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Abstrakt 

Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku KPB Intra s.r.o. v letech 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008. Na základě finanční analýzy podniku jsou navrhnuty doporučení, 

které povedou ke zlepšení situace v podniku. 

 
 
 
 
 
 

Abstract 

This bachelor’s thesis appraises the financial situation of KPB Intra s.r.o. in years 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008. Recommendations are given on the basis of financial analysis 

of this company, which will lead to improvement of the situation in the company. 
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ÚVOD 

Již od starověku se lidé snažili analyzovat své ekonomické činnosti. Nepoužívali takové 

složité mechanismy jako lidé v dnešním světě, ale již tady můžeme vidět prapočátky 

první ekonomické finanční analýzy. 

 

Finanční analýza, v dnešním slova smyslu, vznikla především na území Spojených 

států. Ve Spojených státech žila spousta ekonomů, kteří se během svého života zabývali 

finanční analýzou. Snažili se teoreticky a později i prakticky hodnotit finanční situaci 

podniku a navrhnout opatření, která později přispějí k vylepšení ekonomické situace 

podniku. Ze Spojených států se poté metody finanční analýzy rozšířily do celého světa. 

 

Na počátku používali ekonomové jednoduché metody a postupy. S postupem času se 

metody finanční analýzy neustále vylepšovaly. Nyní používají ekonomové jednoduché 

metody i komplexní ukazatele, které tvoří jenom jedno výsledné číslo. Na základě 

výsledků těchto komplexních ukazatelů je ekonom schopen předpovědět, zda je 

ohrožena budoucnost analyzovaného podniku. 

 

Management každého podniku zajímá, jak si podnik vede a jaké změny, které přispějí 

k lepšímu vývoji, by se měli provést. Tyto informace podnikový management zjistí na 

základě finanční analýzy. V posledních letech zažil celý svět a stále zažívá 

hospodářskou krizi. Z tohoto důvodu se podniky začali více zajímat o finanční analýzu, 

jelikož doba se změnila a je mnohem těžší uspět v ekonomickém světě. 

 

Management podniku je pod neustálým tlakem, musí analyzovat situaci, neustále se 

přizpůsobovat, kvalitně řídit podnik a provádět změny, které ještě vylepší hospodaření 

podniku. S pomocí finanční analýzy je podnik schopen tuto situaci zvládnout a na 

základě výsledků analýzy provést změny, které budou úspěšné. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍL PRÁCE 

1.1 Cíl práce 

V této bakalářské práci se budu snažit zhodnotit finanční situaci společnosti KPB Intra 

s. r. o. Hlavním cílem bakalářské práce je komplexní hodnocení finančního zdraví 

společnosti a na základě tohoto hodnocení navrhnout návrhy na změnu k lepšímu. 

Na základě získaných dokumentů společnosti (rozvaha, výkaz zisků a výkaz cash-

flow) je nejprve nutné spočítat jednotlivé ukazatele finanční analýzy. Tyto ukazatele se 

pak musí vyhodnotit. Některé ukazatele pojí úzká vazba s ostatními ukazateli. Tyto 

informace se musejí vyhodnotit a porovnat. Na základě těchto výsledků se poté může 

konstatovat, jak vypadá hospodaření podniku. Jakmile je komplexní hodnocení finanční 

situace podniku, přichází na řadu poslední část bakalářské práce a to jsou návrhy na 

opatření. 

Pro vypracování této bakalářské práce jsem čerpal z odborných publikací, knih a 

skript, které řeší problém finančního analýzy a financování podniku. Dále jsem čerpal 

z materiálu, které mi poskytla společnost sama, jedná se především o rozvahu, výkaz 

zisků a ztrát, výkaz cash flow a ostatní dokumenty. 

1.2 Základní údaje o firmě 

Datum zápisu: 28. září 1995 

Obchodní firma: KPB INTRA s.r.o. 

Sídlo: Bučovice, Ždánská 477, okres Vyškov, PSČ 685 01 

Identifikační číslo: 63479451 

DIČ: CZ63479451 

Právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, a to v rozsahu 

nevyžadujícím zvláštní oprávnění 

2. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

3. Výroba a opravy měřidel 
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Jednatelé: 

1. Ing. Robert Knápek 

 den vzniku funkce: 28. září 1995 

2. Ing. Jaroslav Šumberák 

 den vzniku funkce: 30. srpna 2002 

Za společnost KPB INTRA s. r. o. jedná a podepisuje jednatel. 

Společníci: 

1. Ing. Robert Knápek 

obchodní podíl: ½ 

2. Elektromont servis Brno, spol. s. r. o. 

IČ: 48907758 

obchodní podíl: ½ 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

1.2.1 Historie společnosti 

1995 – založení společnosti KPB INTRA (Knápek, Pospíšil, Bureš) 

1996 – úspěšné provedení typových zkoušek transformátorů typu CTS 12 a CTS 25. 

1997 – úspěšné provedení typových zkoušek transformátorů typu VTS 12 a VTS 25. 

1998 – rozšíření výrobkové řady o venkovní transformátor VPT 25 

2001 – přesun do areálu bývalé STS v Bučovicích 

2006 – rozšíření výroby, výstavba nové haly, obdržení certifikátu ISO 9001:2000(vývoj, 

výroba a dodávky přístrojových transformátorů proudu a napětí) 

2007 – obdržení certifikátu ISO 14000:2000 (vývoj, výroba a dodávky přístrojových 

transformátorů proudu a napětí) 

2008 – výstavby nové haly dokončení, začátek výstavby vlastní cejchovny 

2009 – obdržení osvědčení od Českého metrologického ústavu o metrologické, 

technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel 
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Společnost KPB INTRA s. r. o. úzce spolupracuje od roku 2001 se společností Mekufa 

CZ, které sídlí také v areálu bývalé STS v Bučovicích. Mekufa CZ je dceřiná společnost 

holandské společnosti Mekufa BV. Tato firma vyrábí izolátory a dílce z epoxidové 

pryskyřice vakuovou a tlakovou technologií. 

1.2.2 Hlavní zákazníci 

 

� Společnosti sídlící v České republice 

o Applic s.r.o. 

o Čez a.s. 

o Dribo s.r.o. 

o E.ON Česká republika, s.r.o. 

o Siemens s.r.o. 

o Moeller Elektrotechnika s.r.o. 

o Schneider Electric CZ, s.r.o. 

o Pražská energetika, a.s. 

 

� Společnosti sídlící v zahraničí 

o ABB AG 

o KPB Intra Polska sp. z o.o. 

o Stratex s.r.o. 

o EVN AG 

o Východoslovenská energetika a.s. 

o ZPUE S.A. 

Společnost KPB INTRA s. r. o. prodává své výrobky nejenom v České republice, ale i 

v zahraničí. Jedná se nejen o státy nacházející se v Evropě, ale i o státy na východ od  

Černého moře. Společnost se účastní pravidelně elektroveletrhů pořádaných jak v České 

republice, tak i v zahraničí a snaží se proniknout na trhy v Asii. 

