 3 298 408,17% 3 346 81,49% 4 419 37,23% 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 1 086 49,12% 49 1,49% 1 073 32,07% 947 17,65% 

Cizí zdroje 4 484  43,35% -3 768 -25,41% -1 486 -13,44% -2 354 -32,60% 

Dlouhodobé závazky 0 - 0 - 0 - 0 - 

Krátkodobé závazky 4 484 43,35% -3 768 -25,41% -1 486 -13,44% -2 354 -32,60% 

Závazky z obch. vztahů 1 237 35,04% -1 298 -27,23% -663 -19,11% 172 5,78% 

Závazky ke společníkům 3 370 57,75% -3 000 -32,59% -1 000 -16,11% -2 103 -67,77% 

Závazky k zaměstnancům 104 26,74% -56 -11,36% -36 -8,24% 28 6,53% 

Stát – daňové závazky a 
dotace -270 -76,06% 617 725,88% 202 28,77% -411 -83,37% 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 - 0 - 0 - 0 - 

Dohadné účty pasivní -80 -100,00% 0 - 40 - -40 - 

Jiné závazky 0 - 0 - 0 - 2 100,00% 

Bank. úvěry a výpomoci 0 - 0 - 0 - 0 - 

Časové rozlišení -207  -44,04% 575 218,63% -163 -19,45% -670 - 99,26 % 

Tabulka 5: Horizontální analýza vybraných položek pasiv 

 
U horizontální analýzy pasiv je poukázáno na vývoj vlastního kapitálu. V roce 

2003 došlo k jeho poklesu o více než 24 %, ale od roku následujícího neustále roste. 

V roce 2004 se vlastní kapitál zvýšil o více než 63 % z hodnoty 5 305 tis. Kč na 8 652 

tis. Kč. Ve zbývajících dvou letech vzrostl o 51 %, resp. téměř 38 %. Rozdíl mezi 

prvním a posledním sledovaným rokem je 13 909 tis. Kč. Vlastní kapitál se tedy téměř 

ztrojnásobil. Příčinou je zejména vysoký dosahovaný výsledek hospodaření běžného 

účetního období a od roku 2004 také narůstající stav nerozděleného zisku minulých let, 

který v tomto roce vzrostl z 808 tis. Kč na 4 106 tis. Kč, což představuje více než 

čtyřnásobný nárůst. V roce 2003 došlo k rozdělení nerozděleného zisku minulých let 

mezi akcionáře firmy. Peněžní prostředky byly použity jako půjčka společnosti. Vývoj 

výsledku hospodaření běžného účetního období zachycuje následující graf. 
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Graf 2: Výsledek hospodaření běžného účetního období v letech 2002–2006 

 
Základní kapitál společnost ve sledovaných letech nenavyšovala, stejně jako 

zákonný rezervní fond.  Kapitálové fondy společnost nevytváří.  

U položky cizí zdroje došlo v roce 2003 k nárůstu o více než 43 %. Tento nárůst 

byl zapříčiněn zvýšením krátkodobých závazků. Největší podíl na této změně zaujímá 

zvýšení závazků ke společníkům a závazků z obchodních vztahů. Od následujícího roku 

cizí zdroje neustále klesaly. To bylo dáno zejména změnami výše půjček firmě od 

vlastníků. V roce 2004 poklesly cizí zdroje o 25 %, v roce 2005 o 13 % a v roce 2006 o 

33 %. Tento snížení bylo způsobeno poklesem krátkodobých závazků.  

Závazky z obchodního styku každoročně klesají, což znamená, že společnost 

hradí své závazky včas, a z tohoto důvodu při nákupu zásob nevyužívá obchodních 

úvěrů a finančních výpomocí. Vzhledem k tomu, že společnost nemá žádné dlouhodobé 

závazky, nevyužívá ani dlouhodobé bankovní úvěry společnost. 

Daňové závazky vůči státu vykazují značně nevyrovnaný vývoj. V roce 2003 

poklesly o více než 76 %, ale v následujícím roce zaznamenaly výrazný nárůst (vzrostly 

více než sedmkrát) z hodnoty 85 tis. Kč na 702 tis. Kč. Růst pokračoval i v roce 2005, i 

když nebyl tak dynamický. V posledním sledovaném roce, v roce 2006, poklesly o      

83 %. 

Ve vývoji časového rozlišení také nelze zaznamenat rovnoměrný vývoj, na 

kterém se podílely pouze výdaje příštích období. Ty v roce 2003 poklesly o 44 % a 
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v roce 2004 vzrostly o téměř 219 %. V roce 2005 a 2006 výdaje poklesly o více než    

19 %, resp. 99 %.   
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Graf 3: Vývoj vybraných položek pasiv v letech 2002–2006 
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3.1.2 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 

Změna 2002/2003 Změna 2003/2004 Změna 2004/2005 Změna 2005/2006 
TEXT 

tis. K č % tis. K č % tis. K č % tis. K č % 

Tržby za prodej zboží a vl. 
výrobků a služeb 1 624 2,14% -4 758 -6,15 % -253 -0,35 % 939 1,30% 

Tržby za prodej zboží -5 677 -18,33% -3 910 -15,45% -3 218 -15,04% 1 300 7,15% 

Náklady vynaložené na 
prodané zboží -5 653 -19,51% -3 766 -16,15% -2 888 -14,77% 1 218 7,31% 

Obchodní marže -24 -1,20% -144 -7,27% -330 -17,95% 82 5,44% 

Výkony 7 301 16,30% -848 -1,63% -253 -0,49% 2 857 5,60% 

Tržby za prodej vl. výrobků a 
služeb 7 301 16,30% -848 -1,63% -253 -0,49% 2 857 5,60% 

Výkonová spotřeba 5 992 16,65% -892 -2,13% -1 138 -2,77% 93 0,23% 

Přidaná hodnota 1 285 11,87% -100 -0,83% 555 4,62% 2 846 22,65% 

Osobní náklady -290 -3,56% 124 1,58% -198 -2,48% 896 11,52% 

Mzdové náklady -246 -4,17% 106 1,88% -128 -2,22% 655 11,64% 

Daně a poplatky 43 53,09% -14 -11,29% 27 24,55% 13 9,49% 

Odpisy dl. nehmotného a 
hmotného majetku -8 -1,60% 40 8,15% 422 79,47% 231 24,24% 

Změna stavu rezerv a 
opravných položek  -28 -46,67% -105 -328,13% 110 -150,68% -39 -105,41% 

Ostatní provozní výnosy -489 -26,15% 530 38,38% 786 41,13% 335 12,42% 

Ostatní provozní náklady -81 -34,62% -39 -25,49% 368 322,81% -4 -0,83% 

Provozní výsledek hosp. 1 160 31,53% 464 9,59% 862 16,25% 1 824 29,59% 

Finanční výsledek hosp. 33 -4,72% -1 0,15% 495 -74,21% 29 -16,86% 

Výsledek hosp. za běžnou 
činnost 1 086 49,12% 49 1,49% 1 073 32,07% 947 21,43% 

Mimořádný výsledek hosp. 0 - 0 - 0 - 0 - 

Výsledek hosp. za účetní 
období (+/-) 1 086 49,12% 49 1,49% 1 073 32,07% 947 21,43% 

Tabulka 6: Horizontální analýza vybraných položek Výkazu zisku a ztráty 

 
Ve sledovaném období je vývoj celkových tržeb bez velkých výkyvů. V letech 

2004 a 2005 tržby mírně poklesly. V roce 2004 to byl pokles o více než 6 % a v roce 

2005 poklesly tržby o 0,35 %. Ovšem v roce 2006 došlo k jejich nárůstu o 1,3 %. Vývoj 

tržeb je zachycen na následujícím grafu.  
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Graf 4: Vývoj celkových tržeb v letech 2002–2006 

 
Po předchozím několikaletém poklesu tržeb za prodej zboží až o 18 % došlo 

v roce 2005 k jejich zvýšení, a to o více než 7 %, na částku 19 474 tis. Kč. Náklady na 

prodané zboží se vyvíjely přibližně ve stejném poměru jako tržby za zboží. To znamená, 

že v roce 2003 poklesly více než o 19 %, v roce 2004 a 2005 o 15 %. Poslední 

sledovaný rok představoval nárůst nákladů o 7 %. Obchodní marže v roce 2005 oproti 

předchozímu poklesu také vzrostla, a to o 5 %, tj. na částku 1 590 tis. Kč.   

Výkony v roce 2003 vzrostly o více než 16 %, ale v roce 2004 a 2005 došlo 

k jejich poklesu. V roce 2004 to bylo o více než 1,6 % a v roce 2005 o 0,5 %. Výkony 

jsou z celé části tvořeny tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, které se tedy 

vyvíjely stejně a v roce 2006 dosáhly hodnoty 53 858 tis. Kč.  

Vývoj výkonové spotřeby byl rovněž nerovnoměrný. V roce 2003 vzrostla téměř 

o 17 %. Poté ovšem následovaly dva roky poklesu o 2 %, resp. o 3 %. Rok 2006 

představoval jen nepatrný nárůst na částku 40 038 tis. Kč. Tyto změny byly v roce 2003 

dány především nárůstem spotřeby materiálu a energie o 21 % a v roce 2004 nákupem 

služeb. V roce 2003 rostla výkonová spotřeba rychleji než výkony, což nevypovídá o 

úsporném hospodaření při plnění zakázek. Od roku 2004 se však situace zlepšila.  

Za zmínku jistě stojí výrazné zvýšení osobních nákladů v roce 2006, kdy došlo k 

posunu z částky 7 777 tis. Kč na částku 8 673 tis. Kč, což představovalo nárůst o téměř 

12 %. Následující grafy zachycují vývoj počtu zaměstnanců a osobních nákladů od roku 

2002 do roku 2006.   
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Graf 5: Vývoj osobních nákladů v letech 2002–2006 

 
Ve všech sledovaných letech docházelo k poklesu položky změna stavu rezerv a 

opravných položek. V roce 2003 poklesly rezervy o 47 %, ale v dalších sledovaných 

letech to byly poklesy o stovky procent. V roce 2004 byl pokles nejvyšší, a to o 328 %, 

ve zbývajících dvou letech společnost zaznamenala propad o 151 %, resp. 105 %. To 

znamená, že firma ve sledovaných letech čerpala vytvořené rezervy.  

V roce 2005 došlo k výraznému nárůstu ostatních provozních nákladů. Došlo ke 

zvýšení z částky 114 tis. Kč na 482 tis. Kč, což činí téměř 323 %. Tento nárůst byl 

výjimkou, protože v ostatních sledovaných letech provozní náklady klesaly.  

Výsledek hospodaření za účetní období i výsledek hospodaření před zdaněním 

zaznamenal ve všech sledovaných letech nárůst. V roce 2003 to byl nárůst o více než 50 

%. V následujícím roce zvýšení nebylo již není tak výrazné (pouze 1,5 %), ale v roce 

2005 došlo opět ke zvýšení výsledku hospodaření, a to o 32 %. V posledním ze 

sledovaných let byl zaznamenán nárůst o 21,43 %.  
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3.1.3 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

Vertikální analýza aktiv 

Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 
AKTIVA  

tis. K č % tis. K č % tis. K č % tis. K č % tis. K č % 

AKTIVA  17 822  100% 20 396 100% 20 550 100% 23 320 100% 28 142 100% 

Stálá aktiva 1 488  8,35% 1 190 5,38% 1 624 7,90% 1 836 7,87% 2 353 8,36% 

Dl. hmotný majetek 1 488 8,35% 1 190 5,38% 1 624 7,90% 1 832 7,87% 2 353 8,36% 

Samostatné movité věci  1 015 5,70% 751 3,68% 1 218 5,93% 1 458 6,25% 2 010 7,14% 

Jiný dl. hmotný majetek 473 2,65% 439 2,15% 406 1,98% 374 1,60% 343 1,22% 

Oběžná aktiva 15 659  87,86% 17 650 86,54% 17 608 85,68% 19 616 84,12% 24 231 86,10% 

Zásoby 6 041 33,90% 6 266 30,72% 5 551 27,01% 5 206 22,32% 6 076 21,59% 

Materiál 782 4,39% 903 4,43% 933 4,54% 527 2,26% 507 1,80% 

Zboží 4 574 25,66% 4 936 24,20% 4 336 21,10% 4 174 17,90% 5 569 19,79% 

Poskytnuté zálohy na 
zásoby 685 3,84% 427 2,09% 282 1,37% 505 2,17% 0 - 

Krátkodobé pohledávky 6 557 36,79% 6 562 32,17% 6 881 33,48% 8 525 36,56% 11 280 40,08% 

Pohledávky z obch. 
vztahů 6 480 36,36% 6 559 32,16% 6 878 33,47% 8 232 35,30% 9 058 32,19% 

Stát – daňové 
pohledávky 0 - 0 - 0 - 0 - 1 433 5,09% 

Ostatní poskytnuté 
zálohy 0 - 0 - 0 - 0 - 692 2,46% 

Dohadné účty aktivní 0 - 0 - 0 - 290 1,24% 94 0,33% 

Jiné pohledávky 3 0,20% 3 0,25% 3 0,18% 3 0,16% 3 0,13% 

Krátkodobý finanční 
majetek 3 061 17,18% 4 822 23,64% 5 176 25,19% 5 885 25,24% 6 875 24,43% 

Peníze 476 2,67% 44 0,22%  420 2,04% 675 2,89% 211 0,75% 

Účty v bankách 2 585 14,50% 4 778 23,43% 4 756 23,14% 5 210 22,34% 6 664 23,68% 

Ostatní aktiva 675  3,79% 1 556 7,63% 1 318 6,41% 1 868 8,01% 1 558 5,54% 

Náklady příštích období 527 2,96% 1 529 7,50% 1 318 6,41% 1 518  6,51% 1 558 5,54% 

Příjmy příštích období 148 0,83% 27 0,13% 0 - 350 1,50% 0 - 

Tabulka 7 : Vertikální analýza vybraných položek aktiv 

 
Pro strukturu aktiv je příznačné, že oběžná aktiva několikanásobně převyšují 

stálá aktiva. Ve všech sledovaných letech představují oběžná aktiva více než 

desetinásobek stálých aktiv. V roce 2002 činila oběžná aktiva 15 659 tis. Kč (88 % 

stálých aktiv) a v roce 2006 to bylo 24 231 tis. Kč (86 % aktiv). Takto vysoký podíl 

oběžných aktiv vyplývá z charakteru činnosti firmy, kdy cca jejich 1/3 je tvořena 

zásobami, 1/3 pohledávkami a 1/3 finančním majetkem. 

Na základě výsledků vertikální analýzy aktiv můžeme říci, že aktiva v letech 

2002 až 2006 tvoří v průměru přibližně z 8 % stálá aktiva a z 86 % oběžná aktiva. 

Přibližně 6 % celkových aktiv tvoří ostatní aktiva. Strukturu aktiv v průběhu období let 

2002 až 2006 znázorňuje následující graf. 
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Graf 6: Struktura aktiv v letech 2002–2006 

 

Podíl stálých aktiv na celkových aktivech se v posledních letech nachází okolo 8 

%. Nejvýznamnější a vlastně jediný podíl na stálých aktivech firmy představuje 

dlouhodobý hmotný majetek, který v roce 2002 dosáhl 1 488 tis. Kč, což činí 8,35 % 

celkových aktiv. V roce 2003 to bylo 5,38 %, v roce 2004 7,9 %, v roce 2005 přibližně 

7,87 % a v roce 2006 asi 8,36 % stálých aktiv.  

Nejvýznamnější položkou oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky, zejména 

tedy pohledávky z obchodního styku. Krátkodobé pohledávky představují v roce 2002 

přibližně 42 % oběžných aktiv a 37 % celkových aktiv. V peněžním vyjádření se sice 

krátkodobé pohledávky zvyšují, ale jejich procentní podíl na celkových aktivech kolísá. 

V roce 2006 dosahovaly krátkodobé pohledávky 11 280 tis. Kč, což představuje 40 % 

celkových aktiv a 47 % oběžných aktiv.  

Podíl zásob na celkových aktivech každý ze sledovaných roků klesá, i když 

jejich vývoj je poměrně nevyrovnaný. V roce 2002 představují zásoby 34 % celkových 

aktiv a dosáhly hodnoty 6 041 tis. Kč, což představuje téměř 39 % oběžných aktiv. 

V roce 2006 tvořily zásoby 22 % celkových aktiv a jejich hodnota byla 6 076 tis. Kč. 

Na oběžných aktivech se v tomto roce podílely zásoby 25 %. Největší podíl na zásobách 

mají položky materiálu (pro výrobní činnost) a zásob (pro velkoobchod).  
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Vertikální analýza pasiv 

2002 2003 2004 2005 2006 
PASIVA 

tis. K č % tis. K č % tis. K č % tis. K č % tis. K č % 

PASIVA CELKEM 17 822  100,00% 20 396 100,00% 20 550 100,00% 23 320 100,00% 28 142 100,00% 

Vlastní kapitál 7 008  39,32% 5 305 26,01% 8 652 42,10% 13 071 56,05% 20 917 74,33% 

Základní kapitál 1 000 5,61% 1 000 4,90% 1 000 4,87% 1 000 4,29% 1 000 3,55% 

Zákonný rezervní 
fond 200 1,12% 200 0,98% 200 0,97% 200 0,86% 200 0,71% 

Výsledek hosp. 
minulých let 3 597 20,18% 808 3,96% 4 106 19,98% 7 452 31,96% 11 871 42,18% 

Výsledek hosp. běž. 
úč. období 2 211 12,41% 3 297 16,16% 3 346 16,28% 4 419 18,95% 5 366 19,07% 

Cizí zdroje 10 344  58,04% 14 828 72,70% 11 060 53,82% 9 574 41,05% 7 220 25,66% 

Krátkodobé závazky 10 344 58,04% 14 828 72,70% 11 060 53,82% 9 574 41,05% 7 220 25,66% 

Závazky z 
obchodních vztahů 3 530 19,81% 4 767 23,37% 3 469 16,88% 2 806 12,03% 2 978 10,58% 

Závazky ke 
společníkům 5 836 32,75% 9 206 45,14% 6 206 30,20% 5 206 22,32% 3 103 11,03% 

Závazky k 
zaměstnancům 389 2,18% 493 2,42% 437 2,13% 401 1,72% 429 1,52% 

Stát – daňové 
závazky a dotace 355 1,99% 85 0,42% 702 3,42% 904 3,88% 493 1,75% 

Dohadné účty 
pasivní 80 0,45% 0 - 0 - 40 0,17% 0 0,00% 

Jiné závazky 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0,01% 

Bankovní úvěry a 
výpomoci 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Ostatní pasiva 470  2,64% 263 1,29% 838 4,08% 675 2,89% 5 0,02% 

Tabulka 8: Vertikální analýza vybraných položek pasiv 

 
Pro strukturu pasiv firmy je charakteristický nerovnoměrný vývoj podílu cizích 

zdrojů a vlastního kapitálu na celkových pasivech. Do roku 2003 byla pasiva tvořena 

z větší části cizím kapitálem. Průměrně se na celkových pasivech v tomto období 

podílel z 36 % vlastní kapitál a z 62 % cizí zdroje. Od roku 2005 se poměr obrátil ve 

prospěch vlastního kapitálu, přičemž v letech 2005 a 2006 byla celková pasiva tvořena 

přibližně z 65 % vlastním kapitálem a 34 % cizím kapitálem. To značí zmenšování 

závislosti společnosti na cizích zdrojích a také to, že došlo ke splacení části půjček 

vlastníkům). V celém období představují ostatní pasiva pouze nepatrnou část.  
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Graf 7: Struktura pasiv v letech 2002–2006 

 
Podíl základního kapitálu na celkových pasivech se pohyboval ve všech 

sledovaných letech kolem 5 %. V roce 2003 činil jeho podíl na vlastním kapitálu téměř 

19 %, ale v průběhu dalších let se postupně snižoval a v roce 2006 dosáhl necelých 5 %. 

S výjimkou roku 2003 je nejvýznamnější složkou vlastního kapitálu výsledek 

hospodaření minulých let. Největšího podílu dosáhl v roce 2006, kdy jeho hodnota byla 

11 871 tis. Kč, což představovalo více než 42 % celkových pasiv a téměř 57 % 

vlastního kapitálu. Nejmenší podíl výsledku hospodaření minulých let na celkových 

pasivech byl v roce 2003, kdy dosáhl pouze necelých 4 % pasiv, tedy 15 % vlastního 

kapitálu.  

Druhou nejdůležitější složkou vlastního kapitálu byl výsledek hospodaření 

běžného účetního období. Nejvyššího podílu dosáhl v roce 2003, kdy tvořil více než    

62 % vlastního kapitálu, což představovalo 16 % celkových pasiv. V roce 2006 se 

podílel na celkových pasivech 19 %, ovšem podíl na vlastním kapitálu byl 25,65 %.  

Nejvýznamnější složkou cizích zdrojů jsou ve všech sledovaných letech 

krátkodobé závazky, především pak závazky vůči společníkům, které v roce 2002 

zaujímají 33 %, v roce 2003 pak 45 %, následující rok 30%, v roce 2005 pak 22 % a 

v roce 2006 činí 11 % celkových pasiv. Podíl krátkodobých závazků na celkových 

pasivech od roku 2003 klesal, stejně jako podíl cizích zdrojů. V roce 2003 se 

krátkodobé závazky podílely na celkových pasivech téměř 73 %, ale v roce 2006 to bylo 

už pouze necelých 26 %. Z krátkodobých závazků hrají důležitou roli ještě závazky 
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z obchodních vztahů. Jejich podíl na celkových pasivech v průběhu sledovaných let 

klesal. V roce 2002 činily 20 %, což představovalo 34 % cizích zdrojů. V roce 2006 to 

bylo už jen necelých 11 %, což znamenalo 41 % cizích zdrojů.   

 

3.1.4 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
TEXT 

tis. K č % tis. K č % tis. K č % tis. K č % tis. K č % 

Tržby za prodej 
zboží, vl. výrobk ů 
a služeb 75 780 100% 77 404 100% 72 646 100,00% 69 175 100,00% 73 332 100,00% 

Tržby za prodej 
zboží 30 979 41% 25 302 32,69% 21 392 29,45% 18 174 26,27% 19 474 26,56% 

Náklady vynaložené 
na prodané zboží 28 973 38% 23 320 30,13% 19 554 26,92% 16 666 24,09% 17 884 24,39% 

Obchodní marže 2 006 3% 1 982 2,56% 1 838 2,53% 1 508 2,18% 1 590 2,17% 

Výkony 44 801 59% 52 102 67,31% 51 254 70,55% 51 001 73,73% 53 858 73,44% 

Tržby za prodej 
vlastních výrobků a 
služeb 44 801 59% 52 102 67,31% 51 254 70,55% 51 001 73,73% 53 858 73,44% 

Výkonová spotřeba 35 983 47% 41 975 54,23% 41 083 56,55% 39 945  57,74% 40 038 54,60% 

Přidaná hodnota 10 824 14,3% 12 109 15,64% 12 009 16,53% 12 564 18,16% 15 410 21,01% 

Osobní náklady 8 141 11%% 7 851 10,14% 7 975 10,98% 7 777 11,24% 8 673 11,83% 

Mzdové náklady 5 893 8% 5 647 7,30% 5 753 7,92% 5 625 8,13% 6 280 8,56% 

Daně a poplatky 81 0% 124 0,16% 110 0,15% 137  0,20% 150 0,20% 

Odpisy dl. nehmot. 
a hmot. majetku 499 1% 491 0,63% 531 0,73% 953 1,38% 1 184 1,61% 

Změna stavu rezerv 
a opravných 
položek  60 0% 32 0,04% -73 -0,10% 37 0,05% -2 0,00% 

Ostatní provozní 
výnosy 1 870 2% 1 381 1,78% 1 911 2,63% 2 697 3,90% 3 032 4,13% 

Ostatní provozní 
náklady 234 0% 153 0,20% 114 0,16% 482 0,70% 478 0,65% 

Provozní výsledek 
hosp. 3 679 5% 4 839 6,25% 5 303 7,30% 6 165 8,91% 7 989 10,89% 

Finanční výsledek 
hosp. -699 -1% -666 -0,86% -667 -0,92% -172 -0,25% -143 -0,20% 
Výsledek hosp. za 
běžnou činnost 2 211 3% 3 297 4,26% 3 346 4,61% 4 419 6,39% 5 366 7,32% 

Mimořádný výsledek 
hosp. 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Výsledek hosp. za 
účetní období (+/-) 2 211 3% 3 297 4,26% 3 346 4,61% 4 419 6,39% 5 366 7,32% 

Tabulka 9: Vertikální analýza vybraných položek Výkazu zisku a ztráty 

 

Ve vývoji celkových tržeb ve sledovaných letech nelze nalézt jednoznačný trend. 

V letech 2002 a 2003 tržby rostly až na hodnotu 77 404 tis. Kč, ovšem v následujících 

dvou letech poklesly až na 69 175 tis. Kč. Rok 2006 byl už opět ve znamení nárůstu 
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tržeb na 73 332 tis. Kč. Na následujícím grafu je zachycen podíl tržeb za prodej zboží a 

tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Z tohoto grafu lze rozpoznat, že je 

společnost zaměřena především na poskytování služeb, a tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb tedy mají rozhodující podíl na celkových tržbách. V průměru se za 

celé sledované období podílely na celkových tržbách 69 %. Poměr tržeb za zboží a tržeb 

za vlastní výrobky a služby se v průběhu sledovaných let postupně měnil ve prospěch 

tržeb za vlastní výrobky a služby. V roce 2006 dosáhl tento poměr 1:3. Tato změna a 

tím pádem i orientace na prodej vlastních výrobků a služeb byla reakcí podniku na 

klesající obchodní marži. V roce 2001 změnili výrobci z důvodu poklesu prodeje zboží 

(tabulí plochého skla) svoji strategii a začali zpracovatele zásobovat přímo, tzn. 

s vyloučením velkoobchodů. Společnost tuto změnu předpokládala a nakoupila nové 

stroje na opracování skla. Tím mohla zvýšit tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.  
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Graf 8: Složení tržeb v letech 2002–2006 

 
Podíl výkonové spotřeby na celkových tržbách se vyjma roku 2006 ve všech 

sledovaných letech zvyšoval. V roce 2002 představoval 47 %, v roce 2003 asi 54 %, 

v roce 2004 přibližně 57 % a v roce 2005 to bylo přibližně 58 %. V roce 2006 podíl 

poklesl na 55 %.  

Další důležitou položkou výkazu zisku a ztráty je přidaná hodnota. Velkou část 

přidané hodnoty je možné použít na zajištění chodu a rozvoje firmy. Podíl přidané 
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hodnoty ve všech letech narůstá. V roce 2002 činil podíl přidané hodnoty na celkových 

tržbách 14,3 % a v roce 2006 to bylo již 21 % tržeb. 

Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je od roku 2003 patrný nárůst podílu 

osobních nákladů na tržbách. V roce 2003 dosáhly osobní náklady částky 7 851 tis. Kč, 

což představuje podíl na tržbách 10 %, a v roce 2006 hodnoty 8 673 tis. Kč, což je již 

12 % celkových tržeb. Podíl osobních nákladů na celkových tržbách však není příliš 

vysoký, a můžeme tedy konstatovat, že firma není přezaměstnaná.  

  



 

49 

 

3.2 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATEL Ů  
 
Čistý pracovní kapitál 

Rok 
Oběžná 
aktiva 

 (v tis. Kč) 

Krátkodobé 
závazky 
(v tis. Kč) 

Krátkodobé 
bankovní 

úvěry 
(v tis. Kč) 

Čistý 
pracovní 
kapitál 
(v tis. Kč) 

2002 15 659 10 344 0 5 315 
2003 17 650 14 828 0 2 822 
2004 17 608 11 060 0 6 548 
2005 19 616 9 574 0 10 042 
2006 24 231 7 220 0 17 011 

Tabulka 10: Hodnoty čistého pracovního kapitálu I. 

 
 

 Z údajů uvedených v tabulce jasně vyplývá, že hodnota čistého pracovního 

kapitálu byla ve všech sledovaných letech kladná, což znamená, že společnost by měla 

být schopna hradit své závazky bez větších potíží.  

 V roce 2003 došlo k poklesu tohoto ukazatele na necelé 3 mil. Kč. Tento pokles 

byl způsoben výrazným nárůstem krátkodobých závazků, doprovázeným jen 

nevýznamným nárůstem oběžných aktiv. V následujících letech se krátkodobé závazky 

postupně snižovaly.  

 
 

Čisté pohotové prostředky 

Rok 
Peníze na 
hotovosti 

(v tis. Kč) 

Peníze na 
běžných 
účtech 
(v tis. Kč) 

Okamžit ě 
splatné 
závazky 
(v tis. Kč) 

Čisté 
pohotové 

prost ředky  
(v tis. Kč) 

2002 476 2 585 10 344 -7 283 
2003   44 4 788 14 828 -9 996 
2004 420 4 756 11 060 -5 884 
2005 675 5 210   9 574 -3 689 
2006 211 6 664   7 220    -345 

Tabulka 11: Hodnoty čistých pohotových prostředků 

 
Ukazatel čisté pohotové prostředky se používá pro sledování okamžité likvidity.  

Výpočtem se získají informace o likviditě právě splatných závazků firmy. S výjimkou 
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roku 2003 se čisté pohotové prostředky přibližují nule, ale pořád se pohybují 

v záporných hodnotách.  

 

Čisté peněžně pohledávkové fondy 

Rok 
Oběžná 
aktiva 

(v tis. Kč) 

Zásoby 
(v tis. Kč) 

Krátkodobé 
závazky 
(v tis. Kč) 

Čisté pen ěžně 
pohledávkové 

fondy 
(v tis. Kč) 

2002 15 659 6 041 10 344 - 726 
2003 17 650 6 266 14 828 - 3 444 
2004 17 608 5 551 11 060 997 
2005 19 616 5 206   9 574 4 836 
2006 24 231 6 076   7 220 10 935 

Tabulka 12: Hodnoty čistých peněžně pohledávkových fondů 

 
Z tabulky výpočtů je zřejmé, že čisté peněžně pohledávkové fondy zaznamenaly 

ve sledovaných letech nevyrovnaný vývoj. V roce 2002 a 2003 dosáhly záporných 

hodnot, ovšem v následujících letech narůstají. Oproti roku 2004 se zvýšily téměř 

jedenáctkrát.   

 

3.3 ANALÝZA POM ĚROVÝCH UKAZATEL Ů 

3.3.1 ANALÝZA LIKVIDITY 
 

Ukazatele likvidity informují o tom, jak snadno je podnik schopen splácet závazky 

ze svých disponibilních zdrojů. 

 

Okamžitá likvidita  

Rok 
Finan ční 
majetek 
(v tis. Kč) 

Krátkodobé 
závazky 
(v tis. Kč) 

Okamžitá 
likvidita 

2002 3 061 10 344 0,29 
2003 4 822 14 828 0,33 
2004 5 176 11 060 0,47 
2005 5 885 9 574 0,61 
2006 6 875 7 220 0,95 

Tabulka 13: Hodnoty okamžité likvidity 



 

51 

 
Hodnoty okamžité likvidity jsou poměrně uspokojivé. Od roku 2005 dosahují 

velmi dobrých hodnot. Hodnoty tohoto ukazatele se v každém ze sledovaných let 

postupně zvyšovaly. V roce 2002 byla společnost schopna okamžitě uhradit méně než 

30 % krátkodobých závazků. V roce 2003 to bylo 33 % a v roce následujícím 47 % 

závazků. V roce 2005 se hodnota okamžité likvidity dostala nad úroveň doporučeného 

rozmezí (0,2 až 0,5) a společnost byla schopna okamžitě uhradit více než 61 % 

krátkodobých závazků. V témže roce byl oborový průměr 0,31, a společnost ho tedy 

téměř dvojnásobně převýšila. Na konci sledovaného období, v roce 2006, se hodnota 

okamžité likvidity blížila 1.  Své krátkodobé závazky tak mohla společnost okamžitě 

uhradit z 95 %.  

Vzhledem k tomu, že nadbytečnou zásobou volných peněžních prostředků 

přichází společnost o příjmy, které by mohla získat ve formě úroků, nejsou vyšší 

hodnoty okamžité likvidity pro firmu příliš příznivé. Z tohoto důvodu by měl 

management firmy věnovat velkou pozornost výši pohotových finančních prostředků. 

 

Pohotová likvidita 

Rok 
Oběžná 
aktiva 

(v tis. Kč) 

Zásoby 
(v tis. Kč) 

Krátkodobé 
závazky 
(v tis. Kč) 

Pohotová 
likvidita 

2002 15 659 6 041 10 344 0,93 
2003 17 650 6 266 14 828 0,77 
2004 17 608 5 551 11 060 1,09 
2005 19 616 5 206 9 574 1,51 
2006 24 231 6 076 7 220 2,51 

Tabulka 14: Hodnoty pohotové likvidity 

 
Z tabulky je zřejmé, že se hodnota pohotové likvidity v letech 2002 a 2003 

nachází pod doporučenou hranicí, což ohrožuje zachování likvidity firmy. Je to dáno 

především vyšší hodnotou krátkodobých závazků, která v roce 2003 vzrostala o více než 

43 %.  

V roce 2004 a 2005 se hodnoty pohotové likvidity nachází v mezích 

doporučených hodnot. V posledním ze sledovaných let (2006) dosáhly hodnoty 

pohotové likvidity 2,51, což je dáno tím, že oběžná aktiva v tomto roce vzrostla o více 

než 19 % a krátkodobé závazky poklesly téměř o 33 %.  Stav zásob se nachází v celém 
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období ve srovnatelných hodnotách. Pozitivně můžeme hodnotit to, že hodnoty 

pohotové likvidity ve sledovaném období neustále narůstají a dosahují vyšších hodnot, 

než je oborový průměr.   

 

Běžná likvidita  

Rok 
Oběžná 
aktiva 

(v tis. Kč) 

Krátkodobé 
závazky 
(v tis. Kč) 

Běžná 
likvidita 

2002 15 659 10 344 1,51 
2003 17 650 14 828 1,19 
2004 17 608 11 060 1,59 
2005 19 616 9 574 2,05 
2006 24 231 7 220 3,36 

Tabulka 15: Hodnoty běžné likvidity 

 
Pro zachování likvidity je postačující hodnota vyšší než 1,5. Pokles likvidity 

v roce 2003 byl dán zvýšením krátkodobých závazků o více než 43 %, což 

představovalo vyšší nárůst oproti oběžným aktivům, která vzrostla pouze o 13 %.  

Od roku 2004 oběžná aktiva neustále rostly, ale krátkodobé závazky naopak 

klesaly. Z tohoto důvodu se ukazatel běžné likvidity neustále zvyšoval až na hodnotu 

3,36 v roce 2006. Od roku 2005 dosahují hodnoty likvidity 3. stupně standardu a jsou 

vyšší než oborový průměr.  
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Graf 9: Ukazatele likvidity v letech 2002–2006 
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3.3.2 ANALÝZA ZADLUŽENOSTI 
 
Každá firma používá k financování svých aktiv vlastní a cizí zdroje. Míru 

financování aktiv z cizích zdrojů vyjadřují ukazatele zadluženosti.  

 

Celková zadluženost 

Rok  Cizí zdroje  
(v tis. Kč) 

Aktiva 
celkem 
(v tis. Kč) 

Celková 
zadluženost 

2002 10 344 17 822 0,58 
2003 14 828 20 396 0,73 
2004 11 060 20 550 0,54 
2005 9 574 23 320 0,41 
2006 7 220 28 142 0,26 

Tabulka 16: Hodnoty celkové zadluženosti 

 
Ukazatel celkové zadluženosti firmy bývá také označován jako ukazatel 

věřitelského rizika. Firmy s vysokou zadlužeností mívají problémy se získáváním 

dalších půjček a úvěrů. Pokud je ukazatel zadluženosti vyšší jak 50 %, věřitelé vždy 

váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla požadují vyšší úrok. 

Výsledky výpočtu celkové zadluženosti neopravňují mluvit o konkrétním 

vývojovém trendu, neboť zadluženost v čase kolísá, přičemž ji nelze považovat za příliš 

uspokojující. V letech 2002, 2003 a 2004 byla společnost zadlužena z více než 50 %. 

Konkrétně v roce 2003 dosáhla zadluženost 73 %, což je údaj pohybující se za 

rizikovou hranicí. Tato zadluženost byla značně ovlivněna vysokými závazky vůči 

akcionářům firmy, kteří společnosti poskytli finanční prostředky, jež si rozdělili v rámci 

zisku minulých let. To vedlo ke snížení vlastního kapitálu. Příčinou toho všeho byla 

změna v pravidlech používání srážkové daně. V roce 2005 klesla zadluženost pod 50 % 

na úroveň 41 %. Bylo to způsobeno snížením cizích zdrojů, konkrétně pak 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů a závazků ke společníkům. V roce 2006 

dokonce klesla zadluženost na 26 %, což je považováno za nízkou hodnotu. V roce 

2005 byla celková zadluženost nižší než oborový průměr, který činil 74,94 %.  
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Běžná zadluženost 

Rok  
Krátkodobé 
cizí zdroje 

(v tis. Kč) 

Aktiva 
celkem 
(v tis. Kč) 

Běžná 
zadluženost 

2002 10 344 17 822 0,58 
2003 14 828 20 396 0,73 
2004 11 060 20 550 0,54 
2005 9 574 23 320 0,41 
2006 7 220 28 142 0,26 

Tabulka 17: Hodnoty běžné zadluženosti 

 
Běžná zadluženost poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. Podle 

výpočtů je zřejmé, že v roce 2002 se krátkodobé závazky podílely na celkových 

aktivech z 58 % a v roce 2003 z 73 %. Od roku 2004 docházelo k poklesu běžné 

zadluženosti, přičemž v roce 2004 se podílely krátkodobé závazky na celkových 

aktivech z 54 %, v roce 2005 z 41 % a v roce 2006 z 26 %. Tento pokles je zapříčiněn 

poklesem krátkodobých cizích zdrojů o 49 %, zejména pak závazků k akcionářům, a 

nárůstem celkových aktiv o 58 %.  

 

Ukazatel finanční samostatnosti 

Rok  
Vlastní 
kapitál 
(v tis. Kč) 

Aktiva 
celkem 
(v tis. Kč) 

Ukazatel finan ční 
samostatnosti 

2002 7 008 17 822 0,39 
2003 5 305 20 396 0,26 
2004 8 652 20 550 0,42 
2005 13 071 23 320 0,56 
2006 20 917 28 142 0,74 

Tabulka 18: Hodnoty ukazatele finanční samostatnosti 

 
Ukazatel finanční samostatnosti vyjadřuje, do jaké míry jsou aktiva firma 

financována z peněz vlastníků neboli jaká je finanční nezávislost firmy.  

Obecně se uvádí, že podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech by měl být 

minimálně 30 %. Ovšem podle tzv. „zlatých pravidel financování“ by měl vlastní 

kapitál činit 50 % celkových pasiv.  
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V roce 2002 byla aktiva firmy financována penězi majitelů z téměř 40 %. 