1.3 Typy transformátor ů 

� Přístrojové transformátory proudu 

o Vnitřní provedení 



 

o Venkovní proved

� Přístrojové transformátory proudu s

o Vnitřní provedení

o Venkovní provedení

� Přístrojové transformátory nap

o Vnitřní provedení

o Venkovní provedení

� Napájecí transformátory

� Speciální transformátory

KPB INTRA s. r. o. se zabývá výrobu a 

a napětí pro 3 až 38 kV. P

1995. Přístrojové transformátory se vyrábí dle p

Společnost obstarává úřední ov

1.4 Nejprodávan

VPT 25 

Tento typ transformátorů

jištění rozvodných zařízení. Dále jsou také vhodné k

ovládaných úsečníků. 
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Venkovní provedení 

ístrojové transformátory proudu s děleným jádrem 

řní provedení 

Venkovní provedení 

ístrojové transformátory napětí 

řní provedení 

Venkovní provedení 

Napájecí transformátory 

Speciální transformátory 

KPB INTRA s. r. o. se zabývá výrobu a prodejem přístrojových transformátor

tí pro 3 až 38 kV. Přístrojové transformátory začala společnost vyráb

ístrojové transformátory se vyrábí dle přání zákazníka v různých modifikacích. 

nost obstarává úřední ověření přístrojových transformátorů. 

Nejprodávanější typy transformátorů 

Tento typ transformátorů je určen pro sítě vysokého napětí. Jsou urč

ní rozvodných zařízení. Dále jsou také vhodné k napájení pohon

 

Obrázek 1: Výrobek VPT 25 

ístrojových transformátorů proudu 

ala společnost vyrábět v roce 

ůzných modifikacích. 

tí. Jsou určené pro měření a 

napájení pohonů dálkově 



 

CTS 12 

Podpěrné přístrojové transformátory proudu s

zařízení. Existují dva typy provedení: CTS 12S a CTS 12L. Tyto typy se liší pouze 

v délce přístroje. 

VTO 15 

Jednofázové jednopólově

napětí. Používají se k měř

15 

ístrojové transformátory proudu slouží k měření a jišt

ízení. Existují dva typy provedení: CTS 12S a CTS 12L. Tyto typy se liší pouze 

 

Obrázek 2: Výrobek CTS 12 

ednofázové jednopólově izolované transformátory, které se využívají v

měření a jištění rozvodných zařízení. 

 

Obrázek 3: Výrobek VTO15 

ení a jištění rozvodných 

ízení. Existují dva typy provedení: CTS 12S a CTS 12L. Tyto typy se liší pouze 

 izolované transformátory, které se využívají v sítích vysokého 



 

1.5 Vývoj počtu zam

Graf 1: Po

Společnost neustále přijímá nové zam

zaměstnanců zvedl téměř

Vývojku tvořil jenom rok 2002, kdy tento ukazatel stagnoval a klel na 34 zam

1.6 Organizač

Společnost KPB Intra s. r. o. se skládá z

oddělení, obchodní odd

Provázanost jednotlivých odd
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Graf 1: Počet zaměstnanců v letech 1995 - 2007 

řijímá nové zaměstnace. Od roku 1995 do roku 2007 se po

 zvedl téměř o 60. Společnost každým rokem navyšuje stav zam

il jenom rok 2002, kdy tento ukazatel stagnoval a klel na 34 zam

Organizační struktura 

nost KPB Intra s. r. o. se skládá z několik oddělení. Jedná se o ekonomické 

lení, obchodní oddělení, technické oddělení, kontrolní odd

Provázanost jednotlivých oddělení lze vyčíst z grafu. 
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stnace. Od roku 1995 do roku 2007 se počet 

nost každým rokem navyšuje stav zaměstnanců. 

il jenom rok 2002, kdy tento ukazatel stagnoval a klel na 34 zaměstnanců. 

lení. Jedná se o ekonomické 

lení, kontrolní oddělení a výrobu. 

Počet zaměstnanců
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Obrázek 4: Organizační struktura společnosti  

1.7 SWOT analýza 

Jádrem SWOT analýzy je hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí podniku. Vnější 

prostředí podniku tvoří příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). Vnitřní prostředí 

podniku je tvořen především silnými stránkami (strengths) a slabými stránkami 

(weaknesses). 

 

� Silné stránky - strengths 

o Kvalifikovanost zaměstnanců 

o Spolupráce se společností Mekufa 

o Finanční síla podniku 

o Velikost podniku 

o Dobře zmapovaný trh 

o Kvalitní výrobky 

o Dobrá jméno podniku 

� Slabé stránky - weaknesses 

o Vysoké náklady na nové technologie 

o Nízká kvalita internetové prezentace 

Vedení

Ekonomické 
oddělení

Obchodní 
oddělení

Technické 
oddělení

Výroba

Kontrolní 
oddělení

Sekretariát
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o Nedostatečné kapacity pro uspokojení poptávky 

o Dlouhá doba inkasa pohledávek 

� Příležitosti - opportunities 

o Nové trhy 

o Oslovení nových zákazníků 

o Vývoj nových produktů 

o Outsourcing 

o Zvýšení prodeje 

� Hrozby - threats 

o Finanční krize 

o Silná konkurence 

o Odchod kvalifikovaných zaměstnanců 

o Přechod zákazníků ke konkurenci 

o Politické změny (daně) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

2.1 Počátky finanční analýzy 

Vznik finanční analýzy úzce souvisí se vznikem peněz. Moderní finanční analýza, 

jak ji známe dnes, vznikla ve Spojených státech, protože nejvíc autorů píšící o této 

problematice pochází z této země. Pod pojmem finanční analýza si lze představit rozbor 

různé ekonomické činnosti, s postupem času se finanční analýza chápe jako rozbor 

finanční situace podniku.(3) 

 

2.2 Finanční zdraví podniku 

Finanční analýza se dělí: 

� Externí finanční analýza (informace z účetnictví) 

� Interní finanční analýzy (informace z manažerského účetnictví, kalkulace) 

 

Cílem každé finanční analýzy podniku je identifikovat finanční zdraví podniku a 

stanovit jeho slabé a silné stránky. Základním úsilím podniku je dosahovat nejlepších 

výsledků hospodaření. Finanční zdraví podniku říká, že podnik nemá problémy se 

splatností svých závazků. Tento trend by měl být dosahován i v budoucnu. S finančním 

zdravím podniku úzce souvisí také rentabilita. Investor, který chce do podniku vložit 

kapitál, musí vidět, že podnik dosahuje zisku. Čím vyšší je rentabilita vloženého 

kapitálu, tím pevnější je finanční zdraví podniku.(3) 

 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

O informace týkající se finančního zdraví podniku se nezajímají jenom manažeři, ale i 

další subjekty, které přicházejí do kontaktu s podnikem. Uživatele finanční analýzy 

můžeme dělit na externí a interní.(1) 

 

� Externí uživatelé 

o Investoři 
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o Banky a jiní věřitelé 

o Stát 

o Obchodní partneři 

o Manažeři, konkurence 

� Interní uživatelé 

o Manažeři 

o Odboráři 

o Zaměstnanci 

 

Investoři 

Investoři se zajímají o finanční výkonnost podniku. Sledují tyto informace, jelikož 

chtějí získat dostatečné množství informací, které jim pomůže při rozhodování o dalších 

investicích. Investoři sledují také míru rizika a výnos vlastního kapitálu. Investoři se 

také zajímají o informace týkající se nakládaní podniku se svými zdroji. 

Banky a jiní věřitelé 

Informace finanční analýzy potřebují věřitelé pro své závěry o dlužnících a jejich 

finanční situaci. Věřitel na základě těchto informací určí, zda bude ochoten poskytnout 

úvěr a stanoví podmínky. Součástí úvěrových smluv jsou pravidelné reporty o finanční 

situaci, které bance zasílají potencionální dlužníci. 

Stát 

Stát kontroluje především správnost daňové legislativy. Jeho orgány kontrolují podniky 

se státní majetkovou účastí, vedou statistiky o podnicích, rozdělují dotace a subvence a 

získávají přehled o podnicích, které budou provádět státní zakázky. 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři se zaměřují na jednu věc a to je především schopnost splácet 

závazky. Zajímají se také o likviditu, zadluženost a solventnost konkrétního podniku. 