V následujícím roce nastal pokles na 26 %. Od tohoto roku dochází ke neustálému růstu 

financování aktiv firmy penězi majitelů, z 42 % v roce 2004 až na 74 % v roce 2006.   

 

Ukazatel úrokového krytí 

Rok  EBIT 
(v tis. Kč) 

Nákladové 
úroky 

(v tis. Kč) 

Ukazatel 
úrokového krytí  

2002 3 679 403 9,13 
2003 4 839 366 13,22 
2004 5 303 339 15,64 
2005 6 165 153 40,29 
2006 7 989 105 76,09 

Tabulka 19: Hodnoty úrokového krytí 

 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát jsou nákladové úroky převyšovány 

hospodářským výsledkem před úroky a zdaněním. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím 

větší je schopnost podniku splácet úroky.  

Ve všech sledovaných letech ukazatel úrokového krytí neustále stoupá. Tato 

skutečnost je pro firmu velmi příznivá. V roce 2002 převyšuje zisk nákladové úroky 

více než devětkrát a v roce 2006 je to už více než šestasedmdesátkrát. Takto mimořádně 

vysoké hodnoty, které navíc neustále rostou, jsou dány velmi malou hodnotou 

nákladových úroků a jsou také známkou vysoké bonity a nízké míry finančního rizika.  

 

3.3.3 ANALÝZA RENTABILITY 
 

Pomocí analýzy rentability (výnosnosti vloženého kapitálu) lze zjistit, jak 

podnik zhodnocuje vložené prostředky a jak je schopen vytvářet nové zdroje. Ukazatele 

rentability poměřují vstupy a výstupy podniku neboli zisk dosažený podnikáním a výši 

zdrojů firmy, jichž bylo užito k jeho dosažení. Prostřednictvím těchto ukazatelů se 

hodnotí a posuzuje celková efektivnost a výdělečná schopnost firmy.  

 

 

 



 

56 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Rok  EBIT 
(v tis. Kč) 

Nákladové 
úroky 

(v tis. Kč) 

Vložený 
kapitál 
(v tis. Kč) 

ROI 

2002 3 679 403 17 822 0,23 
2003 4 839 366 20 396 0,26 
2004 5 303 339 20 550 0,27 
2005 6 165 153 23 320 0,27 
2006 7 989 105 28 142 0,29 

Tabulka 20: Hodnoty rentability vloženého kapitálu 

 
Vzhledem k tomu, že ukazatel rentability vloženého kapitálu nebere v úvahu daň 

ani úroky, je vhodný pro srovnání různě zdaněných firem. 

Velikost ukazatele vyšší než 15 % je pokládána za velmi dobrou ziskovost. 

Výsledné hodnoty proto můžeme považovat za velmi příznivé. Firma ve všech 

sledovaných letech dosáhla vyšších hodnot ziskovosti vloženého kapitálu než 20 % a 

tyto hodnoty navíc každým rokem vzrůstají. Je to dáno především zvyšováním 

hospodářského výsledku před zdaněním a klesajícími nákladovými úroky. V roce 2002 

dosáhla rentabilita 23 % a v roce 2006 pak 29 %. V tomto roce připadá na 1 Kč 

celkového vloženého kapitálu 29 Kč zisku. Produkce zisku tak převýšila vložený kapitál 

více než devětadvacetkrát.  

 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA 

Rok  EAT 
(v tis. Kč) 

Celková 
aktiva 

(v tis. Kč) 
ROA 

2002 2 211 17 822 0,12 
2003 3 297 20 396 0,16 
2004 3 346 20 550 0,16 
2005 4 419 23 320 0,19 
2006 5 366 28 142 0,19 

Tabulka 21: Hodnoty rentability celkového kapitálu 

 
Ve zdravém podniku by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat mezi 0,06 

a 0,1 (tedy 6 až 10 %).  

Z výpočtů je patrné, že rentabilita celkového kapitálu každým rokem rostla, 

vyjma roku 2004, kdy stagnovala na hodnotě 16 %. Tento růst byl zapříčiněn zvýšením 

zisku po zdanění. V roce 2005 a 2006 dosáhla hodnota rentability nejvyšší hodnoty     

(19 %), a to zejména díky tomu, že společnost dosáhla nejvyššího zisku po zdanění za 
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celé sledované období. V tomto období firma vydělala na jedné koruně aktiv 0,12 až 

0,19 Kč. Společnost ve všech sledovaných letech dosahuje vyšších hodnot, než je 

oborový průměr.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Rok  EAT 
(v tis. Kč) 

Vlastní 
kapitál 
(v tis. Kč) 

ROE 

2002 2 211 7 008 0,32 
2003 3 297 5 305 0,62 
2004 3 346 8 652 0,39 
2005 4 419 13 071 0,34 
2006 5 366 20 917 0,26 

Tabulka 22: Hodnoty rentability vlastního kapitálu 

 
Rentabilita vlastního kapitálu informuje o tom, kolik bylo vyprodukováno zisku 

po zdanění z jedné koruny vlastního kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu by měla 

dosahovat vyšších hodnot než rentabilita celkových aktiv. V takovém případě je kladná 

finanční páka (podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech). Tuto skutečnost 

společnost splňuje ve všech sledovaných letech.  

Vlastní kapitál ve všech sledovaných letech postupně narůstal, s výjimkou roku 

2003, kdy došlo k poklesu. Zisk po zdanění také vzrůstal, i když ne tak dynamicky. Od 

roku 2002 do roku 2006 připadalo na jednu investovanou korunu 0,26 až 0,62 Kč 

čistého zisku.  

Ve všech sledovaných letech dosahovaly hodnoty rentability vlastního kapitálu 

vyšších hodnot, než je mezioborový průměr. V roce 2002 dosáhla hodnota rentability  

32 %. O rok později došlo k výraznému nárůstu na 62 %, což bylo zapříčiněno 

poklesem vlastního kapitálu, ale v roce 2004 rentabilita klesla na 39 % a v roce 2005 

dokonce na 34 %. Tento pokles byl způsoben především dynamickým růstem vlastního 

kapitálu, který v roce 2004 vzrostl o více než 63 % a v roce 2005 o více než 51 %. 

Společnost ve všech sledovaných letech výrazně překročila odvětvový průměr, který 

v roce 2005 dosahoval hodnot 12,16.  

 Hodnota ROE přesahuje hodnotu ROA nejvíce v roce 2003, a to o 46 %, a 

nejméně pak v roce 2006, kdy je to pouze 7 %.  
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Zisková marže výnosů 

Rok  EBIT 
(v tis. Kč) 

Výnosy 
(v tis. Kč) 

Zisková marže 
výnos ů 

2002 3 679 77 664 0,05 

2003 4 839 78 789 0,06 

2004 5 303 76 599 0,07 

2005 6 165 72 213 0,09 

2006 7 989 76 396 0,10 

Tabulka 23: Hodnoty ziskové marže výnosů 

 
Zisková marže výnosů udává, kolik korun provozního zisku připadá na 1 Kč 

obratu. Lze konstatovat, že v roce 2002 připadlo na 1 Kč obratu 0,05 Kč provozního 

zisku. V následujících letech se zisková marže pomalu zvyšovala. V roce 2006 už na     

1 Kč obratu připadalo 0,1 Kč provozního zisku. Výsledky tohoto ukazatele jsou 

poměrně uspokojivé. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE  

Rok  EBIT 
(v tis. Kč) 

Dlouhodobé 
závazky 
(v tis. Kč) 

Vlastní 
kapitál 
(v tis. Kč) 

ROCE 

2002 3 679 0 7 008 0,52 

2003 4 839 0 5 305 0,91 

2004 5 303 0 8 652 0,61 

2005 6 165 0 13 071 0,47 

2006 7 989 0 20 917 0,38 

Tabulka 24: Hodnoty rentability dlouhodobých zdrojů 

 
Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů udává, jak velkého provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním společnost dosáhla z jedné investované koruny. 

Hodnota tohoto ukazatele dosáhla maxima v roce 2003, kdy byla výnosnost 

investovaného kapitálu 91 %. Ve zbývajících letech výnosnost klesala a v roce 2006 

dosáhla pouze    38 %.  
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Rentabilita tržeb – ROS  

Rok  EBIT 
(v tis. Kč) 

Tržby 
(v tis. Kč) ROS 

2002 3 679 75 780 0,05 
2003 4 839 77 404 0,06 
2004 5 303 72 646 0,07 
2005 6 165 69 175 0,09 
2006 7 989 73 332 0,11 

Tabulka 25: Hodnoty rentability tržeb 

 
Rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik korun čistého zisku připadá společnosti na 

jednu korunu tržeb. 

Hodnoty tohoto ukazatele se pohybovaly od 5 % v roce 2002 až do 11 % v roce 

2006, v roce 2002 připadlo tedy na 1 Kč tržeb asi  0,05 Kč zisku a v roce 2006 to bylo 

více než dvojnásobně víc, a to 0,11 Kč zisku. Dosažené hodnoty se přibližují 

oborovému průměru. Příznivá je také skutečnost, že ve všech sledovaných letech 

hodnoty rentability rostou.  

 

3.3.4 ANALÝZA ŘÍZENÍ AKTIV (VYUŽITÍ AKTIV) 
 

Ukazatele aktivity hodnotí efektivnost hospodaření firmy s jejich aktivy. Pokud 

má společnost nadměrné množství aktiv, pak jí vznikají zbytečné náklady a snižuje se 

tím zisk, kterého dosahuje. Pokud má na druhé straně společnost nedostatek aktiv, 

přichází o možné podnikatelské příležitosti a případně musí dokonce některé zakázky 

odmítat. Ukazatelé aktivity jsou tedy důležitým zdrojem informací pro vlastníky a 

management firmy.  

 

Obrat celkových aktiv 

Rok  Tržby 
(v tis. Kč) 

Celková 
aktiva 

(v tis. Kč) 

Obrat celkových 
aktiv 

2002 75 780 17 822 4,25 
2003 77 404 20 396 3,79 
2004 72 646 20 550 3,54 
2005 69 175 23 320 2,97 
2006 73 332 28 142 2,61 

Tabulka 26: Hodnoty obratu celkových aktiv 
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Ukazatel obratu celkových aktiv ukazuje, jak intenzivně společnost využívá 

celková aktiva. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je situace pro společnost příznivější. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v intervalu 1,6 až 3. 

Společnost dosáhla v letech 2002 až 2003 dokonce vyšších hodnot, než je doporučený 

interval. V roce 2002 činil obrat celkových aktiv 4,25 (celková aktiva se v tomto roce 

obrátila více než čtyřikrát). Ovšem ve všech následujících letech obrat aktiv postupně 

klesá až na hodnotu 2,61 v roce 2006. I přes tento pokles využívá společnost celková 

aktiva velmi efektivně. Vypovídací schopnost obratu celkových aktiv je ovšem značně 

omezena častým využíváním finančního leasingu.  

 

Obrat stálých aktiv 

Rok  Tržby 
(v tis. Kč) 

Stálá 
aktiva 

(v tis. Kč) 

Obrat stálých 
aktiv 

2002 75 780 1 488 50,93 
2003 77 404 1 190 65,05 
2004 72 646 1 624 44,73 
2005 69 175 1 836 37,68 
2006 73 332 2 353 31,17 

Tabulka 27: Hodnoty obratu stálých aktiv 

 
Ukazatel obratu stálých aktiv poměřuje využití stálých aktiv. V roce 2003 došlo 

ke zvýšení obratu stálých aktiv z 50,93 na 65,05 v roce 2004. Od tohoto roku však 

hodnoty obratu stálých aktiv postupně klesají až na hodnotu 31,17 v roce 2006. 

Všechny dosažené hodnoty jsou podstatně vyšší než oborový průměr. Firma má tedy 

dostatečně využité výrobní kapacity a nemusí omezovat investice. Zde je nutné opět 

zmínit tu skutečnost, že společnost má vlivem využívání finančního leasingu 

podceněnou hodnotu dlouhodobého majetku, který je ve skutečnosti vyšší.  

Obrat stálých aktiv je podstatně vyšší než obratu celkových aktiv. Společnost je 

tedy kapitálově lehkou firmou, ve které převažují oběžná aktiva nad aktivy stálými.  
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Obrat zásob 

Rok  Tržby 
(v tis. Kč) 

Zásoby 
(v tis. Kč) 

Obrat 
zásob 

2002 75 780 6 041 12,54 
2003 77 404 6 266 12,35 
2004 72 646 5 551 13,09 
2005 69 175 5 206 13,29 
2006 73 332 6 076 12,07 

Tabulka 28: Hodnoty obratu zásob 

 
Hodnoty obratu zásob se pohybují po celé sledované období zhruba ve stejné 

výši. Každá položka zásob byla v průběhu roku prodána a opět uskladněna asi 

třináctkrát. Společnost tedy nedrží zbytečně nelikvidní zásoby.  

 

Doba obratu zásob 

Rok  Zásoby 
(v tis. Kč) 

Denní tržby  
(v tis. Kč) 

Doba obratu 
zásob 

2002 6 041 210,50 28,71 
2003 6 266 215,01 29,14 
2004 5 551 201,79 27,51 
2005 5 206 192,15 27,09 
2006 6 076 203,70 29,83 

Tabulka 29: Doba obratu zásob 

 
Po každou společnost platí, že čím je obrat zásob vyšší a doba obratu zásob 

kratší, tím je to pro ni lepší. V takovém případě totiž dochází k efektivnějšímu 

využívání zásob a peněžní prostředky nejsou vázány ve formě méně likvidních zásob.  

Doba obratu zásob je stejně jako obrat zásob celkem stabilní a drží se na úrovni 

kolem 27 dnů. Ideální by bylo, kdyby doba obratu zásob klesala.  

 

Doba obratu pohledávek 

Rok  
Kr. pohledávky  
z obchodního  
styku (v tis. Kč) 

Denní tržby  
(v tis. Kč) 

Doba obratu 
pohledávek 

2002 6 480 210,50 31 
2003 6 559 215,01 31 
2004 6 878 201,79 35 
2005 8 232 192,15 43 
2006 9 058 203,70 45 

Tabulka 30: Doba obratu pohledávek 
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Doba obratu pohledávek se každým rokem prodlužuje. Podle výsledků tohoto 

ukazatele musela společnost čekat v roce 2002 na uhrazení faktur 31 dní a v roce 2005 

to byla čekací doba již 45 dní. Tento nárůst je způsoben zvyšováním krátkodobých 

pohledávek z obchodního styku. Vzhledem k tomu, že stále více firem má problémy se 

solventností, je doba obratu pohledávek společnosti stále dobrá. Další prodlužování 

doby obratu pohledávek by však v budoucnu mohlo znamenat nedostatek likvidních 

prostředků na úhradu splatných závazků. 

Doba inkasa by měla být stejná nebo menší než doba splatnosti. Toto pravidlo 

by ovšem nebylo dodrženo v tom případě, pokud by firma poskytovala třicetidenní 

lhůtu splatnosti faktur. Ve skutečnosti musí společnost poskytovat svým „velkým“ 

odběratelům, kterými jsou zejména firmy se zahraniční majetkovou účastí, lhůtu 

splatnosti faktur devadesát dní. To vede ke zvýšení hodnoty ukazatele doby inkasa 

pohledávek.  

 

Doba obratu závazků 

Rok  
Závazky 

z obchodního  
 styku (v tis. Kč) 

Denní tržby  
(v tis. Kč) 

Doba obratu 
závazků 

2002 3 530 210,50 17 
2003 4 767 215,01 23 
2004 3 469 201,79 18 
2005 2 806 192,15 15 
2006 2 978 203,70 15 

Tabulka 31: Doba obratu závazků 

 
Tento ukazatel udává počet dní, po které firma odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. Ideální by bylo, pokud by doba obratu závazků a doba obratu pohledávek 

byly v rovnováze a dosahovaly přibližně stejných hodnot.  

 V roce 2002 činila splatnost závazků 17 dní. V následujícím roce došlo 

k prodloužení této doby na 23 dní. V roce 2004 poklesla splatnost na 18 dní a 

v následujících dvou letech činila 15 dní. Obecně lze říci, že společnost hradí své 

závazky podle sjednané doby, která je ovšem velmi různorodá.  

 Nepříznivě lze hodnotit to, že doba obratu pohledávek je delší než doba obratu 

závazků. To znamená, že společnost hradí své závazky dodavatelům dříve, než 

odběratelé uhradí její pohledávky.  
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Graf 10: Vývoj ukazatelů doby obratu v letech 2002–2006 

 

3.4 ANALÝZA PROVOZNÍCH (VÝROBNÍCH) UKAZATEL Ů 
 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Rok 
Přidaná 
hodnota 
(v tis. Kč) 

Počet 
zaměstnanc ů 

Produktivita 
práce 

2002 10 824 36 300,67 
2003 12 109 36 336,36 
2004 12 009 32 375,28 
2005 12 564 32 392,63 
2006 15 410 32 497,09 

Tabulka 32: Produktivita práce z přidané hodnoty 

 
Ukazatel produktivity práce udává přínos jednoho zaměstnance pro firmu. 

V porovnání s oborovým průměrem je produktivita práce zkoumané společnosti vyšší 

ve všech letech. Navíc produktivita práce ve všech sledovaných letech rostla. Tento růst 

je zapříčiněn především zvyšováním přidané hodnoty.  
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Produktivita práce z výkonů 

Rok Výkony 
(v tis. Kč) 

Počet 
zaměstnanc ů 

Produktivita 
z výkon ů 

2002 44 801 36 1 244,47 
2003 52 102 36 1 447,28 
2004 51 254 32 1 601,69 
2005 51 001 32 1 593,78 
2006 53 858 32 1 737,35 

Tabulka 33: Produktivita práce z výkonů 

 
U tohoto ukazatele můžeme zaznamenat rostoucí trend, vyjma roku 2005, kdy 

došlo k nepatrnému poklesu. V roce 2002 byla produktivita z výkonů 1 244,47 a v roce 

2006 již 1 737,35. Tento růst je zapříčiněn především zvyšujícími se tržbami.  

 

Mzdová produktivita  

Rok 
Přidaná 
hodnota 
(v tis. Kč) 

Mzdové 
náklady 
(v tis. Kč) 

Mzdová 
produktivita  

2002 10 824 5 893 1,84 
2003 12 109 5 647 2,14 
2004 12 009 5 753 2,09 
2005 12 564 5 625 2,23 
2006 15 410 6 280 2,45 

Tabulka 34: Mzdová produktivita 

 
Ukazatel udává, jak vysoký podíl tržeb připadá na l Kč mzdových nákladů. 

Pozitivní je růst ukazatele v čase. V roce 2002 připadal na 1 Kč nákladů objem tržeb 

1,84 Kč. V roce 2003 to bylo 2,14 Kč tržeb na 1 Kč nákladů. V roce 2004 došlo 

k nepatrnému poklesu, ovšem od tohoto roku mzdová produktivita opět roste.  

 

Vázanost zásob na výnosy 

Rok Zásoby 
(v tis. Kč) 

Výnosy 
(v tis. Kč) 

Vázanost zásob 
na výnosy 

2002 6 041 77 664 0,08 
2003 6 266 78 789 0,08 
2004 5 551 76 599 0,07 
2005 5 206 72 213 0,07 
2006 6 076 76 396 0,08 

Tabulka 35: Vázanost zásob na výnosy 
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Ukazatel vázanosti zásob na výnosy udává, jaký objem zásob je vázán na 1,– Kč 

výnosů. Hodnota by měla být co nejnižší. Z tabulky výpočtů je zřejmé, že se hodnoty 

vázanosti zásob na výnosy drží zhruba na stejné úrovni, a sice 0,08.   

 

 

Nákladovost výnosů 

Rok 
Celkové 
náklady 
(v tis. Kč) 

Výnosy 
(v tis. Kč) 

Nákladovost 
výnos ů 

2002 75 453 77 664 0,97 
2003 75 492 78 789 0,96 
2004 71 295 76 599 0,93 
2005 67 794 72 213 0,94 
2006 68 550 76 396 0,90 

Tabulka 36: Nákladovost výnosů 

 
Nákladovost výnosů udává, kolik korun nákladů je zapotřebí vynaložit na 1 Kč 

výnosů.  

Hodnota ukazatele by měla klesat, což se také v případě společnosti děje, 

s výjimkou roku 2005, kdy došlo ke zvýšení ukazatele. Nejvyšší nákladovost byla 

v roce 2002, a to 0,97. To znamená, že v tomto roce vynaloží společnost na 1 Kč 

výnosů 0,97 Kč nákladů. V roce 2006 byly výnosy firmy zatíženy celkovými náklady 

0,90. Ve všech sledovaných letech se hodnoty pohybují pod hranicí 1, což je pozitivní.  
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3.5 SOUSTAVY POMĚROVÝCH UKAZATEL Ů 

3.5.1 ALTMANŮV INDEX FINAN ČNÍHO ZDRAVÍ FIRMY (Z-SCORE) 
  

Rok Ukazatel ČPK 
Aktiva  

Kumul. HV  
Aktiva 

EBIT  
Aktiva 

Základní kapitál  
Dluhy 

Tržby  
Aktiva 

Výše ukazatele 0,214 0,481 0,206 0,041 4,252 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 0,153 0,407 0,640 0,017 4,243 
2002 

Součet váž. hodnot 5,462 
Výše ukazatele 0,099 0,059 0,237 0,028 3,795 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 0,071 0,050 0,736 0,012 3,787 
2003 

Součet váž. hodnot 4,656 
Výše ukazatele 0,228 0,360 0,258 0,038 3,537 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 0,163 0,305 0,802 0,016 3,530 
2004 

Součet váž. hodnot 4,816 
Výše ukazatele 0,309 0,310 0,264 0,044 2,980 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 0,222 0,263 0,820 0,018 2,974 
2005 

Součet váž. hodnot 4,297 
Výše ukazatele 0,433 0,360 0,284 0,058 2,607 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 0,310 0,305 0,882 0,024 2,602 
2006 

Součet váž. hodnot 4,124 

Tabulka 37: Hodnoty Altmanova indexu finančního zdraví 

 

Ve všech sledovaných letech se hodnoty Z-Score pohybují nad hranicemi tzv. 

šedé zóny. Vypovídací schopnost dosažených výsledků je ale do jisté míry ovlivněna 

tím, že akcie akciové společnosti nejsou obchodovány na burze.   

Nejlepšího výsledku dosáhla firma v roce 2002, kdy hodnota Z-Score dosáhla 

hranice 5,46. Ačkoliv hodnoty v jednotlivých letech postupně klesají, dá se říci, že je 

společnost ve výborné kondici a nedochází k žádným výrazným odchylkám ve vývoji 

ukazatelů, které by avizovaly možný úpadek firmy. Vývoj Z-Score je zachycen na 

následujícím grafu.  
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Graf 11: Altmanův index finančního zdraví firmy v letech 2002–2006 

 

3.5.2 INDEX IN 01 
 

Rok Ukazatel Aktiva  
Cizí zdroje 

EBIT  
Nákl. úroky 

EBIT  
Aktiva 

Výnosy 
Aktiva 

Oběžná aktiva 
Kr. záv. + Kr. BÚ 

Výše ukazatele 1,72 9,13 0,21 4,36 1,51 

Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 

Vážená hodnota 0,22 0,37 0,81 0,92 0,14 
2002 

Součet váž. hodnot 2,45 
Výše ukazatele 1,38 13,22 0,24 3,86 1,19 

Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 

Vážená hodnota 0,18 0,53 0,93 0,81 0,11 
2003 

Součet váž. hodnot 2,56 
Výše ukazatele 1,86 15,64 0,26 3,73 1,59 

Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 

Vážená hodnota 0,24 0,63 1,01 0,78 0,14 

 
2004 

Součet váž. hodnot 2,80 
Výše ukazatele 2,44 40,29 0,26 3,10 2,05 

Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 

Vážená hodnota 0,32 1,61 1,04 0,65 0,18 
2005 

Součet váž. hodnot 3,80 
Výše ukazatele 3,90 76,09 0,28 2,71 3,36 

Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 

Vážená hodnota 0,51 3,04 1,11 0,57 0,30 
2006 

Součet váž. hodnot 5,54 

Tabulka 38: Hodnoty indexu IN 01 
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Index IN 01 nám ukazuje, že je společnost ve výborné kondici a že během pěti 

zkoumaných let nebyla ohrožena bankrotem. Její situace se podle vývoje posledních 

dvou let neustále zlepšuje.  

Ve všech sledovaných letech se pohybovaly hodnoty indexu IN 01 nad hranicí 

tzv. šedé zóny, která je vymezena hranicemi 0,75 a 1,77. Společnost tak patří mezi 

podniky, které vytváří hodnotu. V roce 2002 byla hodnota indexu nejnižší a činila 2,45. 

Od této doby ale můžeme zaznamenat pozvolný nárůst hodnot až na 5,54 v roce 2006. 

Vývoj indexu IN 01 je znázorněn na následujícím grafu.  
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Graf 12: Index IN 01v letech 2002–2006 
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4 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE FIRMY 
 

Po provedení finanční analýzy lze nyní přistoupit k ucelenému zhodnocení 

současné finanční situace firmy. Východiskem budou hodnoty jednotlivých ukazatelů, 

ke kterým dospěly výpočty uveřejněné v předchozí části této diplomové práce.  

 

AKTIVA 

Rozhodující část celkových aktiv zaujímají oběžná aktiva, která se na celkových 

aktivech podílejí přibližně 87 %. Zbytek tvoří stálá aktiva. 

Stálá aktiva do roku 2003 klesala, ovšem od roku 2004 začala narůstat. Tento 

nárůst byl dán na jedné straně nárůstem položky samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí a na druhé straně poklesem položky jiný dlouhodobý hmotný majetek. 

Na zvyšování celkových aktiv měla největší vliv změna oběžných aktiv. Oběžná 

aktiva do roku 2003 rostla, v roce 2004 došlo k jejich nepatrnému snížení, ale od 

následujícího roku zaznamenaly opět výraznější nárůst. Největší podíl na změně 

oběžných aktiv, a potažmo i celkových aktiv, měly krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů a zásoby ve formě zboží. V žádném ze sledovaných let nevykazuje 

společnost dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů.  

 Ostatní aktiva zaznamenávají nerovnoměrný vývoj. Rozhodující část ostatních 

aktiv tvoří náklady příštích období, které představují hodnoty předplaceného nájemného 

k majetku užívanému na základě finančního pronájmu.  

 

PASIVA 

V rámci celkových pasiv zaujímají od roku 2005 rozhodující podíl cizí zdroje, 

ovšem až do tohoto roku převažoval podíl vlastního kapitálu.  

Vlastní kapitál vzrostl v roce 2004 oproti roku 2003 o více než 63 %. Tento 

nárůst byl způsoben vysokým růstem výsledku hospodaření minulých let, který se 

v témže roce zvýšil o více než 408 %. Toto nárůst měl za následek také zvýšení podílu 

na vlastním kapitálu. V předchozím roce, 2003, došlo k rozdělení nerozděleného zisku 

minulých let mezi akcionáře firmy. Tyto peněžní prostředky byly použity jako půjčka 

společnosti.  
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Cizí zdroje v roce 2004 poklesly oproti roku 2003 zhruba o 25 %. Tento pokles 

byl dán poklesem krátkodobých závazků. V ostatních letech tento klesající trend 

pokračoval. Největší podíl na krátkodobých závazcích měly závazky ke společníkům a 

závazky z obchodních vztahů. V žádném ze sledovaných let nečerpala společnost 

bankovní úvěry a výpomoci. 

 

TRŽBY 

Celkové tržby  vyjma roku 2003 postupně klesaly. Rozhodující složkou 

celkového objemu tržeb jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (v průměru    

69 % celkových tržeb za celé sledované období). Menší podíl na celkových tržbách 

zaujímají tržby za prodej zboží a v roce 2005 a 2006 také tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu. 

 

NÁKLADY 

Největší podíl na celkových nákladech firmy mají provozní náklady. Provozní 

náklady se na celkových nákladech podílí průměrně 97 %. Náklady vynaložené na 

prodané zboží ve sledovaném období klesaly. Výjimkou byl rok 2006. Ve všech letech 

tržby za prodané zboží převyšovaly náklady. To se odrazilo na obchodní marži, která 

byla v celém období kladná, ale postupně se snižovala. Podíl osobních nákladů na 

celkových nákladech neustále narůstá. Přidaná hodnota také roste, s výjimkou roku 

2004, a v porovnání s osobními náklady je ve všech letech kladná, což znamená, že 

průměrná produktivita zaměstnance je vyšší než jeho průměrná mzda. Zaměstnanci 

společnosti jsou tak schopni „si na sebe vydělat“.  

VÝNOSY 

Téměř 100 % celkových výnosů zaujímají výnosy z provozní činnosti. 

Nejvýznamnějšími položkami jsou tržby za prodej zboží a tržby za prodej vl.výrobků a 

služeb.   

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Provozní výsledek hospodaření ve všech sledovaných letech rostl. Nejvyššího 

nárůstu dosáhl v letech 2003 a 2006, kdy vzrostl ročně přibližně o 30 % a v roce 2006 
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dosáhl částky 7 989 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření je ve všech letech 

záporný, ale postupně se čím dál více blíží nule. To můžeme považovat za pozitivní 

trend. Výsledek hospodaření za běžnou činnost, stejně jako výsledek hospodaření za 

účetní období se v období let 2002–2006 pohyboval v kladných hodnotách. Oba dva 

výsledky hospodaření ve sledovaných letech rostly. Nejvyššího výsledku hospodaření 

za běžnou činnost dosáhla společnost v roce 2006, kdy dosáhl výše 7 846 tis. Kč a 

oproti předchozímu roku se zvýšil o téměř 78 %.  

 

PROVOZNÍ UKAZATELE 

Čistý pracovní kapitál se kromě roku 2003 neustále zvyšuje a v žádném roce 

nedosáhnul záporných hodnot. Z důvodu efektivní činnosti vedení společnosti by bylo 

žádoucí čistý pracovní kapitál ještě navyšovat. Výše čistých pohotových prostředků se 

sice ve sledovaných letech blíží čím dál více nule, ale i přesto se pohybuje v záporných 

hodnotách, což znamená, že má společnost jisté problémy s úhradou okamžitě splatných 

závazků.  

 

POMĚROVÉ UKAZATELE 

Likvidita 

Okamžitá likvidita  se ve všech letech postupně zvyšovala. V letech 2002–2004 

se hodnoty okamžité likvidity pohybovaly v mezích doporučených hodnot (tj. 0,2–0,5). 

Od roku 2005 však dosahuje hodnot ještě vyšších. To je způsobeno snižováním 

krátkodobých závazků a současným zvyšováním finančního majetku.  

Hodnoty pohotové likvidity se v letech 2002 a 2003 nacházely pod spodní 

hranicí doporučených hodnot. V letech 2004 a 2005 se hodnoty pohotové likvidity 

nacházely v doporučených mezích. Tyto vyšší hodnoty mohou vypovídat o preferování 

konzervativní strategie, která je výhodnější pro věřitele, ale přispívá k negativnímu 

ovlivnění výkonnosti podniku. Velké množství aktiv zůstává totiž vázáno ve formě 

pohotových aktiv, která firmě nepřináší žádný nebo minimální úrok.  

Pro zachování běžné likvidity  je postačující hodnota vyšší než 1,5. Pod tuto 

hranici poklesla pouze v roce 2003 a tento pokles byl způsoben zvýšením krátkodobých 

závazků o více než 43 %. Společnost volí takovou strategii, která preferuje rovnováhu 

výnosů a rizika. 



 

72 

U všech tří typů likvidity je patrný rostoucí trend, což se jeví jako pozitivní. 

Jednotlivé likvidity zároveň přesahují oborové průměry v odvětví.  

 

Zadluženost 

Zadluženost společnosti s výjimkou roku 2003 klesá. Ovšem v tomto roce byla 

zadluženost ovlivněna vysokými závazky vůči akcionářům firmy, kteří jí poskytli 

finanční prostředky rozdělené v rámci nerozděleného zisku minulých let. Pokles 

celkové zadluženosti byl dán především snížením cizích zdrojů. Hodnota zadluženosti 

se pohybuje hluboko pod oborovým průměrem. 

Ukazatel finanční samostatnosti ve všech letech rostl. Výjimkou byl pouze rok 

2002. Je zřejmé, že aktiva firmy jsou ze stále větší části financována penězi vlastníků, a 

firma je proto stále méně zadlužená.   

Ukazatel úrokového krytí naznačuje, že společnost je schopna plně pokrýt 

nákladové úroky ze svého zisku. Společnost dosahuje velmi dobrých výsledků, které 

navíc neustále stoupají, což je známkou nízké míry finančního rizika a vysoké bonity. 

 

Rentabilita 

Rentabilita vloženého kapitálu dosahuje ve všech sledovaných letech hodnot 

vypovídajících o dobré ziskovosti. Rentabilita vloženého kapitálu ve všech sledovaných 

letech rostla. Pouze v roce 2004 a 2005 byla na stejné úrovni, a to 27 %.  Dosažené 

hodnoty rentability jsou velmi příznivé.  

Rentabilita celkového kapitálu stejně jako rentabilita vloženého kapitálu téměř 

ve všech letech rostla. Nejvyšší hodnoty rentability bylo dosaženo v roce 2005 a 2006, 

kdy dosáhla 19 %. Došlo k tomu zejména díky tomu, že společnost dosáhla nejvyššího 

zisku po zdanění za celé sledované období. Rentabilita celkového kapitálu dosahuje 

vyšších hodnot, než je oborový průměr. 

Rentabilita vlastního kapitálu se pohybuje také výrazně nad oborovým 

průměrem. Nejvyšší rentability dosáhla společnost v roce 2003 (62 %). V následujících 

letech však docházelo k poklesu. Společnost dosahuje ve všech letech vyšší rentability 

vlastního kapitálu než rentability celkových aktiv.  

Zisková marže výnosů ve všech letech mírně narůstá. Dochází tedy ke 

zvyšování provozního zisku připadajícího na 1 Kč obratu. V roce 2006 dosáhla 

společnost 0,1 Kč provozního zisku z 1 Kč obratu.  
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů od roku 2003 postupně klesá. Ukazatel 

udává, jak velkého provozního hospodářského výsledku před zdaněním společnost 

z jedné investované koruny dosáhla.  

Rentabilita tržeb ve sledovaném období narůstá a v posledním roce dosáhla 

více než dvojnásobné hodnoty oproti roku 2002. Společnost tak stále efektivněji 

využívá všech dostupných prostředků k vytvoření dostatečných hodnot.  

Z výše hodnot provozní páky je zřejmé, že společnost je kapitálově lehkou 

firmou. Finanční páka v posledních čtyřech letech klesala. Tento pokles byl dán 

nárůstem vlastního kapitálu. Finanční páka je tedy kladná, což znamená, že ukazatel 

ROE dosahuje vyšších hodnot než ukazatel ROA.  

 

Aktivita 

Obrat celkových aktiv během sledovaného období klesá. I přes tento pokles 

využívá společnost celková aktiva velmi efektivně. Vypovídací schopnost obratu 

celkových aktiv je značně omezena častým využíváním finančního leasingu.  

Obrat zásob se ve sledovaném období vyvíjí poměrně nerovnoměrně. Každá 

položka zásob byla v průběhu roku prodána a opět uskladněna zhruba třináctkrát. 

Můžeme říci, že společnost nedrží zbytečně nelikvidní zásoby.  

Doba obratu zásob je stejně jako obrat zásob poměrně stabilní a pohybuje se 

kolem 25 dní. Pro každou společnost je příznivé, když je obrat zásob vyšší a doba 

obratu zásob naopak kratší. To vede k efektivnějšímu využívání zásob a peněžní 

prostředky nejsou vázány ve formě zásob méně likvidních. 

Doba obratu pohledávek se ve sledovaném období postupně prodlužuje, což je 

nežádoucí. Pokud by společnost poskytovala třicetidenní lhůtu splatnosti faktur, pak by 

ovšem toto pravidlo nebylo dodrženo. Z tohoto důvodu musí společnost poskytovat 

především svým „velkým“ odběratelům (firmy se zahraniční majetkovou účastí) lhůtu 

splatnosti faktur devadesát dní.   

Doba obratu závazků může do určité míry naznačit platební morálku firmy 

vzhledem k jejím dodavatelům. Obecně lze říci, že společnost hradí své závazky podle 

sjednané doby. Doba obratu závazků postupně od roku 2003 klesá. Nepříznivá je také 

skutečnost, že doba obratu závazků je kratší než doba obratu pohledávek. Společnost 
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hradí svým dodavatelům faktury v kratším časovém intervalu, než v jakém hradí 

odběratelé její pohledávky.  

 

Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

Rentabilita ČPK se pohybovala v rozmezí 0,42 až 0,51 %. Výjimkou je pouze 

rok 2003. Tento výkyv byl způsoben výrazným poklesem ČPK. Doba obratu ČPK 

s výjimkou poklesu v roce 2003, který byl způsoben poklesem hodnoty ČPK, rostla.   

 

ANALÝZA PROVOZNÍCH (VÝROBNÍCH) UKAZATEL Ů 

Produktivita práce z přidané hodnoty má rostoucí trend. To je pozitivní, 

protože přínos zaměstnance pro firmu se zvyšuje. Žádoucí by bylo další zvyšování. 

Produktivita práce z výkonů ve sledovaném období, s výjimkou roku 2005,  

rostla. Z toho vyplývá, že na jednoho zaměstnance připadá stále více výkonů. Růst 

tohoto ukazatele byl zapříčiněn především zvyšujícími se tržbami. 

Mzdová produktivita v rozmezí let 2002 a 2006 neustále rostla. Výjimkou byl 

pouze rok 2004, kdy došlo k jejímu poklesu.  

Vázanost zásoby na výnosy se vyvíjela nerovnoměrně, ale po celé období 

dosahovala hodnot 0,07 nebo 0,08.  

Nákladovost výnosů ve všech sledovaných letech postupně klesala. To 

znamená, že na 1 Kč výnosů je zapotřebí stále méně nákladů.  