Obchodní partneři se o tyto informace zajímají především v krátkodobém časovém 

horizontu. Při dlouhodobé spolupráci se zaměřují na stabilitu vzájemných 

dodavatelských vztahů. 

Zaměstnanci 
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Zaměstnanci podniku se zajímají především o prosperitu a finanční stabilitu podniku, ve 

kterém pracují. Chtějí pracovat v podniku, který jim bude garantovat jistotu zaměstnání. 

Informují se o sociální politice podniku a o dalších výhodách, které jim podnik 

poskytne.(1) 

2.4 Zhodnocení informačních zdrojů 

Výchozím zdrojem informací je účetní závěrka. V České republice účetní závěrku 

upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Mezi účetní 

výkazy účetní závěrky patří: (1) 

• Rozvaha 

• Výkaz zisků a ztrát 

• Výkaz Cash Flow (přehled o peněžních tocích) 

Všechny tyto dokumenty jsou volně ke stáhnutí z elektronického obchodního rejstříku 

na internetové adrese www.justice.cz. Pro bakalářskou práci jsem použil výkazy z let 

2004 – 2008. 

2.4.1 Rozvaha 

Údaje v rozvaze zachycují stav majetku a zdrojů podniku k určitému datu. Mluvíme 

tedy o okamžikových, stavových ukazatelích. Základní položky rozvahy tvoří aktiva a 

pasiva. Aktiva tvoří dlouhodobý majetek a oběžná aktiva, pasiva se skládají z vlastního 

kapitálu, cizích zdrojů. V účetnictví platí princip bilanční rovnosti. To znamená, že 

aktiva = pasiva. Aktiva v rozvaze se člení podle funkce a podle vázanosti majetku 

v podniku. Aktiva se dále člení i podle likvidnosti. Vlastní kapitál je tvořen základním 

kapitálem, zákonnými rezervními fondy a výsledkem hospodaření. Cizí zdroje tvoří 

zdroje od jiných právnických či fyzických osob. Cizí zdroje se dělí na rezervy, 

krátkodobé závazky, bankovní úvěry a časové rozlišení. (1) 

2.4.2 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát informuje o výsledku hospodaření, o úspěšnosti podniku 

v podnikatelské činnosti. Výkaz zisků a ztrát tvoří výnosy podniku dosažené za určité 

období a náklady dosažené za určité období. Výnosy tvoří peněžní částky, které podnik 

získal v určitém období, není ovšem důležité zda peněžní částky byly inkasovány. 
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Náklady tvoří peněžní částky, které podnik utratil na získání výnosů v určitém období, 

není ovšem důležité zda došlo k zaplacení. Ve výkaze zisků a ztrát platí rovnice, že 

výsledek hospodaření se vypočítá rozdílem výnosů a nákladů. Výnosy a náklady netvoří 

hotovostní toky a tudíž výsledek hospodaření nezachycuje čistou skutečnou hotovost 

v hospodaření podniku. Výkaz zisků a ztrát se dělí na tři části:(1) 

• Provozní výsledek hospodaření 

• Finanční výsledek hospodaření 

• Mimořádný výsledek hospodaření 

2.4.3 Výkaz Cash Flow 

Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se zabývá náklady a výnosy k určitému datu za určité 

časové období. Z výkazu cash flow, který je závaznou přílohou účetní závěrky, se 

zjišťují informace o příjmech a výdajích realizovaných v minulém účetním období. Řeší 

rozdíl nákladů a výnosů a příjmů a výdajů. Výkaz cash flow tvoří skutečné hotovostní 

toky. Hotovostní toky tvoří peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty. Pod těmito pojmy 

se skrývají peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a peníze v pokladě včetně 

cenin.(1) 

2.4.4 Příloha účetní závěrky 

Příloha účetní závěrky poskytuje doplňují informace k ostatním dokumentům. Příloha 

účetní závěrky musí být spolehlivá a srozumitelná. Je určena pro externí uživatele. (2) 

 

Přílohu účetní závěrky tvoří: 

• Obecné údaje 

• Informace o účetních metodách 

• Doplňující informace k rozvaze 

• Přehled o peněžních tocích 

 

2.5 Přístupy k finanční analýze 

Existují dva přístupy k finanční analýze:(3) 
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� Fundamentální analýza – analytik vyhodnocuje převážně kvalitativní údaje 

o podniku, hlavní stavebním kamenem jsou teoretické a praktické 

zkušenosti analytika. Do finanční analýzy se zpracovává velké množství 

kvalitativních údajů. Kvantitativní údaje se také používají, ale 

nezpracovávají se matematickými postupy. 

� Technická analýza – analytik zkoumá kvantitativní zpracování dat a při 

tom využívá škálu matematických metod, které slouží ke kvalitativnímu 

posouzení finanční situace podniku 

2.6 Metody finanční analýzy 

2.6.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutní ukazatelů se dělí na horizontální analýzu a vertikální analýzu. Údaje 

potřebné pro vyhodnocení se čerpají přímo z rozvahy. Minimálně je zapotřebí znát 

údaje za 3 roky, ale čím let se analyzuje, tím je analýza přesnější. 

2.6.1.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza poskytuje informace o tom, o kolik se jednotek či procent se 

změní určitá položka mezi dvěma po sobě jdoucími roky. Horizontální analýza měří 

změnu jednotlivých veličin procentuálně i absolutně. Porovnáváme nejlépe hodnoty za 

více účetních období.(1) 

 

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

Procentuální změna = 
��������í ��ě�� � ���

�������� ���
 

2.6.1.2 Vertikální analýza (procentní analýza) 

Vertikální analýza informuje o podílech jednotlivých položek na celkové sumě. 

Jednotlivé položky účetních výkazů se vyjádří jako procentní podíl k jediné zvolené 

základně položené jako 100 %. U rozvahy je základnou celková aktiva u výkazu zisků a 

ztrát tvoří základnu výnosy celkem. Porovnáváme nejlépe hodnoty za více účetních 

období v delším časovém horizontu.(1) 
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2.6.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tyto ukazatele se někdy také označují jako fondy finančních prostředků. 

• Čistý pracovní kapitál (net working capital) 

• Čisté pohotové prostředky 

• Čisté-pěněžně pohledávkou finanční fondy 

2.6.2.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Tento ukazatel je nejzákladnější a nejpoužívanější z rozdílových ukazatelů. Vypočítává 

se z rozvahy. Vypočítá se rozdílem mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími 

pasivy. Čistý pracovní kapitál je část oběžného majetku, která není zatížená nutnosti 

splacení. Výše čistého pracovního kapitálu závisí na délce obratového cyklu peněž a má 

vliv na platební schopnost podniku. Příliš vysoký stav tohoto ukazatele svědčí o 

neefektivním využívání prostředků.(2) 

 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva 

2.6.2.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Jedná se o modifikaci ukazatele čistý pracovní kapitál. Tento ukazatel nepočítá 

s dlouhodobě nelikvidními položky (nedobytné pohledávky) a není ovlivněn metodami 

oceňování majetku. Vypočítá se rozdílem mezi peněžními prostředky a splatnými 

závazky. Mezi pohotové peněžní prostředky patří hotovost v pokladně, na běžném účtu 

a ceniny.(2) 

 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

2.6.2.3 Čisté-peněžně pohledávké finanční fondy 

Tento ukazatel se také nazývá čistý peněžní majetek (ČPM). Tento ukazatel nepočítá 

jak s nelikvidními oběžnými aktivy, tak i s ostatními oběžnými aktivy, které vykazují 

nízkou likviditu.(2) 
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ČPM = Oběžná aktiva – zásoby – krátkodobé závazky 