 

SOUSTAVY UKAZATEL Ů 

Z analýzy soustav poměrových ukazatelů lze vyčíst poměrně velmi příznivé 

výsledky. Ve všech sledovaných letech se dosažené hodnoty Z-Score a indexu IN 01 

pohybují nad hranicemi tzv. šedé zóny. Hodnoty Altmanova indexu finančního zdraví 

v průběhu let 2002–2006 postupně klesají, ale přesto se dá říci, že je společnost ve 

výborné kondici a nedochází k výrazným odchylkám ve vývoji ukazatelů, které by 

naznačovaly možný úpadek firmy. Hodnoty IN 01 naopak vzrůstají. Firma tedy 

v žádném roce nebyla ohrožena bankrotem a nenacházela se ani v insolvenci.    
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5 NÁVRHY 

5.1 ZLEPŠENÍ WEBOVÉ PREZENTACE FIRMY 
 

Vzhledem k velmi dobrým finančním výsledkům nebylo snadné najít oblasti, 

jenž by bylo zapotřebí významným způsobem zlepšit. Návrh týkající se zkvalitnění 

webové prezentace jsem zvolila z důvodu vzrůstajícího významu informačních a 

komunikačních technologií resp. internetu pro podnikatelskou činnost. Webové stránky 

podnikatelských subjektů již dávno nemají za cíl pouze představit společnost. Dnes 

skýtají daleko větší potenciál – při vhodné integraci s ostatními aktivitami společnosti 

představují významný nástroj marketingových aktivit, nové komunikační médium a pro 

určitý prodejní artikl i nový prodejní kanál   

Na firemní webovou prezentaci lze nahlížet ve dvou základních rovinách, jenž 

se vzájemně prolínají. První z možných pohledů na web podnikatelského subjektu 

považuje existenci vlastních webových stránek jako nutnost. Internet se během velmi 

krátké doby stal fenoménem. Jeden z dopadů pro podnikatelský sektor byl ten, že 

firemní web postupem času začal být považován okolím firmy za samozřejmost. Vznik 

webových prezentací byl především v počátečních stádiích internetu pozvolný, avšak 

v okamžiku, kdy začala vlastním webem disponovat konkurence, začal se měnit i 

pohled konkrétní firmy na web, protože webové stránky v sobě ukrývaly potenciál být 

konkurenční výhodou. K potřebě být na internetu resp. být na internetu vidět tedy část 

firem přistupovala proaktivně. Naopak zbývající část se k webovým stránkám stavěla 

zprvu negativně, avšak tlakem zákazníků, konkurence a dalších subjektů byla nucena 

svůj postoj zrevidovat. 

Druhý z možných pohledů přiřazuje firemnímu webu daleko větší důležitost – 

webové stránky nejsou pouhou nutností, ale společně s moderními IS/ICT v sobě 

ukrývají velký potenciál. V této situaci může internetová prezentace a oblast 

informačních technologií představovat jeden z firemních cílů – z pohledu hierarchie 

pravděpodobně nikoliv na strategické, ale spíše na taktické či operativní úrovni – popř. 

nástroj pro realizaci konkrétního cíle. Zde je pak klíčová formulace daného cíle, kdy 

webové stránky budou navrženy tak, aby k naplnění cíle přispívaly co nejefektivněji. 
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Pro hodnocení webových stránek existuje řada vzájemně se prolínajících 

přístupů. Syntézou poznatků obsažených v jednotlivých přístupech lze konstatovat, že 

k optimální funkčnosti webové prezentace přispívá: 
 

1) zpracování stránek; 

2) informační hodnota; 

3) použitelnost; 

4) marketingová hodnota webu1.  

 

V rámci zpracování webových stránek jsou zahrnuta technická a grafická řešení. 

Kromě toho, že webové stránky mají být po grafické stránce navrženy tak, aby byly 

v souladu s firemním stylem, je třeba dbát i na jejich přístupnost – zpracování webu 

musí respektovat znalosti a technické vybavení uživatele. 

Obsahová náplň webu by měla zohlednit skutečnost, že web má v prvé řadě 

poskytnout uživateli odpověď na základní otázky, týkající se charakteru firmy a její 

činnosti. Druh informací úzce souvisí s předmětem podnikání konkrétní firmy. Mimo 

základních informací o firmě je dnes běžnou součástí většiny webových stránek i 

množství údajů souvisejících přímo či nepřímo s daným subjektem – cílem je uspokojit 

požadavky a nároky co nejširšího spektra uživatelů. 

Vedle kvalitního obsahu je další podmínkou úspěchu internetové prezentace její 

použitelnost. Uživatel by měl být schopen rychle pochopit a používat web, který 

navštíví poprvé. Uspořádání a ovládání webových stránek by mělo být intuitivní a 

snadno zapamatovatelné. Z toho vyplývá, že moderní firemní web klade velké nároky 

na dobrou orientaci na stránkách a s tím související možnost vyhledávání a 

personalizace. 

Marketingová hodnota webových stránek úzce koresponduje s tím, že internet 

v současnosti představuje prostředí pro obchodní aktivity. Jednou z věcí, které firemní 

prezentace na internetu plní, je funkce masového propagačního média, které 

v porovnání s tradičními médii vykazuje dva základní rozdíly: oboustrannou 

interaktivnost (tj. možnost okamžité zpětné vazby) a možnost 

personalizace/customizace (tzn. přizpůsobení se požadavkům daného uživatele). 

                                                 
1 Po jmenování  těchto kategor i í  vychází  z  požadavků  konzu ltačního cent ra  Dobrý web  na  moderní  
korporátn í  in ternetovou p rezentac i .  
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Výše uvedené členění odráží nejčastější a nejvýznamnější příčiny neúspěchu 

webových stránek, kterými jsou: 
 

a) špatná přístupnost; 

b) nedostatečný obsah; 

c) obtížná použitelnost; 

d) malá viditelnost. 

 

Přístupnost stránek úzce souvisí s jejich zpracováním, a to jak po stránce 

technické, tak grafické. Chyby a nedostatky spadající do těchto dvou oblastí mohou 

v krajních případech mít za následek, že je uživateli znemožněno stránky navštívit. 

S přístupností webu však úzce souvisí i to, že běžný uživatel je schopen stránky nalézt – 

malá viditelnost ve srovnání s konkurenčními weby je zřejmě jednou z hlavních příčin 

případného přehlédnutí a ovlivňuje tak významným způsobem marketingovou hodnotu 

internetové prezentace. Důležitou součástí každého webu je samozřejmě jeho obsah. 

Pokud uživatel nenajde na internetových stránkách potřebné informace, možným 

důsledkem může být, že navštíví jiný, konkurenční web. Snaha vyhovět požadavkům co 

nejširšího spektra uživatelů vede k rapidnímu nárůstu informací prezentovaných na 

internetu, který však zároveň komplikuje použitelnost a funkčnost webových stránek. I 

zde existuje možnost, že uživatel (potenciální zákazník) navštíví konkurenční web, 

nezíská-li hledané informace v adekvátním čase. 

 

Zpracování webových stránek 

Web společnosti je dostupný prostřednictvím URL adresy 

http://www.nazevspolecnosti.cz. Pozitivně lze hodnotit tu skutečnost, že tvar URL 

adresy je shodný s názvem společnosti, což nebývá vždy pravidlem. První dojem, který 

může výrazně ovlivnit to, jaký postoj uživatel zaujme k webu firmy, resp. firmě 

samotné, je dobrý. 

Grafické řešení webu je na poměrně vysoké úrovni a je jednotné pro celý web. 

Pro pozadí je zvolena bílá barva resp. přechod z bílé do šedého odstínu. Jako základní 

barva písma je použita černá; zvýraznění textu je dosaženo tučným písmem resp. 

použitím tmavomodrého odstínu. URL odkazy a odkazy na e-mail jsou odlišeny od 
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ostatního textu světle modrým odstínem, který je totožný s odstínem použitým v logu 

společnosti. 

Kontrast písma s pozadím je dobrý; výjimku představuje banner při horním 

okraji stránek, který je zesvětlen a čitelnost textu, jenž je součástí banneru, se tak 

zhoršuje. Na webových stránkách je použité bezpatkové písmo, které je pro účely 

webových prezentací rozhodně vhodnější než písmo patkové. Velikost písma je menší 

ve srovnání se standardem, který je na internetu běžně používán. V souvislosti s textem 

je ovšem vhodné zmínit i to, že zatímco grafické řešení webu jako takového je jednotné, 

potom formátování textu jednotlivých stránek již jednotné není – lze se setkat s několika 

typy odrážek, různým formátováním nadpisů, nejednotným zarovnáním textu atp. 

Grafické prvky jsou na webových stránkách používány velmi střídmě, což však 

nelze jednoznačně klasifikovat jako negativum. Velké množství grafických prvků by 

zcela jistě působilo rušivým dojmem; na druhé straně vhodně použitá grafika by web 

společnosti nepochybně oživila a zatraktivnila. V podstatě jediným grafickým prvkem, 

který má za následek, že stránky nejsou zcela statické, je horizontální ovládací menu 

pod bannerem v horní části webu, jehož části mění barvu při pohybu kurzorem myši 

resp. zvýrazňují tu sekci webu, ve které se uživatel právě nachází. Při výše naznačené 

barevné koncepci webu však poněkud rušivě působí to, že pro zvýraznění je použit 

žluto-zelený odstín – v tomto případě by bylo vhodné barvu volit citlivěji. Dalšími 

grafickými prvky na webu jsou odrážky, již zmiňovaný banner a dále fotografie v sekci 

„Reference“. 

Technické zpracování webu využívá v dnešní době již zastaralého jazyka HTML 

ve verzi 4.01; navíc web neodpovídá zcela standardu sdružení W3C a není tak validní. 

Současně je však třeba poznamenat, že nedostatky oproti standardu nejsou zásadní pro 

funkčnost webu (např. nejsou specifikovány atributy ALT u obrázků v sekci 

„Reference“, které umožňují zobrazit popisky obrázků při najetí kurzorem myši). 

Moderní technologie (např. RSS kanály, flash atp.) na webu použity nejsou. 

 

Informa ční hodnota 

Za synonymum informační hodnoty webových stránek společnosti  lze označit 

informace týkající se především portfolia nabízených služeb (hlavně cen) a kontaktních 
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informací. Z tohoto pohledu je zřejmé, že potenciál, jak zvýšit informační hodnotu 

stránek, nepochybně existuje. 

Sekce „O nás“ by měla představovat společnost. Ve skutečnosti však obsahuje 

pouze kontaktní informace a představení portfolia společnosti. V případě kontaktních 

informací jde o duplicitu toho, co je uvedeno v levé části webu (a částečně v banneru při 

horním okraji webu), přičemž levá část webu zůstává stejná bez ohledu na to, kde se 

uživatel právě pohybuje. Potenciální zákazník uvažující o osobní návštěvě společnosti 

by nepochybně uvítal kromě adresy kanceláře resp. skladu a výroby alespoň orientační 

informaci o otevírací době; logicky se nabízí rozšíření webu o mapu nejbližšího okolí 

pro snazší orientaci, popř. externí využití služeb některého z mapových portálů. 

Portfolio společnosti pak neodráží zcela přesně to, čím se společnost zabývá 

(oproti informacím uvedeným v Obchodním rejstříku chybí např. zmínka o výrobě 

pekařských výrobků a silniční nákladní motorové dopravě) a tyto informace tudíž 

mohou být zavádějící. V ideálním případě by v sekci „O nás“ měla být např. zmíněna – 

alespoň v bodech – historie společnosti. 

Jak bylo zmíněno výše, klíčovou část webu tvoří informace o nabízených 

službách, kterým jsou věnovány hned čtyři sekce (Velkoobchod, Opracování skla, 

Izolační skla, Sklenářské tmely, z nichž některé obsahují další podsekce. Koncepce 

těchto oddílu je tvořena ze dvou částí: všeobecných informací a ceníků. V případě 

všeobecných informací chybí v některých podsekcích obrázky, které by nepochybně 

byly vhodným doplňkem, jenž by přidal na informační hodnotě několika odstavců textu. 

Například u polykarbonátových desek je uvedeno, že jsou k dispozici v barvě 

transparent, bronz či opál, ale pouze na základě této informace si běžný uživatel obtížné 

představí, jak tyto desky vypadají ve skutečnosti. Celkově lze říci, že všeobecné 

informace mohou být pro neodborníka pro daný obor těžko srozumitelné – např. v sekci 

Opracování skla vrtáním je sice užitečný obrázek informující, že vzdálenost vrtu od 

rohu (hrany) skla musí být roven nebo větší než 6d, ale zcela chybí informace o tom, co 

znamená rozměr „d“. 

V případě ceníků lze pozitivně hodnotit možnost stažení kompletního ceníku 

prostřednictvím odkazu umístěného v levé části webu; navíc když je na výběr nejen 

formát xls, ale i komprimovaný zip. Na druhé straně u informací o cenách není vždy 

zřejmé, zda jde o ceny bez DPH či s DPH; zároveň lze těžko posoudit, zda ceník z       
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1. března 2007 je skutečně aktuální. Zvláště když zadáním URL adresy 

http://www.nazevspolecnosti.cz/download lze zjistit, že soubory s aktuálním ceníkem 

byly naposledy upraveny 28. listopadu 2007. Manuálním zadáním výše uvedené adresy 

do webového prohlížeče lze navíc získat přístup k předešlé verzi ceníků z 12. června 

2006 – přitom tyto informace lze považovat za interní věc, která by neměla být 

přístupná běžným uživatelům mimo společnost. 

Poslední sekce webu je věnována referencím, které se týkají celkem čtyř 

projektů. Zde je nepochybné, že reference, které mohou přispět k dobrému jménu a 

povědomí o společnosti, by měly být prezentovány vhodnějším způsobem, než jedním 

obrázkem s malým rozlišením a několika doplňujícími hesly. 

V souvislosti s informační hodnou je třeba zmínit i to, že na webu zcela chybí 

informace o tom, kdy stránky byly naposledy aktualizovány. Stejně tak web  neobsahuje 

kontakt na webmastera (správce webu). 

 

Použitelnost webových stránek 

Web společnosti se na první pohled může zdát jako jednoduchý, avšak při 

bližším pohledu lze zjistit, že některé sekce jsou poměrně členité. Tento fakt by měla by 

měla zohledňovat i zvolená struktura a členění webu. 

Internetová prezentace je členěna do čtyř částí. Na banner situovaný do horního 

okraje stránek navazuje uživatelské menu, které se nachází hned pod bannerem. Hlavní 

plocha webu je rozdělena na levou část, jenž obsahuje odkaz na aktuální ceník a 

kontaktní údaje – tato levá část je neměnná a uživatel má informace na ní uvedené 

neustále k dispozici bez ohledu na to, v jaké sekci webu se právě nachází. Obsah pravé 

části je naopak dynamický a mění se v závislosti na tom, v jaké ze sekcí se uživatel 

aktuálně nachází. 

Použitelnost webových stránek však snižuje absence nástrojů, které jsou jinak 

běžnou, standardní součástí většiny firemních webů. Typicky jde o mapu stránek – 

sekce Velkoobchod, Opracování skla, Izolační skla, Sklenářské tmely jsou poměrně 

členité a uživatel nemá možnost rychle získat přehled o jednotlivých sekcích; pouze se 

jimi zdlouhavě proklikat. Dalším prvkem je vyhledávání – web je z hlediska nabízeních 

informací poměrně bohatý a při hledání konkrétní informace uživatel opět nemá jinou 

možnost, než se jednotlivými sekcemi složitě proklikat, přičemž neexistuje záruka, že 
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hledanou informaci skutečně najde. Možnost vyhledávání by toto zcela určitě 

odstranila. 

Alespoň základní prvky personalizace a customizace na webu chybí – 

v okamžiku, kdy je společnost registrována např. v řadě katalogů, kam mají přístup 

zahraniční subjekty (resp. zahraniční subjekty působící v České Republice), stojí za 

zvážení, zda alespoň některé sekce webu nelokalizovat do jiných jazyků. 

 

Marketingová hodnota 

Hodnotu webu z pohledu marketingu je třeba vnímat tak, že prezentace má 

především informační charakter. Dostupnost webové prezentace je nicméně velmi dobrá 

– ať už jde o registraci v nejrůznějších katalozích, či o indexaci ve vyhledávacích 

službách typu Google, Seznam atp. To znamená, že předpoklady pro to, aby se uživatel 

(potenciální zákazník) dostal na web společnosti, jsou velké – další otázkou je, zda 

uživatel na webu najde to, co potřebuje. Tvar URL adresy, jak již ostatně bylo zmíněno, 

je ideální. 

Interaktivnost webových stránek, resp. přidaná hodnota pro uživatele 

(zákazníka) je naopak velmi nízká. Jak již bylo naznačeno, na základě analýzy webu se 

lze domnívat, že stránky společnosti mají plnit pouze funkci určité „vizitky“. Na jedné 

straně je zde patrná tendence uživatelům něco prezentovat, na druhé však chybí zájem o 

zpětnou vazbu, která by mohla být cenná nejen pro další rozvoj webu. 

Z pohledu marketingové hodnoty lze jako minimum považovat sekci věnovanou 

aktualitám, kde by byly prezentovány nové informace týkající se společnosti, cenových 

akcí, rozšíření sortimentu atp. a kde by byla patrná snaha o komunikaci společnosti 

s uživateli (zákazníky). 

 

Shrnutí 

Jestliže v úvodu této kapitoly byly naznačeny dvě možné roviny, jak nahlížet na 

webovou prezentaci, tak na základě provedené analýzy lze konstatovat, že webové 

stránky společnosti odpovídají spíše prvnímu z pohledů, který chápe firemní web jako 

nutnost. 

Potenciál internetu a moderních komunikačních technologií je využit minimálně 

a prostor pro zlepšení je v tomto směru veliký. Každopádně by měl být budoucí rozvoj 
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webu prováděn koncepčně. V této souvislosti je třeba jasně definovat, k realizaci jakého 

cíle by měly webové stránky sloužit, a v souladu s tímto rozhodnutím funkcionalitu 

webu rozvíjet. 

Mimo tohoto závěru je výsledkem provedené analýzy seznam množství dílčích 

vylepšení, které by bylo možné aplikovat do stávající podoby webu – jejich podrobný 

výčet však přesahuje rámec této práce. 
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5.2  VYUŽITÍ DLOUHODOBÉHO BANKOVNÍHO ÚV ĚRU 
 
Z výsledků provedené finanční analýzy vyplývá, že se společnost nachází 

v dobré finanční situaci a nemá větší finanční potíže. Společnosti se tedy daří a o její 

služby je stále větší zájem. Z tohoto důvodu plánuje rozšíření své podnikatelské 

činnosti. V takovém případě ovšem nebudou dostačující stávající výrobní a skladovací 

prostory, a proto bude nutné tyto prostory rozšířit. Nejvýhodnější by bylo odkoupit 

sousední pozemky a na nich vystavět novou halu, včetně sociálního zázemí, 

inženýrských sítí apod. Zaměřila jsem se tedy na zpracování tohoto návrhu z pohledu 

financování. 

Nová hala bude sloužit k úpravě a skladování plochého stavebního skla. 

Předpokládaná doba zahájení výstavby je plánována ještě na tento rok, tj. rok 2008 a 

doba ukončení v roce 2009.  

 

Popis projektu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace pro období 2007 - 2013 celkem 15 programů podpory.  Z těchto 

programů jsem vybrala program NEMOVITOST. Tento program umožňuje získat 

finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na 

výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu, dále také 

strategických služeb a technologických center. Cílem tohoto programu je podněcovat 

vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět 

tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního 

prostředí České republiky. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve 

všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, 

rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci 

nemovitostí. 

Na základě provedené finanční analýzy hlavních ukazatelů a dalších parametrů 

hospodaření podniku můžeme říci, že je společnost stabilním subjektem a zajištění 

financování projektu ze strukturálních fondů by nemělo nic bránit, a proto by měla 

společnost požádat o finanční podporu z těchto fondů.   
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1. Příjemce podpory (pro koho je program určen) 

Příjemcem podpory může být podnikatel (FO i PO) zapsaný do obchodního 

rejstříku, obec a kraj.  

 

2. Oblasti podpory 

Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:  
 

� Projekt přípravy zóny - projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené 

plochy v rámci výstavby nové podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke 

zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající podnikatelské zóny;  

� Projekt výstavby nájemního objektu - projekt, jehož realizací vznikne nový 

podnikatelský objekt určený k pronájmu; příjemcem podpory zde může být 

pouze územně samosprávný celek; 

� Projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci 

objektu na podnikatelský objekt;   

� Projekt vyhotovení projektové dokumentace - projekt, jehož realizací dojde k 

vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace projektu 

výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti. 