2.6.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Nejrozšířenější metoda výpočtu ukazatelů finanční analýzy. Poměrová analýza 

poměřuje jednotlivé položky mezi sebou. Řadí se do několika bloků ukazatelů: 

� likvidity 

� aktivity 

� zadluženosti 

� rentability 

2.6.3.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku je velmi důležitá, protože podnik musí být schopen platit své 

závazky. Likvidita je schopnost přeměnit aktiva na hotovost. Likvidita se dělí na 3. 

stupně: 

• Peněžní likvidita – likvidita 1. stupně 

• Pohotová likvidita – likvidita 2. stupně 

• Běžná likvidita – likvidita 3. stupně 

Likvidita 1. stupn ě 

Peněžní likvidita má nejpřesnější a nejužší definici. Jde o podíl finančního majetku a 

krátkodobých závazků. Mezi finanční majetek patří peníze v hotovosti, na běžném účtu 

a krátkodobý finanční majetek. Doporučená hodnota ukazatele je 0,2. Platí také obecná 

pravidlo, že čím vyšší hodnoty dosahuje ukazatel, tím lépe.(2) 

 

 

)%���č�í +�,"�"�

-.á�����/é 1á#�1� 
 

 

Likvidita 2. Stupn ě 

Ukazatel svou konstrukcí vylučuje z oběžných aktiv zásoby. Doporučuje se také 

vyloučit nedobytné pohledávky, musí se brát ohled na to, zda je splatnost pohledávek 

reálná a nevymahatelné pohledávky vyloučit. Tento ukazatel odstraňuje z čitatele 
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nejméně likvidní část aktiv. Doporučená hodnota ukazatele u konzervativní strategie 

podniku je 1,1 – 1,5. Pokud nabývá ukazatel hodnoty 1, značí to, že podnik není nucen 

splácet své závazky prodejem svých vlastních zásob. Vyšší hodnoty ukazatele jsou 

pozitivní pro věřitele, ale management by se měl snažit dodržovat doporučené hodnoty 

ukazatele.(1) 

 

(3/ěž�á ���%#� − 1á5�/ )

-.á�����/é 1á#�1� 
 

 

Likvidita 3. stupn ě 

Běžná likvidita má nejšeřeji zvolenou definici, tvoří ji veškeré oběžné aktiva. Ukazatele 

vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud by převedl všechny 

oběžná aktiva na hotovost. Doporučenou hodnotu intervalu není snadné určit, ale uvádí 

se rozmezí 1,6 – 2,5. Hodnota by ovšem neměla klesnout pod 1 a to i u agresivní 

strategie.(1) 

 

3/ěž�á ���%#�
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2.6.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují o tom, zda podnik efektivně využívá své kapacity. 

Informují o nízké či vysoké rychlosti obratu aktiv. Při vysoké rychlosti obratu podnik 

trpí nedostatkem aktiv, naopak je tomu u nízkého obratu aktiv, kdy podnik má rozsáhlé 

kapacity.(1) 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel měří, jak efektivně podnik využívá celkové aktiva. Lze z něho vyčíst, 

kolikrát se aktiva v podniku obrátí za rok. Doporučené hodnoty ukazatele se pohybují 

v rozmezí 1,6 – 3. Při nižší hodnotě ukazatele by měl podnik prověřit strukturu aktiv a 

stanovit návrhy na opatření.(1) 

 

7.ž/ 

8��%#� 9"��"+
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Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv udává, jak efektivně podnik hospodaří s dlouhodobým majetkem. 

Ukazatel udává, kolikrát se budovy, stroje a zařízení obrátí v tržby za rok. Ukazatel je 

důležitý při rozhodování o nových investicích. Doporučená hodnota by měla být vyšší 

než hodnota obratu celkových aktiv. Tento ukazatel je úzce spjat s odepisováním a 

metody odpisování, protože vysoká odepsanost snižuje hodnotu dlouhodobého majetku 

a tím zvyšuje hodnotu ukazatele.(1) 

 

7.ž/ 
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Obrat zásob 

Ukazatel poměřuje tržby se zásobami. Obrat zásob měří, kolikrát během roku se zásoby 

prodají a znovu nakoupí. Pokud je hodnota ukazatel vyšší než oborový průměr, 

znamená to, že podnik nedisponuje nelikvidními zásoby.(1) 

 

7.ž/ 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku 

do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Obecně platí, že pokud se 

obratovost zvyšuje a doba zásob snižuje, resp. Zrychluje, pak je situace podniku 

dobrá.(1) 

>á5�/ 
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Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek měří, kolik uplyne dní, během nichž je inkaso peněz za 

tržby zadrženo v pohledávkách. V úvahu je nutné vzít nejen zvyklosti dané země, ale i 

velikost firmy, její postavení na trhu a další faktory. Čím rychlejší je doba splatnosti 

pohledávek, tím rychleji může podnik získané peníze použít jiným způsobem.(1) 
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Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Doba splatnosti krátkodobých závazků udává dobu ve dnech, po které zůstávají 

krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. Ve 

jmenovateli jsou uvedeny denní tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a z prodeje 

zboží jako zdroj pro splácení krátkodobých závazků. Rozdíl doby splatnosti pohledávek 

a doby úhrady krátkodobých závazků vyjadřuje ve dnech počet dnů, které je nutno 

profinancovat.(1) 

 

-.á�����/é 1á#�1� 
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2.6.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženosti vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv 

cizí zdroje. Používáním cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu, tak riziko 

podnikání. Na financování podnikových aktiv se proto podílí jak vlastní, tak cizí kapitál. 

Hlavním motivem financování cizími zdroji je relativně nižší cena. Nižší cena je dána 

tzv. daňovým štítem, který vzniká v důsledku možnosti započítání úrokových nákladů 

do daňově uznatelných nákladů. Nejvýznamnějšími ukazateli jsou ukazatel celkové 

zadluženosti a koeficient samofinancování. (1) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Označuje se také jako ukazatel věřitelského rizika. S vysokou úrovní tohoto ukazatele je 

spojena vysoká úroveň zadluženosti. Není však snadné stanovit optimální hodnotu 

ukazatele. Doporučuje se, aby se ukazatel pohyboval okolo 50 %.(3) 

 

!%1í 1�.�,"
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Koeficient samofinancování 

Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika. Jejich součet musí být 

100 %. Zobrazuje kolik procent z celkových aktiv je financováno vlastním 

kapitálem.(1) 

 

@��5��í ���%�á�
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Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, kolikrát vytvořený zisk pokryje úrokové 

platby. Informuje o platební schopnosti podniku, zda je schopen splácet své závazky 

z úroků. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím je na tom podnik lépe. Za rozhraní investice 

a spekulace je považována hodnota ukazatele 3.(1) 

 

ABC7

Dá�����#é ú.�� 
 

 

2.6.3.4 Ukazatele rentability 

Někdy označované jako ukazatele výnosnosti, návratnosti jsou konstruovány jako 

poměr konečného efektu dosaženého podnikatelskou činností (výstupu) k nějaké 

srovnávací základně (vstupu). Všechny ukazatele rentability mají podobnou 

interpretaci, neboť udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. (1) 

 

Rentabilita aktiv (Return on Assets) 

Rentabilita aktiv patří ke klíčovým ukazatelům rentability. Vyjadřuje podíl provozního 

hospodářského výsledku a celkových aktiv. Tento ukazatel se může porovnat 

s ostatními podniky v různých zemích a v jiném čase, jelikož je v čitateli použit EBIT. 

Doporučená hodnota je 10 %, ale také platí, že čím vyšší hodnota rentability, tím lépe 

pro podnik.(1) 

 

ABC7
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Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

Řadí se ke klíčovým ukazatelům pro vlastníky a akcionáře, protože ukazatel vyjadřuje 

kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem. Vlastní 

kapitál tvoří základní kapitál, emisní ážio, zákonné fondy vytvářené ze zisku a zisk 

běžného období. Opět platí pravidlo, že čím vyšší hodnoty, tím lépe pro podnik.(1) 

 

A87 (>%5� �� 1���ě�í)
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Rentabilita tržeb (Return on Sales) 

Rentabilita tržeb se vypočítá podílem čistého zisku a tržeb. Patří k nejdůležitějším 

ukazatelům rentability podniku. Udává, kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč 

tržeb.(1) 

 

A87(>%5� �� 1���ě�í
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2.6.3.5 Provozní ukazatele 

Pomocí provozních ukazatelů sleduje management podnik vývoj provozní aktivity 

podniku. Ukazatele tvoří především náklady.(6) 

Mzdová produktivita 

Tento ukazatel informuje o tom, kolik korun přidané hodnoty připadá na 1 Kč mezd. 

Trend by měl být rostoucí. 

?ř%���á ℎ������
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Produktivita z přidané hodnoty 

Tento ukazatel udává, kolik přidané hodnoty připadá na jednoho pracovníka. 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele by měly růst takovým tempem jako přidaná 

hodnota.(3) 

?ř%���á ℎ������
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Produktivita z výkonů 

Ukazatel udává informace o tom, kolik výkonů přidal každý zaměstnanec. 
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Nákladovost výnosů 

Ukazatel nákladovosti výnosů udává, jaké je zatížení výnosů podniku celkovými 

náklady. Doporučený trend by měl v budoucnosti klesat. 
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Materiálová náročnost výnosů 

Materiálová náročnost výnosů udává informace o zatížení výnosů spotřebou materiálu a 

energií. Trend by měl být klesající. 
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2.6.4 Analýza soustav ukazatelů 

Několik let před bankrotem dochází v podniku k odlišnostem ve vývoji. Soustavy 

ukazatelů se snaží správně určit úroveň životaschopnosti podniku a posoudit, zda není 

ohrožen budoucí vývoj podniku. Ukazatelé hodnotí finanční zdraví podniku pomocí 

jediného čísla. Existují dva typy modelů: (3) 

� Bankrotní modely – vycházejí ze skutečných údajů a informují o tom, zda je 

podnik ohrožen bankrotem či nikoliv. Mezi nejznámější 

bankrotní modely patří Altmanovo Z-score, Index 

důvěryhodnosti a Tafflerův model. 

� Bonitní modely –  vycházejí z teoretických poznatků a také z poznatků 

získaných úpravou dílčích údajů. Mezi nejznámější 

modely patří Index bonity, Tamariho model a Kralickův 

quicktest. 

 



32 

 

2.6.4.1 Bankrotní modely 

Index důvěryhodnosti českého podniku (IN) 

Tento index byl vytvořen pro potřeby českého podnikatelského prostředí. Byl vytvořen 

Ivanem a Inkou Neumaierovými. V historii byl několikrát upravován až vznikl v roce 

2000 Index IN01. Rovnice má následující tvar: (3) 

 

IN01 = 0,13 x1 + 0,04 x2+ 3,92 x3+ 0,21 x4+ 0,09 x5 

 

V roce 2004 byl index znovu přepracován a vznikla nejnovější verze. U IN05 dochází 

ke změnám jenom u násobitelů a index ještě lépe zohledňuje české podniky v českém 

podnikatelském prostředí. 

 

IN05 = 0,13 x1 + 0,04 x2+ 3,97 x3+ 0,21 x4+ 0,09 x5 

 

X1 = aktiva / cizí zdroje 

X2 =EBIT / úroky 

X3 = EBIT / aktiva celkem 

X4 = výnosy / aktiva celkem 

X5 = oběžná aktiva / (kr. závazky + kr. bank. úvěry) 

 

Interpretace hodnoty IN05 

IN05 > 1,6 uspokojivá finanční situace 

0,9 < IN05 > 1,6 „šedá zóna“ 

IN05 < 0,9 hrozba bankrotu 

Tabulka 1: Interpretace hodnot indexu důvěryhodnosti českého podniku 

2.6.4.2 Bonitní modely 

Indikátor bonity 

Čím je hodnota výsledku, vyšší tím je hodnocení podniku lepší. Z výsledku se 

neodvozuje hrozba bankrotu, ale výsledek udává míru kvality podniku. Pokud hodnota 

výsledku je menší než -2, podnik se nachází v extrémně špatné situaci. Pokud je 

hodnota indikátoru vyšší než 2, jedná se o prosperující společnost.(8) 
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Index = 1,5 x1 + 0,05 x2+ 10 x3+ 5 x4+ 0,3 x5 + 0,1 x6 

 

x1 = Cash flow / Cizí zdroje 

x2 = Aktiva / Cizí zdroje 

x3 = Zisk před zdaněním / Aktiva 

x4 = Zisk před zdaněními / Výkony 

x5 = Zásoby / Výkony 

x6 = Výkony / Aktiva 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Princip analýzy absolutních ukazatelů spočívá v tom, že získáme informace o stavu, 

struktuře a vývoji jednotlivých položek rozvahy. Potřebujeme znát údaje za nejméně 3 

roky, abychom dostali přesné výsledky. U analýzy absolutních ukazatelů platí pravidlo, 

že čím více let analyzujeme, tím jsou výsledky přesnější. 

3.1.1 Analýza trendů - Horizontální analýza 

V následujících tabulkách jsou uvedeny horizontální analýzy nejdůležitějších položek  

Horizontální analýza porovnává změny ukazatelů v rozvaze v časové řadě. Výstupem 

jsou jak hodnoty, tedy rozdíl sum Kč dvou po sobě jdoucích let, tak procentní vyjádření. 

K tomu používáme dva typy výpočtů – absolutní změna a procentní vyjádření. 

Potřebujeme dostatečně dlouhou časovou řadu údajů, abychom dosáhli kvalitních 

výsledků. 

3.1.1.1 Horizontální analýza aktiv v letech 2004 – 2008 

V následující tabulce se porovnávají změny stavů nejdůležitější položek aktiv. Používají 

se dva typy výpočtů – absolutní změna v tis. Kč a procentní změna. 

 

Vývoj aktiv v tis. K č  Změna 
2005/2004 

Změna 
2006/2005 

Změna 
2007/2006 

Změna 
2008/2007 

Aktiva celkem 5388 17 816 12 361 14959 

Dlouhodobý majetek 4519   9 678      368   4614 

Oběžná aktiva ´ 938   7 851 11 798   9611 

Zásoby 1247   1 469   4 984   7559 

Krátkodobé pohledávky  1737   4 808 12 112  -2232 

Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv v tisících Kč v letech 2004 - 2008 

 

 

 



 

Vývoj aktiv v %  

Aktiva celkem 

Dlouhodobý majetek

Oběžná aktiva 

Zásoby 

Krátkodobé pohledávky
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kterou podnik vybudoval za účelem rozšíření výroby. Hodnota dlouhodobého majetku 

se od roku 2004 do roku 2008 zvýšila z 16 215 tis. Kč na 36 369 tis. Kč. 