 

3. Podmínky programu 

Nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce 

dotace. Pro realizaci projektu musí být velikost území minimálně 500 m2 podlahové 

plochy objektu a musí být v souladu s územním plánem. Uživatel nemovitosti musí 

spadat do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a 

strategických služeb.  

 

Příjemce podpory musí splňovat následující kritéria: 
 

- je oprávněn k podnikání na území České republiky, které odpovídá 

podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je 

realizován projekt (neplatí pro příjemce obec a kraj) 

- je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě 
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- ke dni podání registrační žádosti má uzavřena minimálně 2 po sobě 

jdoucí účetní období; podmínku dvou uzavřených účetních období lze 

považovat za splněnou i v případě, kdy ve sledovaném období došlo u 

žadatele ke změně v subjektu (transformaci);  

- podle svého čestného prohlášení nemá nedoplatky vůči těmto institucím: 

Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní 

pojišťovna, Pozemkový fond, Fond národního majetku, Státní fond 

životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní 

fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, 

Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a poskytovatelé podpory 

z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; 

- dle svého čestného prohlášení nemá nedoplatky z titulu mzdových 

nároků jeho zaměstnanců 

- musí splnit kritéria ratingu a dalšího ekonomického posouzení, které 

proběhne po podání registrační žádosti.  

 

Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, jestliže ke dni podání žádosti:  

- soud na jeho majetek prohlásil konkurs, povolil vyrovnání či zamítl 

návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku; 

-  soud zahájil insolventní řízení; 

- soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo 

nařídil exekuci jeho majetku; 

- je příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.  

 

4. Forma podpory 

Podpora je poskytována formou dotace, která je účelově určená k úhradě 

způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Zálohové 

platby je možné poskytovat pouze obcím, krajům nebo jimi založeným a zřízeným 

organizacím.  
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5. Výše podpory 

Výše dotace je poskytována podle typu projektu a typu příjemce podpory. Řídí 

se tzv. Regionální mapou intenzity podpory pro Českou republiku na období let     

2007-2013.  

Na území Střední Moravy, Středních Čech, Severozápadu, Severovýchodu, 

Jihovýchodu a Moravskoslezska činí maximální výše podpory pro malé podniky 60 %, 

pro střední podniky 50 %, pro velké podniky 40 % a pro územně samosprávný celek   

40 % z nákladu projektu.  Na Jihozápadě činí pro malé podniky 56 %, pro střední 

podniky 46 %, pro velké podniky 36 % a pro územně samosprávný celek 36 % 

z nákladů projektu.  

Minimální výše podpory je stanovena na 1 mil. Kč a maximální výše podpory 

činí 500 mil. Kč. V případě projektu „vyhotovení projektové dokumentace“ činí 

minimální výše podpory 500 tis. Kč a maximální 50 mil. Kč.  

 

6. Uznatelné náklady 

- projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt);  

- kupní cena nemovitosti (jen v případě, kdy je příjemcem podpory 

podnikatelský subjekt);  

- příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.);  

- výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí;  

- odstranění nevyužitých staveb;  

- inženýrské sítě a účelové komunikace. 

 

7. Neuznatelné náklady  

- DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH;  

- náklady uhrazené před datem přijatelnosti projektu;  

- splátky půjček a úvěrů; 

- sankce a penále;  

- náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, 

celní a správní poplatky.  
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8. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace a způsob jejího předložení 

Žádosti o poskytnutí podpory přijímají regionální kanceláře CzechInvest.  

 

9. Způsob předkládání žádosti o dotaci 

Žádost o dotaci se musí podat ve dvou stupních: 

1. Registrační žádost – na jejím základě je posuzována přijatelnost žadatele a 

přijatelnost plánovaného projektu; 

2. Plná žádost – obsahuje veškeré náležitosti a přílohy nutné pro detailní 

posouzení projektu a jeho doporučení ke schválení. 

 

Žádost se podává na příslušném formuláři umístěném na stránkách MPO a 

Chzechinvest územně příslušné regionální kanceláři. Na základě formální kontroly a 

kontroly přijatelnosti registrační žádosti včetně ekonomického hodnocení žadatele 

Czechinvest informuje žadatele o výsledku hodnocení. Pokud žádost nesplňuje věcné 

nebo formální požadavky a do 10 měsíců není předložena plná žádost, Czechinvest 

žádost vyřadí.  

 

Součásti registrační žádosti:  

- všeobecný popis projektu (využití nemovitosti, technický popis, 

plánované využití atd.); 

- harmonogram projektu; 

- financování projektu; 

- dohad ceny nemovitosti (dle typu projektu – cena před/po realizaci 

projektu); 

- údaje o dopravní infrastruktuře; 

- přílohy: podklady pro raiting, výpis z katastru nemovitostí, 

fotodokumentace současného stavu, vyčíslení rozpočtových nákladů, 

stav a návrh stavebně technického řešení projektu zpracováno odborně 

způsobilou osobou. 

 

Součásti plné žádosti:  

- harmonogram projektu; 



 

88 

- údaje o stávajících podnicích na území; 

- přílohy: výpis z obchodního rejstříku, stavební povolení, projektová 

dokumentace ke stavebnímu povolení, odhad ceny nemovitosti formou 

znaleckého posudku, podklady prokazující schopnost financovat projekt, 

dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele díla atd.  

 

Návrh zajištění financování projektu 

Úspěšná realizace projektu ve stanoveném čase je možná jen když bude zajištěn 

dostatečný objem finančních prostředků na pokrytí potřeb investice. Jejich nedostatek 

by znamenal zbrzdění či úplné zastavení výstavby. Struktura financování by neměla 

ohrozit stabilitu společnosti a měla by být přijatelná i vzhledem k optimalizaci nákladů 

na kapitál. Celkové předpokládané náklady na tento projekt jsou přibližně 7 mil. Kč, 

z čehož by náklady na pozemek byly 2,1 mil. Kč a náklady na stavbu haly 4,9 mil. Kč. 

Tyto náklady by bylo nejvýhodnější pokrýt vlastními zdroji, dlouhodobým bankovním 

úvěrem a v neposlední řadě také dotací z Operačního programu Podnikání a inovace – 

program NEMOVITOST.  

 

Vlastní zdroje společnosti 

Financování projektu vlastními zdroji přináší na jedné straně vysoké náklady 

kapitálu, ale na druhé straně snižování finančního rizika společnosti, nedochází ke 

zvyšování objemu závazků.  

Zajištění finanční stránky projektu z vlastních zdrojů společnosti nebude 

problém. V plánovaných letech realizace projektu, tzn. v letech 2008 a 2009 se bude 

společnost podílet na projektu vždy částkou 900 tis. Kč.  

 

Dlouhodobý bankovní úvěr 

I z důvodu dobrých finančních výsledků by bylo pro společnost výhodné zažádat 

o poskytnutí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 5,5 mil. Kč. Jednalo by se o úvěr 

se splatností 5 let, čtvrtletními splátkami a úrokovou sazbou 5 % p.a. Tento úvěr by byl 

poskytnut formou jednorázového převodu na účet společnosti. Požadovaný termín 

začátku čerpání úvěru by byl 1.7.2008.  
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Způsob splácení úvěru jsem zvolila anuitní, což znamená, že na konci každého 

období je věřiteli splacena stejná částka, která obsahuje úrok a splátku dluhu. Vzorec 

pro výpočet anuity je následující: 

1  -i)  (1

i)  (1 * i
*Da

n

n

++++

++++==== , 

 
kde:   a – zaplacená částka (anuita), 

D – počáteční hodnota dluhu, 

i – úroková sazba dluhu, 

n – počet let, na které byl dluh poskytnut. 

 

Následující tabulka znázorňuje splátkový kalendář úvěru. 
 

Čtvrtletí/
Rok 

Počáteční 
stav úv ěru 

Platba 
(anuita) Úrok Úmor 

(splátka) Zůstatek 

III/2008 5 500 000 314 727 68 751 245 976 5 254 024 
IV/2008 5 254 024 314 727 65 675 249 052 5 004 972 

I/2009 5 004 972 314 727 62 562 252 165 4 752 807 
II/2009 4 752 807 314 727 59 410 255 317 4 497 491 
III/2009 4 497 491 314 727 56 219 258 508 4 238 982 
IV/2009 4 238 982 314 727 52 989 261 738 3 977 244 

I/2010 3 977 244 314 727 49 716 265 011 3 712 233 
II/2010 3 712 233 314 727 46 403 268 324 3 443 909 
III/2010 3 443 909 314 727 43 049 271 678 3 172 230 
IV/2010 3 172 230 314 727 39 653 275 082 2 897 148 

I/2011 2 897 148 314 727 36 214 278 513 2 618 636 
II/2011 2 618 636 314 727 32 733 281 994 2 336 642 
III/2011 2 336 642 314 727 29 208 285 528 2 051 114 
IV/2011 2 051 114 314 727 25 639 289 088 1 762 026 

I/2012 1 762 026 314 727 22 025 292 702 1 469 324 
II/2012 1 469 324 314 727 18 367 296 370 1 172 954 
III/2012 1 172 954 314 727 14 662 300 065 872 889 
IV/2012 872 889 314 727 10 911 303 816 569 073 

I/2013 569 073 314 727 7 113 307 614 261 459 
II/2013 261 459 314 727 3 268 311 459 0 

CELKEM - 6 294 540 744 567 5 550 000 - 

Tabulka 39: Splátkový kalendář úvěru 

 

Úroky z poskytnutého úvěru musí společnost hradit svému věřiteli (bance). Tyto 

úroky představují pro firmu náklady dluhového kapitálu a jejich zahrnutím do nákladů 
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dochází ke snížení daňového základu a tudíž i k výši placené daně. Zde je nutné 

zohlednit tzv. daňový štít, jehož působením se zlevňuje cizí kapitál a bývá obvykle 

levnější než kapitál vlastní.  Nákladem kapitálu jsou tedy úroky snížené o zmíněný 

úrokový daňový štít.  

 
T),  -(1 * i Nd ====

 

kde:  Nd – náklady dluhu v %, 

 i – úrok placený věřitelům v %, 

 T – koeficient daně z příjmů. 

 

Sazba daně z příjmů pro rok 2008 činí 21 %. Úrok z úvěru placený věřiteli činí  

5 %, ale skutečný náklad na úvěr činí 3,95 % a společnost tak díky daňovému efektu 

ušetří na daních 1,05 %. 

 

Dotace z programu NEMOVITOST 

Podle blíže specifikovaných podmínek by měla společnost nárok na dotaci ve 

výši až 60 % uznatelných nákladů. Maximální dotace připsaná na účet společnosti po 

dokončení projektu výstavby nové haly by činila  3,3 mil Kč.  
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit finanční situaci firmy ZONA PLUS 

a.s., identifikovat nedostatky a následně pak navrhnout opatření, která by vedla k jejich 

eliminaci, a tím pádem i ke zlepšení finanční situace firmy.  

Na základě údajů z předchozích období se k zachycení stavu současné situace 

společnosti používá finanční analýza. Ta ovšem může také leccos naznačit o možném 

budoucím vývoji a následně tak lépe předcházet negativnímu vývoji v oblasti 

hospodaření firmy. Zdrojem dat pro tuto analýzu byly účetní výkazy firmy za období let 

2002 až 2006. Mimo zmíněných účetních výkazů byly při zpracování této práce využity 

interní informace ze společnosti a informace týkající se daného oboru podnikání.  

 Výsledky vertikální a horizontální analýzy poukazují na neustále se zvyšující 

bilanční sumu.  Hodnoty ukazatelů likvidity se ve sledovaných letech sice zvyšují a 

pohybují se nad hranicemi doporučených hodnot, ale protože přináší tyto prostředky 

pouze minimální výnos, dochází k negativnímu ovlivnění výkonnosti a snížení hodnot 

ukazatelů rentability.   

Ve sledovaném období došlo ke změně firemní politiky financování. Do roku 

2004 převažovaly ve firmě cizí zdroje nad zdroji vlastními. Společnost ve sledovaném 

období sice nevyužívala dlouhodobé cizí zdroje, ale dosáhla vysoké hodnoty 

krátkodobých závazků. Právě vysoká hodnota krátkodobých závazků by mohla vést 

k úvaze, že podnik nesplácí včas své závazky a tudíž využívá bezplatných úvěrů 

z obchodních vztahů. Při hlubší analýze bylo ovšem zjištěno, že více než polovinu 

těchto krátkodobých závazků tvoří závazky vůči akcionářům, které dosáhly nejvyšší 

hodnoty v roce 2003. Právě v tomto roce došlo ke změně pravidel pro používání 

srážkové daně, a z tohoto důvodu došlo k rozdělení zisku minulých let mezi akcionáře. 

To mělo za následek prudký nárůst cizího kapitálu za současného prudkého poklesu 

kapitálu vlastního. Od roku 2004 dochází ke zvyšování položky nerozděleného zisku 

minulých let. V témže roce byla také část firmou vypůjčených prostředků vrácena 

akcionářům. V roce 2005 poprvé převýšil vlastní kapitál nad kapitálem cizím a stejná 

situace byla i v roce 2006.  

Výsledek hospodaření dosáhl ve všech sledovaných letech kladných hodnot. 

Postupně docházelo ke změnám poměru tržeb z prodeje zboží a tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb. V roce 2002 byl tento poměr přibližně 1:1 a v roce 2006 pak 
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asi 1:3. Pokles tržeb z prodeje zboží byl způsoben jeho poklesem, konkrétně pak 

poklesem prodeje tabulí plochého skla. Tento pokles je důsledkem změny strategie 

výrobců. Ti začali v roce 2001 zásobovat zpracovatele přímo (bez účasti 

velkoobchodů), což znamenalo pro společnost značné omezení velkoobchodní činnosti, 

ale z důvodu levnějších vstupů pro vlastní výrobu v této činnosti pokračovala.   

Společnost nevykazuje žádné dlouhodobé finanční zdroje. Naopak využívá 

finančního leasingu a tento je vykazován mezi krátkodobými závazky. Jejich výše je 

z velké míry ovlivněna zmíněnými závazky vůči akcionářům. Tempo růstu investic 

nutných pro výrobní činnost bylo vyšší než tempo růstu tržeb, které dokonce nepatrně 

ve sledovaném období poklesly. Tento pokles byl způsoben větším poklesem tržeb 

z prodeje zboží než růstem tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb.   

Altmanova analýza, Quick Test i index IN 01 ukázaly, že se firma nachází ve 

výborné kondici. V porovnání s výsledky oboru firma dosahuje výrazně lepších 

výsledků než ostatní podniky v odvětví.  

Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období byla situace společnosti stabilní, 

nenastaly žádné finanční potíže a navíc se hodnota firmy neustále zvyšovala, nemusí do 

budoucna vlastníci společnosti, kteří jsou zároveň managementem firmy, nějakým 

zásadním způsobem měnit  strategii a jejich vedení společnosti je možné hodnotit jako 

velmi úspěšné.  

V rámci návrhů na zlepšení jsem doporučila společnosti provést úpravu 

webových stránek. Grafické řešení webu je na poměrně vysoké úrovni, ale formátování 

je různé a nejednotné. Navrhla jsem několik možností, jak zvýšit informační hodnotu 

stránek. Dalším návrhem bylo využití dlouhodobého bankovního úvěru pro financování 

výstavby nových výrobních a skladovacích prostor. Na financování této investice by 

bylo možné získat i dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace až do výše 60 % 

uznatelných nákladů.  

Tuto diplomovou práci jsem se snažila vypracovat takovým způsobem, aby byla 

pro vedení firmy prospěšná, zároveň aby přispěla k odhalení slabších míst v činnosti 

firmy a následné návrhy pomohly ke zlepšení finančního zdraví podniku. Věřím, že 

diplomová práce poslouží vedení společnosti pro budoucí rozhodování o jejím dalším 

vývoji. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Analýza rentability – provozní a finanční páka 

Provozní páka 

Rok  
Stálá 
aktiva 

(v tis. Kč) 

Oběžná 
aktiva 

(v tis. Kč) 

Provozní 
páka 

2002 1 488 15 659 0,09 
2003 1 190 17 650 0,07 
2004 1 624 17 608 0,09 
2005 1 836 19 616 0,09 
2006 2 353 24 231 0,10 

Tabulka 40: Hodnoty provozní páky 

 
Provozní páka poměřuje velikost stálých a oběžných aktiv. V případě nižších 

hodnot se jedná o kapitálově lehkou firmu a v případě vyšších hodnot je firma 

kapitálově těžká. Z tabulky výpočtů je zřejmé, že společnost je kapitálově lehkou 

firmou. 

 

Finanční páka 

Rok  
Celková 
aktiva 

(v tis. Kč) 

Vlastní 
kapitál 
(v tis. Kč) 

Finan ční 
páka 

2002 17 822 7 008 2,54 
2003 20 396 5 305 3,84 
2004 20 550 8 652 2,38 
2005 23 320 13 071 1,78 
2006 28 142 20 917 1,35 

Tabulka 41: Hodnoty finanční páky 

 
Efekt finanční páky spočívá v tom, že cizí zdroje posilují celkový kapitál firmy a 

z nich placené úroky snižují daňové zatížení jako součást nákladů. Z toho důvodu 

dochází použitím cizích zdrojů také ke zvyšování rentability vlastního kapitálu.  

Hodnoty finanční páky ve sledovaných letech poměrně kolísaly. V roce 2002 

dosahovala hodnota tohoto ukazatele 2,54, ale v roce následujícím se zvýšila na 3,84. 

Od tohoto roku docházelo k postupnému snižování až na 1,35 v roce 2006. V případě 

této společnosti je finanční páka kladná, jelikož ukazatel ROE dosahuje vyšších hodnot 

než ukazatel ROA. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

Pomocí ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow měříme schopnost 

podniku vytvářet svojí činností zdroje finančních prostředků používaných na úhradu 

vlastních potřeb. 

 

Rentabilita ČPK 

Rok EAT 
(v tis. Kč) 

ČPK 
(v tis. Kč) 

Rentabilita  
 ČPK 

2002 2211   5315 0,42 
2003 3297   2822 1,17 
2004 3346   6548 0,51 
2005 4419 10042 0,44 
2006 7846 17011 0,46 

Tabulka 43: Hodnoty rentability ČPK 

 

Čistý provozní kapitál (dále jen ČPK) představuje rozdíl mezi oběžnými aktivy 

(tzn. hrubým provozním kapitálem) a krátkodobými cizími pasivy (typicky jde o 

krátkodobé závazky a běžné bankovní úvěry). 

Rentabilita ČPK vypovídá o tom, jak velký zisk (vyjádřeno v peněžních 

jednotkách) generuje 1 Kč ČPK. Žádoucí přitom je, aby tento ukazatel byl co nejvyšší. 

Přesněji řečeno by měl každý podnik usilovat o pozitivní, dlouhodobě udržitelný trend 

vývoje rentability ČPK – rozhodně není vhodné, aby snaha maximalizace rentability 

v jednom období byla kompenzována výrazným poklesem v letech následujících. 

V souvislosti s tímto ukazatelem je ovšem třeba upozornit na některé podstatné 

skutečnosti, které se dotýkají stupně agregovanosti tohoto ukazatele. Jde o to, že 

rentabilita ČPK neposkytuje bližší pohled na jednotlivé složky provozního kapitálu; na 

druhé straně má pro podnik mnohem zásadnější význam rentabilita celkových aktiv, 

která je kromě oběžných aktiv ovlivněna i zbývajícími aktivy, které mají nižší likviditu. 