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva v první části sledovaného období mírně navýšila svůj stav. V další části 

sledovaného období se nárůst rapidně zvýšil. V roce 2007 nastala největší změna o 

11 798 tis. Kč. 

Zásoby 

Zásoby změnily svou původní částku o 15 259 tis. Kč. Každým rokem je viditelný 

nárůst zásob o více než 50 %. Největší změnu dosáhla tato položka na přelomu let 

2006/2007, jedná se o navýšení o 101, 8%. Hlavním důvodem zvyšování položky zásob 

byl nákup materiálu. 

Krátkodobé pohledávky 

Ve sledovaném období tvořily v jednotlivých letech krátkodobé pohledávky jednu 

z největších částí aktiv. V roce 2005 se navýšily o 11 %, v roce 2006 o 29 % a v roce 

činila změna 56 %. Jen v roce 2007 se jednalo o pokles o 7 %. V absolutním vyjádření 

se položka krátkodobých pohledávek zvýšila o 16 425 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky 

tvoří velkou část oběžných aktiv a představují finanční majetek, který by podnik mohl 

lépe využít. 

3.1.1.2 Horizontální analýza pasiv v letech 2004 – 2008 

Tabulka popisuje změny jednotlivých položek pasiv ve sledovaném období. 

Vývoj pasiv v tis. K č Změna 
2005/2004 

Změna 
2006/2005 

Změna 
2007/2006 

Změna 
2008/2007 

Vlastní kapitál  4311    9143 13900 15775 

Základní kapitál        0           0         0          0 

Rezervní fond        1 -16721   1000          0 

HV za běžné období  2852     1724   5407   2026 

Cizí zdroje  1423     8673 - 1539    -816 

Rezervy   4500      2970   2130   5400 

Krátkodobé závazky -3708      2041 - 2966  -5067 

Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv v tisících Kč v letech 2004 - 2008 
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kapitálu byl způsoben především kladnými hospodářskými výsledky za běžné období. 

Podnik se daří a dosahuje zisku. 

 

Cizí zdroje 

Z tabulky je patrné, že podnik se snaží snižovat hodnotu cizích zdrojů. Jen v prvním 

roce je trend rostoucí, ale v dalších letech celková hodnota cizích zdrojů neustále klesá. 

Největší pokles byl v roce 2006, jednalo se o 39 % pokles cizích zdrojů. Poté se trend 

výrazně zpomalil a v posledním roce pokles činil jenom 3 %. 

 

Rezervy 

Ve sledovaném období podnik navyšoval stav svých rezerv, které jsou tvořeny za 

účelem krytí budoucích očekávaných výdajů. Podnik celkově navýšil stav svých rezerv 

od roku 2004 o 15 000 tis. Kč na 19 500 tis. Kč. 

 

Krátkodobé závazky 

Právě krátkodobé závazky jsou druhou největší složkou cizích zdrojů. Z tabulky je 

patrně, že strategií podnik je snižování krátkodobých závazků. Růst krátkodobých 

závazků nastal jenom mezi lety 2005/2006 a činil 16 %. V ostatních letech podnik 

snižoval své závazky průměrně o 20%. V posledním roce došlo k největšímu 

absolutním snížení závazků o 5 067 tis. Kč na 7 284 tis. Kč. 

 

3.1.1.3 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát v letech 2004- 2008 

Položka výkazu Změna 
2005/2004 

Změna 
2006/2005 

Změna 
2007/2006 

Změna 
2008/2007 

Výkony 10764 18733 11142 15802 

Výkonová spot řeba   4976 14341   3405   7535 

Přidaná hodnota   5623   4391   7774   8293 

Provozní HV    468   1984   6274   2798 

Tabulka 6: Horiz. analýza výkazu zisků a ztrát v tis. Kč v letech 2004 – 2008 
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Položka výkazu Změna 
2005/2004 

Změna 
2006/2005 

Změna 
2007/2006 

Změna 
2008/2007 

Výkony 18,7 27,4 12,8 16,1 

Výkonová spot řeba 15,6 39,0   6,7 13,8 

Přidaná hodnota 21,7 14,0 21,7 19,0 

Provozní HV   4,0 16,3 44,3 13,7 

Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát v % v letech 2004 – 2008 

 

Výkony 

V celém sledovaném období si drží výkony svůj pozitivní trend. Každým rokem činil 

nárůst o více než 10 000 tis. Kč. Největší změna byla v roce 2006 a činila 18 733 tis. 

Kč. 

 

Výkonová spotřeba 

Ve sledovaném období se hodnota výkonové spotřeba navyšovala podobně jako 

výkony. V procentuálním vyjádření se nárůsty výkonové spotřeby liší od výkonů 

minimálně. V roce 2006 se hodnota výkonové spotřeby zvýšila o 39 %. Podnik se snaží 

minimalizovat nárůst výkonové spotřeby a přispět tak k minimalizaci nákladů. 

 

Přidaná hodnota 

Z tabulky vyplývá, že meziročně se množství přidané hodnoty měnilo o 20%. Od roku 

2006 je patrný rapidní nárůst o 13% a v dalším roce se jedná o 21 %. V posledním roce 

dochází k největšímu nárůstu přidané hodnoty v absolutním vyjádření o 8 293 tis. Kč. 

 

Provozní hospodářský výsledek 

Trend vývoje provozního hospodářského výsledku je také rostoucí jako u předcházejích 

položek výkazu zisků a ztrát. Na začátku sledovaného období dosahuje provozní 

hospodářský výsledek jen mírného růstu o 4%. Největší změna je patrné mezi roky 

2006/2007. kdy se hodnota provozního hospodářského výsledku změnila o 6 274 tis. 

Kč. Podnik dosahuje zisku a management se snaží, aby k tomuto trendu docházelo i 

v příštím období. 
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analýza 

Vertikální analýza spočívá v procentuelním vyjádření jednotlivých položek ú

jediné zvolené základně položené jako 100 %, zabývá se tedy posuzováním 

struktury jednotlivých položek. Vertikální analýza slouží k identifikaci t

č ňují změny zjištěné horizontální analýzou. 

Vertikální analýza aktiv v letech 2004 - 2008 

Vertikální analýza v % 2004 2005 2006 2007

   100    100    100    100

Dlouhodobý majetek  35,75 40,86 44,36 38,04

Dlouhodobý nehmotný majetek   0,01   1,12   0,65   0,35

Dlouhodobý hmotný majetek 26,75 32,56 38,40 37,33

63,52 58,62 54,84 61,04

    4,8   6,75   7,14 12,21

Krátkodobé pohledávky 33,68 33,52 31,82 41,93

  0,73   0,52     0,8   0,92

Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv v letech 2004 – 2008

 

Výkony Výkonová 
spotřeba

Přidaná 
hodnota

Provozní HV

 

letech 2004 - 2008 

ení jednotlivých položek účetních 

 položené jako 100 %, zabývá se tedy posuzováním 

identifikaci těch položek 

2007 2008 

100    100 

38,04 37,93 

0,35   0,15 

37,33 36,32 

61,04 61,54 

12,21 18,18 

41,93 33,06 

0,92   0,53 

2008 

2004

2005

2006

2007

2008



41 

 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek

Dlouhodobý hmotný 
majetek

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Ostatní aktiva

 

Graf 5: Vertikální analýza aktiv v roce 2008 

 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek tvoří v roce 2004 36%, v roce 2005 41%, v roce 2006 45%, v roce 

2008 28% z celkových aktiv. Dlouhodobý majetek tvoří menší část než oběžná aktiva a 

proto se jedná o kapitálově lehkou společnost. Dlouhodobého nehmotného majetku 

společnost moc nevlastní, většinu tvoří software. Nejvyšší hodnoty dosáhl nehmotný 

majetek v roce 2005 (1,12 %). Dlouhodobý finanční majetek také tvoří jen nepatrnou 

část z celkového majetku. Z toho plyne, že většinu dlouhodobého majetku tvoří budovy 

a stroje. Nárůst dlouhodobého majetku je spojen s rozšířením výroby a výstavbou nové 

haly. 

 

Oběžný majetek 

Oběžný majetek tvoří většinu aktiv. Jak už bylo napsáno, jedná se o kapitálově lehkou 

společnost a většinu oběžného majetku tvoří krátkodobé pohledávky. Zásoby v roce 

2004 činily 4,8 % aktiv a v roce 2008 již 18,2 %. Hlavní příčinou růstu zásob je položka 

materiál. Krátkodobé pohledávky tvoří 33 %. Tato hodnota byla skoro konstantní ve 

sledovaném období. Velkou většinu krátkodobých pohledávek tvoří položka 

pohledávky z obchodních vztahů. V roce 2008 je to 29 %. 

 

Vertikální analýza aktiv 2008 
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3.1.2.2 Vertikální analýza pasiv v letech 2004 – 2008 

Vertikální analýza v % 2004 2005 2006 2007 2008 

Pasiva celkem    100    100    100    100    100 

Vlastní kapitál 53,26 56,10 54,86 63,66 70,17 

Základní kapitál   0,44   0,39   0,29   0,25   0,21 

Rezervní fond 39,11 34,96   1,48   2,49     2,1 

Výsledek hospodaření minulých let         0   2,87 37,34 40,89 48,85 

Výsledek hospodaření běžného období   13,7 17,87 15,74 20,02 19,05 

Cizí zdroje 45,98 43,90 45,14 36,34 29,82 

Rezervy   9,92 17,74 17,46 17,42 20,34 

Krátkodobé závazky 37,44 26,16 22,34 15,26   7,59 

Bankovní úvěry   1,40        0 5,34   3,66   1,89 

Ostatní pasiva   0,76       0      0        0   0,0 1 

Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv v letech 2004 - 2008 
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Graf 6: Vertikální analýza pasiv v roce 2008 

 

Vlastní kapitál 

Podíl vlastního kapitálu se v prvních čtyřech letech pohyboval těsně nad hranicí 50%. 

Poté jeho podíl rostl a v roce 2008 hodnota vlastního kapitálu činila 70 % pasiv. 

Vertikální analýza pasiv 2008 
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Společnost tedy preferuje financování vlastním kapitálem před cizími zdroji. Základní 

kapitál tvořil v roce 2008 0,2 % pasiv a prakticky se jeho výše za sledované období 

nezměnila. Podíl výsledku hospodaření minulých let činil v roce 2005 2,87% a v roce 

2008 48,85 %. Prostředky se tady neustále hromadí. 

 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje v prvních třech letech stagnovaly na 45 % a poté vykazují klesající trend. 

V roce 2008 se podíl zastavil na 30%. Rezervy v roce 2008 činily 20,34 % z celkových 

pasiv. V roce 2004 tvořily krátkodobé závazky velkou část celkových pasiv. V roce 

2004 to bylo 38%, v roce 2005 26%. Společnost se snaží platit své závazky a dodržovat 

dobré vztahy se svými dodavateli. V roce 2008 tvořily krátkodobé závazky jen 8% 

z celkových pasiv. V prvních dvou letech společnost neměla žádné bankovní úvěry. 

V roce 2006 tvořily bankovní úvěry 5,3 %. Společnost disponuje finančním majetkem a 

splácí řádně všechny své bankovní úvěry. V roce 2008 byla hodnota bankovních úvěrů 

1 810 tis. Kč., což představuje 1,9% pasiv. 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Ve finanční analýze se rozdílové ukazatele (finanční fondy) vypočítají rozdílem mezi 

určitými položkami aktiv a pasiv. 

Rozdílové ukazatele 2004 2005 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál 11828 16470 22280 37044 51722 

Čisté pohotové prostředky  -9159 -3982 -8112 -9725    775 

Čistý peněžní majetek   9644 13043 17384 27164 34283 

Tabulka 10: Rozdílové ukazatele v tisících Kč v letech 2004 – 2008 

 

Čistý pracovní kapitál 

Množství čistého pracovního kapitálu nám signalizuje, zda je podnik schopen splácet 

své závazky. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím disponuje podnik větších 

schopností splácet své závazky. Čistý pracovní kapitál v podnik dosahuje v celém 

sledovaném období kladných hodnot. Jeho hodnota neustále roste, což svědčí o 
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pozitivní situaci ve firmě. Společnost KPB Intra s.r.o. nemá problémy se splácením 

svých závazků. V roce 2008 činila hodnota pracovního kapitálu 51 722 tis. Kč. 
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Graf 7: Čistý pracovní kapitál v letech 2004 - 2008 

Čisté pohotové prostředky 

Z grafu je patrné, že v prvních čtyřech letech se hodnoty tohoto ukazatele pohybovaly 

pod nulou. Společnost nedisponuje dostatečným množství pohotových peněžních 

prostředků na zaplacení svých závazků. Jiná situace nastala v roce 2008, kdy hodnota 

čistých pohotových prostředků dosáhla 775 tis. Kč. V posledních dvou letech je vidět 

pozitivní trend. Kdyby společnost chtěla zaplatit své okamžitě splatné závazky 

peněžními prostředky, nestačily by jí v prvních čtyřech letech peníze. V roce 2008 po 

úhradě okamžitě splatných závazků by společnosti zbylo 775 tis. Kč. 
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Graf 8: Čisté pohotové prostředky v letech 2004 - 2008 

Čistý peněžní majetek 

Trend tohoto ukazatele je rostoucí. V roce 2004 dosahoval čistý peněžní majetek 9 644 

tis. Kč, v roce 2008 to už bylo 34 283 tis. Kč. Rostoucí trend čistého peněžního majetku 

je také způsoben tím, že hodnota krátkodobých závazků je s přibývajícími roky nižší a 

nižší a naopak hodnota krátkodobých pohledávek se zvyšuje. Společnost tedy nemá 

problémy se splácením svých vlastních závazků a disponuje dostatečným množství 

čistého peněžního majetku. 

 

Graf 9: Ukazatel čistý peněžní majetek v letech 2004 - 2008 
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3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

3.3.1 Likvidita společnosti 

Pod likviditou chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek 

prostředků na provedení potřebných plateb. Likvidita tedy závisí na tom, jak rychle je 

podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je v případě 

potřeby schopen prodat své zásoby apod. 

Rozlišujeme tři stupně likvidity: 

• Likvidita I. stupně – okamžitá likvidita 

• Likvidita II. stupně – pohotová likvidita 

• Likvidita III. stupně – běžná likvidita 

 

Tabulka 11: Ukazatele likvidity v letech 2004 – 2008 

 

Graf 10: Ukazatele likvidity v letech 2004 - 2008 
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Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity říká, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, jak 

je schopna krýt své závazky oběžnými aktivy. Doporučené hodnoty jsou 1,6 – 2,5. 