Stranou pozornosti by neměl zůstat ani časový nesoulad, kdy obecně „investice“ do 

aktiv v jednom období se v řadě případů do zisku výrazněji promítnou až 

v následujících obdobích. 
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V tomto konkrétním případě stojí za zmínku výrazný propad ČPK v roce 2003, 

zatímco EAT kontinuálně od roku 2002 rostl. Je pochopitelné, že udržení pozitivního 

trendu v růstu EAT s sebou neslo nutnost zvyšovat ČPK v roce 2004 a letech 

následujících. Lze konstatovat, že s výjimkou roku 2003 se v podniku rentabilita ČPK 

udržuje na úrovni 0,40 až 0,50. 

 

Doba obratu ČPK 

Rok ČPK 
(v tis. Kč) 

Tržby/360 
(v tis. Kč) 

Doba 
obratu ČPK 

2002   5315 210,50 25,25 
2003   2822 215,01 13,12 
2004   6548 201,79 32,45 
2005 10042 192,15 52,26 
2006 17011 203,70 83,51 

Tabulka 44: Doba obratu ČPK 

 
Naopak dobu obratu ČPK je účelné snižovat. Tohoto trendu lze docílit 

zvyšováním tržeb (jedním z obecně uznávaných pravidel je, že tržby by měly růst 

rychleji než náklady a tempo růstu zisku by mělo být vyšší než tempo růstu ČPK – jde o 

závěry vyplývající z tzv. ekonomického normálu), popř. snižováním čistého provozního 

kapitálu, aniž by došlo k ohrožení bezproblémového fungování podniku. Výši čistého 

provozního kapitálu ovlivňuje výše oběžných aktiv, ale současně se na ní podílejí i 

krátkodobé závazky. Jak skladbu aktiv, tak pasiv je účelné vhodným způsobem 

optimalizovat. V souvislosti s aktivy je třeba mít na paměti rozdíly v jejich likviditě; u 

pasiv platí, že dlouhodobý dluh je ve srovnání s krátkodobým dražší, avšak zpravidla i 

méně rizikový. 

Trend vývoje ukazatele doby obratu ČPK je rostoucí s výjimkou propadu v roce 

2003, který byl způsobem poklesem ČPK. Protože hodnota podílu tržby/360 je poměrně 

konstantní na úrovni kolem 200 tis. Kč za 1 den a současně dochází k růstu EAT (viz 

ukazatel rentability ČPK), je zřejmé, že na růstu EAT má ve srovnání s růstem tržeb 

daleko výraznější podíl snižování nákladů. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Quick test  

Výpo čet Quick testu 2002 2003 2004 2005 2006 

Kvóta vlastního kapitálu 
vlastní kapitál/aktiva 

39,32% 26,01% 42,10% 56,05% 74,33% 

Doba splácení dluhu z CF 
(krátkodobé + dlouhodobé  
závazky)/cash flow 

3,73 3,88 2,91 1,77 0,8 

Cash flow =  
výsledek hospodaření + odpisy  
+ změna stavu rezerv 

2 770 3 820 3 804 5 409 9 028 

Cash flow v tržbách 
cash flow/tržby 

3,66% 4,94% 5,24% 7,82% 12,31% 

ROA 
(HV po zdanění + úroky(1-t))/aktiva 

14,12% 17,53% 17,54% 19,45% 28,16% 

Tabulka 425: Výpočet Quick testu 

 

Hodnocení firmy 2002 2003 2004 2005 2006 

Kvóta vlastního kapitálu 1 2 1 1 1 
Doba splácení dluhu z CF 2 2 1 1 1 
Cash flow v tržbách 4 4 3 3 1 
ROA 2 1 1 1 1 
Průměr 2,25 2,25 1,50 1,50 1,00 

Tabulka 436: Hodnocení firmy pomocí Quick testu 

 
Podle výsledků Quick testu byla společnost po celé sledované období, kromě 

roku 2002 a 2003, bonitní a nebyla v přímém ohrožení bankrotu. Ve zmíněných letech 

byla situace nejhorší, ale ani v této době se společnost nepřiblížila ke kritické hranici 

(známce 3). Za pozitivní můžeme také považovat to, že společnost dosahuje ve 

sledovaných letech stále lepších výsledků.  
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PŘÍLOHA Č. 4 

Porovnání s výsledky oboru 

Porovnání s výsledky analýz ostatních podniků se stejným a nebo podobným 

předmětem podnikání slouží k ujasnění představy o finanční situaci firmy. Pro srovnání 

finanční situace firmy s výsledky příslušného odvětví jsem zvolila porovnání vybraných 

poměrových ukazatelů.   

Společnost  se zabývá dvěma zcela odlišnými činnostmi (kromě velkoobchodu s 

plochým stavebním sklem a sklenářskými pracemi také výrobou pečiva) a tudíž spadá 

nejenom do odvětví DI – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (dle ČSÚ 

– Průmysl skla, keramiky, stavebních hmot), ale také do odvětví DA – Výroba 

potravinových výrobků a nápojů, tabákových výrobků (dle ČSÚ – Průmysl 

potravinářský a tabákový). Z tohoto důvodu bylo nutné přepočítat potřebné údaje pro 

jednotlivá odvětví. Tyto údaje byly získány z výsledků finančních analýz za roky 2002 

až 2006 zveřejněných na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.2 Podle informací 

získaných z interních zdrojů firmy jsem zjistila, že výnosy z oblasti DI a výnosy 

z oblasti DA jsou v poměru přibližně 5:1. V tomto poměru jsem také přepočetla vážený 

průměr zjištěných dat a porovnala je s hodnotami běžnými v odvětví. Následující 

tabulka ukazuje přepočet 5:1 dle výnosů středisek SKLO a PEKÁRNA. 

 
Poměr 5:1 2002 2003 2004 2005 2006 

ROE DI 8,07 8,59 11,48 12,16 14,24 
ROE DA 13,12 

8,91 
13,54 

9,42 
13,93 

11,89 
15,17 

12,66 
14,22 

14,24 

ROA DI 8,14 8,45 10,43 10,50 11,03 
ROA DA 11,49 

8,70 
11,71 

8,99 
10,86 

10,50 
11,59 

10,68 
10,50 

10,94 

Běžná likv. DI 1,39 1,40 1,76 1,89 1,82 
Běžná likv. DA 1,51 

1,41 
1,51 

1,42 
1,37 

1,70 
1,65 

1,85 
1,64 

1,79 

Pohotová likv. DI 0,94 0,95 1,29 1,35 1,32 
Pohotová likv. DA  0,96 

0,94 
0,96 

0,95 
0,92 

1,23 
1,09 

1,31 
1,05 

1,28 

Peněžní likv. DI 0,14 0,14 0,31 0,34 0,32 
Peněžní likv. DA 0,13 

0,14 
0,13 

0,14 
0,10 

0,28 
0,15 

0,31 
0,16 

0,29 

Zadluženost DI 48,91 67,72 74,00 76,37 71,10 
Zadluženost DA 49,34 

48,98 
66,08 

67,45 
65,80 

72,63 
67,76 

74,94 
67,17 

70,45 

Tabulka 447: Přepočet hodnot v rámci oboru 

                                                 
2 F inanční  ana lýza  p růmyslu  a  stavebnic tví  za  roky 2002 až 2006.  Min isterstvo p růmyslu  a  obchodu 
České repub l iky.  Dostupné z www.mpo.cz 
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Následující tabulka porovnává hodnoty hlavních poměrových ukazatelů podniku 

s hodnotami v odvětví.  

 
2002 2003 2004 2005 2006 

Porovnání s 
odvětvím ZONA 

PLUS 
Odvětví  ZONA 

PLUS 
Odvětví  ZONA 

PLUS 
Odvětví  ZONA 

PLUS 
Odvětví  ZONA 

PLUS 
Odvětví  

ROE 31,55 8,91 62,15 9,42 38,67 11,89 33,81 12,66 37,51 14,24 

ROA 12,41 8,70 16,16 8,99 16,28 10,50 18,95 10,68 27,88 10,94 

Běžná likv. 1,51 1,41 1,19 1,42 1,59 1,70 2,05 1,85 3,36 1,79 

Pohotová likv.  0,93 0,94 0,77 0,95 1,09 1,23 1,51 1,31 2,51 1,28 

Peněžní likv. 0,30 0,14 0,33 0,14 0,47 0,28 0,61 0,31 0,95 0,29 

Zadluženost 58,04 48,98 72,70 67,45 53,82 72,63 41,05 74,94 25,66 70,45 

Tabulka 458: Porovnání podniku s výsledky v odvětví 

 
Z tabulky porovnání je zřejmé, že hodnoty ukazatelů ROE a ROA se nachází 

výrazně nad odvětvovými průměry. To vyplývá ze spíše konzervativní strategie a 

kladení důrazu na nízké finanční riziko, jenž zvyšuje důvěru věřitelů. Od roku 2005 se 

také hodnoty běžné a pohotové likvidity nachází nad průměry v odvětví. Peněžní 

likvidita se nacházela ve všech sledovaných letech nad hodnotami odvětví. Celková 

zadluženost postupně klesala. V roce 2002 a 2003 byla poměrně výrazně vyšší, než byl 

průměr v odvětví, ale postupně klesla až na zhruba polovinu obvyklé zadluženosti 

v odvětví.  
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PŘÍLOHA Č. 5 

Rozvaha v plném rozsahu za roky 2002-2006 

Označ.  AKTIVA  2002 2003 2004 2005 2006 

AKTIVA k 31.12. (tis. K č) Netto Netto Netto Netto Netto 

 AKTIVA CELKEM 17 822  20 396 20 550 23 320 28 142 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 1 488 1 190 1 624 1 836 2 353 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 4 0 

B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

3. Software 0 0 0 0 0 

4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

5. Goodwill (+/-)   0   0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 4 0 

8. Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 488 1 190 1 624 1 832 2 353 

B.II.1. Pozemky 0 0 0 0 0 

2. Stavby 0 0 0 0 0 

3. Samostatné movité věci  1 015 751 1 218 1 458 2 010 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 473 439 406 374 343 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek 0 0 0 0 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 

2. Podíly v úč. jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4. 
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 
účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dl. finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 15 659 17 650 17 608 19 616 24 231 

C.I. Zásoby 6 041 6 266 5 551 5 206 6 076 

C.I.1. Materiál 782 903 933 527 507 

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 

3. Výrobky 0 0 0 0 0 

4. Zvířata 0 0 0 0 0 

5. Zboží 4 574 4 936 4 336 4 174 5 569 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 685 427 282 505 0 

C.II. 1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
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2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0  0 0 0 

3. 
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 0 0 0 0 0 

5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

6. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

7. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 6 557 6 562 6 881 8 525 11 280 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 6 480 6 559 6 878 8 232 9 058 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0 

3. 
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 0 0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

6. Stát – daňové pohledávky 0 0 0 0 1 433 

7. Ostatní poskytnuté zálohy 0 0 0 0 692 

8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 290 94 

9. Jiné pohledávky 3 3 3 3 3 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 3 061 4 822 5 176 5 885 6 875 

C.IV.1. Peníze 476 44 420 675 211 

2. Účty v bankách 2 585 4 778 4 756 5 210 6 664 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 675 1 556 1 318 1 868 1 558 

D.I.1. Náklady příštích období 527 1 529 1 318 1 518 1 558 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 148 27 0 350 0 

 

Označ. PASIVA 2002 2003 2004 2005 2006 

 PASIVA  k 31.12. (tis. K č) Netto Netto Netto Netto Netto 

 PASIVA CELKEM 17 822  20 396 20 550 23 320 28 142 

A. Vlastní kapitál 7 008 5 305 8 652 13 071 20 917 

A.I. Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

A.I.1. Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 0 0 0 0 0 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy/nedělitelný fond  200 200 200 200 200 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 200 200 200 200 200 

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 3 597 808 4 106 7 452 11 871 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 3 597 808 4 106 7 452 11 871 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
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A.V. Výsledek hosp. běžného účetního období 2 211 3 297 3 346 4 419 5 366 

B. Cizí zdroje 10 344 14 828 11 060 9 574 7 220 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 10 344 14 828 11 060 9 574 7 220 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 3 530 4 767 3 469 2 806 2 978 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 5 836 9 206 6 206 5 206 3 103 

5. Závazky k zaměstnancům 389 493 437 401 429 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení, 
zdravotního pojištění 154 277 246 217 215 

7. Stát – daňové závazky a dotace 355 85 702 904 493 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 80 0 0 40 0 

11. Jiné závazky 0 0 0 0 2 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 470 263 838 675 5 

C.I.1. Výdaje příštích období 470 263 838 675 5 

2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za roky 2002-2006 

Označ.  TEXT 2002     2003 2004 2005 2006 

I. Tržby za prodej zboží 30 979 25 302 21 392 18 174 19 474 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 28 973 23 320 19 554 16 666 17 884 

+ Obchodní marže 2 006 1 982 1 838 1 508 1 590 

II. Výkony 44 801 52 102 51 254 51 001 53 858 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 44 801 52 102 51 254 51 001 53 858 

2. Změna stavu vnitropod. zásob vl. výroby 0 0 0 0 0 

3. Aktivace 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 35 983 41 975 41 083 39 945 40 038 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 30 350 36 673 34 859 33 574 34 018 

B.2. Služby 5 633 5 302 6 224 6 371 6 020 

+ Přidaná hodnota 10 824 12 109 12 009 12 564 15 410 

C. Osobní náklady 8 141 7 851 7 975 7 777 8 673 

C.1. Mzdové náklady 5 893 5 647 5 753 5 625 6 280 

C.2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 0 0 0 0 0 

C.3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 2 016 1 971 1 987 1 933 2 167 

C.4. Sociální náklady 232 233 235 219 226 

D. Daně a poplatky 81 124 110 137 150 

E. Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 499 491 531 953 1 184 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0 0 40 320 30 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   0 0 40 320 30 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 0 0 0 30 0 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 0 0 0 30 0 

F.2. Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek  60 32 -73 37 -2 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 870 1 381 1 911 2 697 3 032 

H. Ostatní provozní náklady 234 153 114 482 478 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 3 679 4 839 5 303 6 165 7 989 

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 finančního majetku 0 0 0 0 0 

VII.1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách,v úč. jednotkách pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 

VII.2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 0 0 0 0 0 

VII.3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 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 
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IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 0 0 2 000 0 0 

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 0 0 42 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 14 4 2 1 2 

N. Nákladové úroky 403 366 339 153 105 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 20 0 

O. Ostatní finanční náklady 310 304 330 40 40 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření  -699 -666 -667 -172 -143 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 769 876 1 290 1 574 1 701 

Q.1. – splatná 769 876 1 290 1 574 1 701 

Q.2. – odložená 0 0 0 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 211 3 297 3 346 4 419 5 366 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

S.1. – splatná 0 0 0 0 0 

S.2. – odložená 0 0 0 0 0 

** Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

W. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hosp. za účetní období (+/-) 2 211 3 297 3 346 4 419 5 366 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Horizontální analýza Rozvahy za roky 2002-2006 

Absolutní zm ěna (tis. K č) Relativní zm ěna (%)   
AKTIVA  02/03 03/04 04/05 05/06 02/03 03/04 04/05 05/06 

  AKTIVA CELKEM 2 574  154 2 770 4 822 14,44 0,76 13,48 17,13 

A. 
Pohledávky za upsaný 
vl.kapitál 0 0 0 0 - - - - 

B. Dlouhodobý majetek -298 434 212 517 -20,03 36,47 9,01 21,97 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 4 -4 - - - - 

B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 - - - - 

2. 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 0 0 0 0 - - - - 

3. Software 0 0 0 0 - - - - 

4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 - - - - 

5. Goodwill (+/-) 0 0 0 0 - - - - 

6. Jiný dl. nehmotný majetek 0 0 0 0 - - - - 

7. 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 4 -4 - - - - 

8. 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 - - - - 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek -298 434 208 521 -20,03 36,47 8,84 22,14 

B.II.1 Pozemky 0 0 0 0 - - - - 

2. Stavby 0 0 0 0 - - - - 

3. Samostatné movité věci  -264 467 240 552 -26,01 62,18 11,94 27,46 

4. 
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 0 0 0 0 - - - - 

5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 - - - - 

6. Jiný dl. hmotný majetek -34 -33 -32 -31 -7,19 -7,52 -9,33 -9,04 

7. 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 0 0 0 0 - - - - 

8. 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 - - - - 

9. 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0 0 - - - - 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 - - - - 

B.III.1 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 0 0 0 0 - - - - 

2. 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 - - - - 

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 0 0 0 0 - - - - 

4. 

Půjčky a úvěry ovládaným a 
řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 - - - - 

5. Jiný dl. finanční majetek 0 0 0 0 - - - - 

6. Pořizovaný dl. finanční majetek 0 0 0 0 - - - - 

7. 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 - - - - 

C. Oběžná aktiva 1 991 -42 2 008 4 615 12,71 -0,24 8,29 19,05 

C.I. Zásoby 225 -715 -345 870 3,72 -11,41 -5,68 14,32 

C.I.1. Materiál 121 30 -406 -20 15,47 3,32 -80,08 -3,94 
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2. Nedok. výroba a polotovary 0 0 0 0 - - - - 

3. Výrobky 0 0 0 0 - - - - 

4. Zvířata 0 0 0 0 - - - - 

5. Zboží 362 -600 -162 1 395 7,91 -12,16 -2,91 25,05 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby -258 -145 223 -505 -37,66 -33,96 79,08 -100,00 

C.II. 1 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 - - - - 

C.II. 1 Pohledávky z obch. vztahů 0 0 0 0 - - - - 

2. 
Pohledávky za ovládanými a 
řízenými osobami 0 0 0 0 - - - - 

3. 
Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podst. vlivem 0 0 0 0 - - - - 

4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 - - - - 

5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 - - - - 

6. Jiné pohledávky 0 0 0 0 - - - - 

7. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 - - - - 

C.III. Krátkodobé pohledávky 5 319 1 644 2 755 0,08 4,86 14,57 24,42 

C.III.1 Pohledávky z obch.  vztahů 79 319 1 354 826 1,22 4,86 14,95 9,12 

2. 
Pohledávky za ovládanými a 
řízenými osobami 0 0 0 0 - 100,00 - - 

3. 
Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podst. vlivem 0 0 0 0 - - - - 

4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 - - - - 

5. 
Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 0 0 0 0 - - - - 

6. Stát – daňové pohledávky 0 0 0 1 433 - - - - 

7. Ostatní poskytnuté zálohy 0 0 0 692 - - - 100,00 

8. Dohadné účty aktivní 0 0 290 -196 - - - -67,59 

9. Jiné pohledávky 0 0 0 0 - - - - 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 761 354 709 990 57,53 7,34 10,31 14,40 

C.IV.1 Peníze -432 376 255 -464 -90,76 854,55 120,85 -219,91 

2. Účty v bankách 2 193 -22 454 1 454 84,84 -0,46 6,81 21,82 

3. Krát. cenné papíry a podíly 0 0 0 0 - - - - 

4. Pořizovaný kr. finanční majetek 0 0 0 0 - - - - 

D.I. Časové rozlišení 881 -238 550 -310 130,52 -15,30 35,30 -19,90 

D.I.1. Náklady příštích období 1 002 -211 200 40 190,13 -13,80 12,84 2,57 

2. 
Komplexní nákl. příštích 
období 0 0 0 0 - - - - 

3. Příjmy příštích období -121 -27 350 -350 -81,76 -100,00 - -100,00 

 

Absolutní zm ěna (tis. K č) Relativní zm ěna (%) 
PASIVA 

02/03 03/04 04/05 05/06 02/03 03/04 04/05 05/06 

  PASIVA CELKEM 2 574  154 2 770 4 822 14,44 0,76 13,48 17,13 

A. Vlastní kapitál -1 703 3 347 4 419 7 846 -24,30 63,09 51,07 37,51 

A.I. Základní kapitál 0 0 0 0 - - - - 

A.I.1. Základní kapitál 0 0 0 0 - - - - 

2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly 0 0 0 0 

- - - - 

3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 - - - - 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 - - - - 

A.II.1. Emisní ážio 0 0 0 0 - - - - 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 - - - - 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 0 0 0 0 

- - - - 
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4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 0 0 0 0 

- - - - 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0 

- - - - 

A.III.1. 
Zákonný rezervní fond/nedělitelný 
fond 0 0 0 0 

- - - - 

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 - - - - 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -2 789 3 298 3 346 4 419 -77,54 408,17 81,49 37,23 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let -2 789 3 298 3 346 4 419 -77,54 408,17 81,49 37,23 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 - - - - 

A.V. 
Výsledek hosp. běžného účetního 
období 1 086 49 1 073 947 49,12 1,49 32,07 17,65 

B. Cizí zdroje 4 484 -3 768 -1 486 -2 354 43,35 -25,41 -13,44 -32,60 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 - - - - 

B.I.1. 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 0 0 0 0 

- - - - 

2. 
Rezerva na důchody a podobné 
závazky 0 0 0 0 

- - - - 

3. Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 - - - - 

4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 - - - - 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 - - - - 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 - - - - 

2. 
Závazky k ovládaným a řízeným 
osobám 0 0 0 0 

- - - - 

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 0 0 0 0 

- - - - 

4. 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a účastníkům sdružení 0 0 0 0 

- - - - 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 - - - - 

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 - - - - 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 - - - - 

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 - - - - 

9. Jiné závazky 0 0 0 0 - - - - 

10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 - - - - 

B.III. Krátkodobé závazky 4 484 -3 768 -1 486 -2 354 43,35 -25,41 -13,44 -32,60 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 1 237 -1 298 -663 172 35,04 -27,23 -19,11 5,78 

2. 
Závazky k ovládaným a řízeným 
osobám 0 0 0 0 

- - - - 

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 0 0 0 0 

- - - - 

4. 

Závazky ke společníkům,  
členům družstva a účastníkům 
sdružení 3 370 -3 000 -1 000 -2 103 57,75 -32,59 -16,11 -67,77 

5. Závazky k zaměstnancům 104 -56 -36 28 26,74 -11,36 -8,24 6,53 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení, 
zdravotního pojištění 123 -31 -29 -2 79,87 -11,19 -11,79 -0,93 

7. Stát – daňové závazky a dotace -270 617 202 -411 -76,06 725,88 28,77 -83,37 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 - - - - 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 - - - - 

10. Dohadné účty pasivní -80 0 40 -40 
-

100,00 - 
- 

- 

11. Jiné závazky 0 0 0 2 - - - 100,00 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 - - - - 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 - - - - 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 - - - - 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 - - - - 
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C.I. Časové rozlišení -207 575 -163 -670 -44,04 218,63 -19,45 -99,26 

C.I.1. Výdaje příštích období -207 575 -163 -670 -44,04 218,63 -19,45 -99,26 

2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 - - - - 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty za roky 2002-2006 

Absolutní zm ěna (tis. K č) Relativní zm ěna (%) 
Ozn.  TEXT 

02/03 03/04 04/05 05/06 02/03 03/04 04/05 05/06 

I. Tržby za prodej zboží -5 677 -3 910 -3 218 1 300 -18,33 -15,45 -15,04 7,15 

A. 
Náklady vynaložené na 
prodané zboží -5 653 -3 766 -2 888 1 218 -19,51 -16,15 -14,77 7,31 

+ Obchodní marže -24 -144 -330 82 -1,20 -7,27 -17,95 5,44 

II. Výkony 7 301 -848 -253 2 857 16,30 -1,63 -0,49 5,60 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 7 301 -848 -253 2 857 16,30 -1,63 -0,49 5,60 

2. 
Změna stavu vnitropodnik. 
zásob vlastní výroby 0 0 0 0 - - - - 

3. Aktivace 0 0 0 0 - - - - 

B. Výkonová spotřeba 5 992 -892 -1 138 93 16,65 -2,13 -2,77 0,23 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 6 323 -1 814 -1 285 444 20,83 -4,95 -3,69 1,32 

B.2. Služby -331 922 147 -351 -5,88 17,39 2,36 -5,51 

+ Přidaná hodnota 1 285 -100 555 2 846 11,87 -0,83 4,62 22,65 

C. Osobní náklady -290 124 -198 896 -3,56 1,58 -2,48 11,52 

C.1. Mzdové náklady -246 106 -128 655 -4,17 1,88 -2,22 11,64 

C.2. 
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 0 0 0 0 - - - - 

C.3. 
Náklady na soc. zabezpečení 
a zdravotní pojištění -45 16 -54 234 -2,23 0,81 -2,72 12,11 

C.4. Sociální náklady 1 2 -16 7 0,43 0,86 -6,81 3,20 

D. Daně a poplatky 43 -14 27 13 53,09 -11,29 24,55 9,49 

E. 
Odpisy dl. nehmotného a 
hmotného majetku -8 40 422 231 -1,60 8,15 79,47 24,24 

III. 
Tržby z prodeje dl. majetku a 
materiálu 0 40 280 -290 - - 700,00 -90,63 

III.1. Tržby z prodeje dl. majetku   0 40 280 -290 - - 700,00 -90,63 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 - - - - 

F. 
Zůstatková cena prodaného 
dl. majetku a materiálu 0 0 30 -30 - - - -100,00 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 0 0 30 -30 - - - -100,00 

F.2. Prodaný materiál 0 0 0 0 - - - - 

G. 
Změna stavu rezerv a 
opravných položek  -28 -105 110 -39 -46,67 -328,13 -150,68 -105,41 

IV. Ostatní provozní výnosy -489 530 786 335 -26,15 38,38 41,13 12,42 

H. Ostatní provozní náklady -81 -39 368 -4 -34,62 -25,49 322,81 -0,83 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 - - - - 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 - - - - 

* 
Provozní výsledek 
hospodaření 1 160 464 862 1 824 31,53 9,59 16,25 29,59 

VI. 
Tržby z prodeje cenných 
papírů a podílů 0 0 0 0 - - - - 

J. 
Prodané cenné papíry a 
podíly 0 0 0 0 - - - - 

VII. 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 - - - - 
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VII.1. 

Výnosy z podílů  
v ovládaných a řízených 
osobách  0 0 0 0 - - - - 

VII.2. 
Výnosy z ostatních dl. 
cenných papírů a podílů 0 0 0 0 - - - - 

VII.3. 

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

VIII. Výnosy z krát. fin. majetku 0 0 0 0 - - - - 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 - - - - 

IX. 
Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 2 000 -2 000 0 - - -100,00 - 

L. 
Náklady z přecenění 
cenných papírů a derivátů 0 42 -42 0 - - -100,00 - 

M. 
Změna stavu rezerv a opr. 
položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 - - - - 

X. Výnosové úroky -10 -2 -1 1 -71,43 -50,00 -50,00 100,00 

N. Nákladové úroky -37 -27 -186 -48 -9,18 -7,38 -54,87 -31,37 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 20 -20 - - - -100,00 

O. Ostatní finanční náklady -6 26 -290 0 -1,94 8,55 -87,88 - 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 - - - - 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 - - - - 

* Finanční výsledek hosp.  33 -1 495 29 -4,72 0,15 -74,21 -16,86 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou 
činnost 107 414 284 127 13,91 47,26 22,02 8,07 

Q.1. – splatná 107 414 284 127 13,91 47,26 22,02 8,07 

Q.2. – odložená 0 0 0 0 - - - - 

** 
Výsledek hosp. za běžnou 
činnost 1 086 49 1 073 947 49,12 1,49 32,07 21,43 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 - - - - 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 - - - - 

S. 
Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti 0 0 0 0 - - - - 

S.1. – splatná 0 0 0 0 - - - - 

S.2. – odložená 0 0 0 0 - - - - 

** 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 0 0 0 0 - - - - 

W. 
Převod podílu na výsledku 
hosp. společníkům (+/-) 0 0 0 0 - - - - 

*** 
Výsledek hosp. za úč. období 
(+/-) 1 086 49 1 073 947 49,12 1,49 32,07 21,43 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Vertikální analýza Rozvahy za roky 2002-2006 

 
Ozn.  AKTIVA  

2002 2003 2004 2005 2006 

  AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. Pohledávky za upsaný vl.kapitál - - - - - 

B. Dlouhodobý majetek 8,35% 5,83% 7,90% 7,87% 8,36% 

B.I. Dl. nehmotný majetek - - - 0,02% - 

B.I.1 Zřizovací výdaje - - - - - 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - - - - - 

3. Software - - - - - 

4. Ocenitelná práva - - - - - 

5. Goodwill (+/-) - - - - - 

6. Jiný dl. nehmotný majetek - - - - - 

7. Nedokončený DNM - - - 0,02% - 

8. Poskytnuté zálohy na DNM - - - - - 

B.II. Dl. hmotný majetek 8,35% 5,83% 7,90% 7,86% 8,36% 

B.II.1. Pozemky - - - - - 

2. Stavby - - - - - 

3. Samostatné movité věci  5,70% 3,68% 5,93% 6,25% 7,14% 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů - - - - - 

5. Základní stádo a tažná zvířata - - - - - 

6. Jiný DHM 2,65% 2,15% 1,98% 1,60% 1,22% 

7. Nedokončený dl. hmotný majetek - - - - - 

8. Poskytnuté zálohy na DHM - - - - - 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - - - - - 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek - - - - - 

B.III.1. Podíly v ovlád. a řízených osobách - - - - - 

2. Podíly v úč. jednotkách pod podst. vlivem - - - - - 

3. Ostatní dl. cenné papíry a podíly - - - - - 

4. Půjčky a úvěry ovlád. a řízeným osobám  - - - - - 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek - - - - - 

6. Pořizovaný dl. finanční majetek - - - - - 

7. Poskytnuté zálohy na dl. fin. majetek - - - - - 

C. Oběžná aktiva 87,86% 86,54% 85,68% 84,12% 86,10% 

C.I. Zásoby 33,90% 30,72% 27,01% 22,32% 21,59% 

C.I.1. Materiál 4,39% 4,43% 4,54% 2,26% 1,80% 

2. Nedok. výroba a polotovary - - - - - 

3. Výrobky - - - - - 

4. Zvířata - - - - - 

5. Zboží 25,66% 24,20% 21,10% 17,90% 19,79% 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 3,84% 2,09% 1,37% 2,17% 0,00% 

C.II. 1. Dlouhodobé pohledávky - - - - - 

C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů - - - - - 

2. Pohl. za ovládanými a řízenými osobami - - - - - 
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3. 
Pohledávky za úč. jednotkami pod 
podstatným vlivem 

- - - - - 

4. Pohledávky za společníky - - - - - 

5. Dohadné účty aktivní - - - - - 

6. Jiné pohledávky - - - - - 

7. Odložená daňová pohledávka - - - - - 

C.III. Krátkodobé pohledávky 36,79% 32,17% 33,48% 36,56% 40,08% 

C.III.1. Pohledávky z obch. vztahů 36,36% 32,16% 33,47% 35,30% 32,19% 

2. Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami - - - - - 

3. 
Pohledávky za úč. jednotkami pod 
podstatným vlivem 

- - - - - 

4. Pohledávky za společníky - - - - - 

5. Soc.zabezpečení a zdravotní pojištění - - - - - 

6. Stát – daňové pohledávky - - - - 5,09% 

7. Ostatní poskytnuté zálohy - - - - 2,46% 

8. Dohadné účty aktivní - - - 1,24% 0,33% 

9. Jiné pohledávky 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

C.IV. Kr.finanční majetek 17,18% 23,64% 25,19% 25,24% 24,43% 

C.IV.1. Peníze 2,67% 0,22% 2,04% 2,89% 0,75% 

2. Účty v bankách 14,50% 23,43% 23,14% 22,34% 23,68% 

3. Kr. cenné papíry a podíly - - - - - 

4. Pořizovaný kr. finanční majetek - - - - - 

D.I. Časové rozlišení 3,79% 7,63% 6,41% 8,01% 5,54% 

D.I.1. Náklady příštích období 2,96% 7,50% 6,41% 6,51% 5,54% 

2. Komplexní náklady příštích období - - - - - 

3. Příjmy příštích obd. 0,83% 0,13% 0,00% 1,50% 0,00% 

 
 

 
Ozn. PASIVA 

2002 2003 2004 2005 2006 

  PASIVA  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. Vlastní kapitál 39,32% 26,01% 42,10% 56,05% 74,33% 

A.I. Základní kapitál 5,61% 4,90% 4,87% 4,29% 3,55% 

A.I.1. Základní kapitál 5,61% 4,90% 4,87% 4,29% 3,55% 

2. Vlastní akcie  - - - - - 

3. Změny základního kapitálu - - - - - 

A.II. Kapitálové fondy - - - - - 

A.II.1. Emisní ážio - - - - - 

2. Ostatní kapitálové fondy - - - - - 

3. Oceň. rozdíly z přecenění majetku a závazků - - - - - 

4. Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách - - - - - 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  1,12% 0,98% 0,97% 0,86% 0,71% 

A.III.1. Zákonný rezervní fond 1,12% 0,98% 0,97% 0,86% 0,71% 

2. Statutární a ostatní fondy - - - - - 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 20,18% 3,96% 19,98% 31,96% 42,18% 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 20,18% 3,96% 19,98% 31,96% 42,18% 

2. Neuhrazená ztráta minulých let - - - - - 

A.V. Výsledek hosp. běžného účetního období 12,41% 16,16% 16,28% 18,95% 19,07% 

B. Cizí zdroje 58,04% 72,70% 53,82% 41,05% 25,66% 

B.I. Rezervy - - - - - 
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B.I.1. Rezervy dle zvláštních právních předpisů - - - - - 

2. Rezerva na důchody  - - - - - 

3. Rezerva na daň z příjmu - - - - - 

4. Ostatní rezervy - - - - - 

B.II. Dlouhodobé závazky - - - - - 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů - - - - - 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám - - - - - 

3. Závazky k úč. jednotkám pod podst. vlivem - - - - - 

4. Závazky ke společníkům - - - - - 

5. Dlouhodobé  přijaté zálohy - - - - - 

6. Vydané dluhopisy - - - - - 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě - - - - - 

8. Dohadné účty pasivní - - - - - 

9. Jiné závazky - - - - - 

10. Odložený daňový závazek - - - - - 

B.III. Krátkodobé závazky 58,04% 72,70% 53,82% 41,05% 25,66% 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 19,8% 23,37% 16,88% 12,03% 10,58% 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám - - - - - 

3. Závazky k úč. jednotkám pod podst. vlivem - - - - - 

4. Závazky ke společníkům 32,75% 45,14% 30,20% 22,32% 11,03% 

5. Závazky k zaměstnancům 2,18% 2,42% 2,13% 1,72% 1,52% 

6. 
Závazky ze soc. zabezpečení, zdrav. 
pojištění 0,86% 1,36% 1,20% 0,93% 0,76% 

7. Stát – daňové závazky a dotace 1,99% 0,42% 3,42% 3,88% 1,75% 

8. Krátkodobé přijaté zálohy - - - - - 

9. Vydané dluhopisy - - - - - 

10. Dohadné účty pasivní - - - - - 

11. Jiné závazky - - - - 0,01% 

B.IV. Bank. úvěry a výpomoci - - - - - 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé - - - - - 

2. Krátkodobé bankovní úvěry - - - - - 

3. Krátkodobé finanční výpomoci - - - - - 

C.I. Časové rozlišení 2,64% 1,29% 4,08% 2,89% 0,02% 

C.I.1. Výdaje příštích období 2,64% 1,29% 4,08% 2,89% 0,02% 

2. Výnosy příštích období - - - - - 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty za roky 2002-2006 

 
Ozn.  TEXT 

2002 2003 2004 2005 2006 

  Tržby za prodej zboží, vlastních výrobk ů 
a služeb 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

I. Tržby za prodej zboží 40,88% 32,69% 29,45% 26,27% 26,56% 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 38,23% 30,13% 26,92% 24,09% 24,39% 

+ Obchodní marže 2,65% 2,56% 2,53% 2,18% 2,17% 

II. Výkony 59,12% 67,31% 70,55% 73,73% 73,44% 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 59,12% 67,31% 70,55% 73,73% 73,44% 

2. 
Změna stavu vnitropodnikových zásob 
vlastní výroby 

- - - - - 

3. Aktivace - - - - - 

B. Výkonová spotřeba 47,48% 54,23% 56,55% 57,74% 54,60% 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 40,05% 47,38% 47,98% 48,53% 46,39% 

B.2. Služby 7,43% 6,85% 8,57% 9,21% 8,21% 

+ Přidaná hodnota 14,28% 15,64% 16,53% 18,16% 21,01% 

C. Osobní náklady 10,74% 10,14% 10,98% 11,24% 11,83% 

C.1. Mzdové náklady 7,78% 7,30% 7,92% 8,13% 8,56% 

C.2. Odměny členům orgánů společnosti  - - - - - 

C.3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 2,66% 2,55% 2,74% 2,79% 2,96% 

C.4. Sociální náklady 0,31% 0,30% 0,32% 0,32% 0,31% 

D. Daně a poplatky 0,11% 0,16% 0,15% 0,20% 0,20% 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 0,66% 0,63% 0,73% 1,38% 1,61% 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu - - 0,06% 0,46% 0,04% 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   - - 0,06% 0,46% 0,04% 

III.2. Tržby z prodeje materiálu - - - - - 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

- - - 
0,04% 

- 

F.1. Zůstatková cena prodaného dl.  majetku - - - 0,04% - 

F.2. Prodaný materiál - - - - - 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek  
v provozní oblasti  0,08% 0,04% -0,10% 0,05% 0,00% 

IV. Ostatní provozní výnosy 2,47% 1,78% 2,63% 3,90% 4,13% 

H. Ostatní provozní náklady 0,31% 0,20% 0,16% 0,70% 0,65% 

V. Převod provozních výnosů - - - - - 

I. Převod provozních nákladů - - - - - 

* Provozní výsledek hospodaření 4,85% 6,25% 7,30% 8,91% 10,89% 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - - - - - 

J. Prodané cenné papíry a podíly - - - - - 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku - - - - - 

VII.1. 
Výnosy z podílů  
v ovládaných a řízených osobách  

- - - - - 

VII.2. 
Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a 
podílů 

- - - - - 

VII.3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku - - - - - 
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VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku - - - - - 

K. Náklady z finančního majetku - - - - - 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů  - - 2,75% - - 

L. Náklady z přecenění cenných papírů  - - 0,06% - - 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti 

- - - - - 

X. Výnosové úroky 0,02% 0,01% - - - 

N. Nákladové úroky 0,53% 0,47% 0,47% 0,22% 0,14% 

XI. Ostatní finanční výnosy - - - 0,03% - 

O. Ostatní finanční náklady 0,41% 0,39% 0,45% 0,06% 0,05% 

XII. Převod finančních výnosů - - - - - 

P. Převod finančních nákladů - - - - - 

* Finanční výsledek hospodaření  -0,92% -0,86% -0,92% -0,25% -0,20% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1,01% 1,13% 1,78% 2,28% 2,32% 

Q.1. – splatná 1,01% 1,13% 1,78% 2,28% 2,32% 

Q.2. – odložená - - - - - 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2,92% 4,26% 4,61% 6,39% 7,32% 

XIII. Mimořádné výnosy - - - - - 

R. Mimořádné náklady - - - - - 

S. 
Daň z příjmů  
z mimořádné činnosti - - - - - 

S.1. – splatná - - - - - 

S.2. – odložená - - - - - 

** Mimořádný výsledek hospodaření - - - - - 

W. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 

- - - - - 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) 2,92% 4,26% 4,61% 6,39% 7,32% 

 

 