V prvních třech letech se společnost pohybuje v doporučených hodnotách. Od roku 

2007 hodnoty ukazatele překračují doporučené hodnoty. Obecné pravidlo, říká, že čím 

vyšší tím lepší. Neplatí to ovšem v tomto případě, jelikož hodnota ukazatele běžné 

likvidity vystoupala v roce 2008 na 8,1. Tento rapidní vzestup je spojen především 

s nízkou hodnotou krátkodobých závazků a vysokou hodnotou zásob. V roce 2008 

narostl stav zásob o 77%. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita nepočítá se zásobami (málo likvidními položkami rozvahy) a 

v čitateli zůstávají pouze pohledávky a finanční majetek. Trend grafu pohotové likvidity 

je podobný jako graf běžné likvidity. V prvních třech letech mírný růst, který v roce 

2007 a 2008 vystřídá rapidní změna směrem vzhůru. Doporučené hodnoty říkají, že 

ukazatel by se měl pohybovat mezi 1 – 1,5. V této společnosti se pohotová likvidita 

vejde do doporučených hodnot jenom v roce 2004. V následujících letech jsou 

doporučené hodnoty výrazně překračovány. Nejvyšší hodnota pohotové likvidity 4,57 

byla v roce 2008. Společnost nemá tedy problémy se splacením svých krátkodobých 

závazků. Graf má rostoucí trend a v budoucnu by společnost neměla mít problémy se 

splatností svých krátkodobých závazků. 

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak velký je finanční majetek společnosti a zda je 

společnost schopna splácet své závazky. V čitateli tohoto ukazatele zůstává jenom 

nejlikvidnější položka aktiv (krátkodobý finanční majetek). Graf ukazatele okamžitá 

likvidita má také rostoucí trend s výjimkou roku 2007, kdy hodnota dosáhla nejnižší 

hodnoty ve sledovaném období 0,45. Společnost nemá problém se splatností svých 

závazků a peníze na účtu a v pokladně ji plně dopomáhají k platební schopnosti. 
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3.4 Analýza aktivity 

Tato analýza měří efektivnost, s jakou společnost hospodaří se svým majetkem a je 

důležitá pro vlastníky společnosti a její management. 

OCA – obrat celkových aktiv 

OSA – obrat stálých aktiv 

DOZ - doba obratu zásob 

DOKP – doba obratu krátkodobých pohledávek 

DOKZ – doba obratu krátkodobých závazků 
 

Ukazatele aktivity 2004 2005 2006 2007 2008 

OCA   1,27   1,35   1,27   1,22   1,22 

OSA   3,56   3,29   2,86   3,20   3,21 

DOZ 13,61 18,07 20,26 36,12 54,47 

DOKP 95,61 78,75 78,74 114,28 92,02 

DOKZ 45,55 42,61 36,48 26,62 10,13 

Tabulka 12: Ukazatele aktivity v letech 2004 - 2008 

 

Graf 11: Obrat celkových a stálých aktiv v letech 2004 - 2008 
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Obrat celkových aktiv 

Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát se aktiva přemění na tržby za rok. Hodnoty tohoto 

ukazatele se pohybují v celém sledovaném období mezi 1,2 – 1,4. Tento ukazatel se 

vypočítá jako podíl tržeb a celkových aktiv. Hodnota celkových aktiv vzrostla od roku 

2004 do 2008 o 111 %, to znamená, že tržby rostly kontinuálně jako celková aktiva. 

Doporučené hodnoty se nachází mezi 1,6 – 3. Hodnoty podniku se nachází pod touto 

hranicí a společnost by se měla zajímat o hospodaření s aktivy. 

Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv se vypočítá podobně jako obrat celkových aktiv, jenom ve 

jmenovateli se místo celkových aktiv nachází stálá aktiva. Pokud by tento ukazatel 

vykazoval nízké hodnoty, společnost by měla zvýšit výrobu a omezit své investic 

s dlouhodobými aktivy. V tomto případě to ovšem neplatí. Graf vypovídá o tom, že 

ukazatel má klesající trend. Od roku 2004 graf postupně klesal, až dosáhl své nejnižší 

hodnoty 2,86 v roce 2006. V posledních dvou letech se hodnoty prakticky nezměnily, 

protože v obou letech dosáhl obrat stálých aktiv hodnoty 3,2. 

 

Graf 12: Doba obratu zásob, pohledávek a závazků v letech 2004 - 2008 
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Ukazatel vyjadřuje, kolikrát se během roku zásoby obrátí v tržby. Trend tohoto 

ukazatele je neustále rostoucí. V roce 2004 trvalo 14 dní než se hodnota zásob 

přeměnila v tržby. V roce 2008 to trvalo 54 dní. Za sledované období se zvýšila doba 

obratu zásob 4x. Je to způsobeno především rostoucím množství zásob, který podnik 

vlastní. Společnost by měla začít sledovat tento ukazatel a zaměřit se na zlepšení 

hospodaření se zásobami. 

Doba obratu pohledávek 

S pomocí doby obratu pohledávek se dá zjistit, jak dlouho trvá podniku inkasování 

pohledávek. V prvním a posledním roce sledovaného období dosáhl tento ukazatel 

podobných výsledků. V roce 2004 trvalo odběratelům 96 dní, než zaplatili své závazky 

vůči společnosti. Nejvyšší hodnoty (114 dní) dosáhl ukazatel v roce 2007. Všechny 

hodnoty jsou velmi vysoké a společnost by se měla snažit tyto hodnoty v následujích 

letech snižovat. 

Doba obratu závazků 

Hodnota ukazatele doba obratu závazku by měla být vyšší než doba obratu pohledávek. 

Doba obratu závazků je u společnosti rapidně kratší než inkaso pohledávek. Trend 

tohoto ukazatel je klesající, v roce 2004 trvalo zaplacení závazků 45 dní. Společnost se 

velmi rychle snaží platit své závazky a snížila tuto dobu až na 10 dní v roce 2008. 

Společnost je vysoce solventní 

3.5 Analýza zadluženosti 

Důležitým cílem finančního řízení je dosažení optimálního poměru vlastních a cizích 

zdrojů financování, jinými slovy optimální zadluženosti.  

Ukazatele 2004 2005 2006 2007 2008 

Celková zadluženost 46 % 43 % 45 % 36 % 30 % 

Koeficient samofinancování 54 % 57 % 55 % 64 % 70 % 

Úrokové krytí 0 0 142 134 161 

Tabulka 13: Analýza zadluženosti v letech 2004 - 2008 
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Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti vypovídá o tom, jak velký podíl tvoří cizí zdroje 

k celkovým aktivům. Trend tohoto ukazatele je klesající. V roce 2004 tvořil cizí kapitál 

46 % z celkových pasiv. Ve sledovaném období klesla výsledná hodnota o 16 % a 

v roce 2008 byly aktiva společnosti financovány cizími zdroji jenom z 30-ti %. 

Společnost se snaží snižovat svou zadluženost. 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje, 

jak velkou část pasiv tvoří vlastní kapitál. V roce 2004 tvořil vlastní kapitál 53 % 

celkových pasiv. V roce 2008 hodnota ukazatele činila 70 %. Trend tohoto ukazatel je 

rostoucí a vlastníci se snaží financovat aktiva společnost převážně pomocí vlastního 

kapitálu. Jedná se tedy o méně rizikové financování, které je prováděno především 

s pomocí nerozděleného zisku minulých let. 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, kolikrát zisk před zdaněním je větší než 

nákladové úroky. V roce 2004 a 2005 se v položkách výkazu zisků a ztrát vůbec 

neobjevují nákladové úroky. Graf ukazatele úrokového krytí má rostoucí trend. 

Hodnoty dosahují vynikajících výsledků. V roce 2008 161. To znamená, že zisk před 

zdaněním převyšuje nákladové úroky 161x. 
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Graf 13: Ukazatel úrokové krytí v letech 2004 - 2008

Graf 14: Koeficient samofinancování a cizí zdroje v letech 2004 

Analýza rentability  
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Graf 15: Vývoj rentability v % v letech 2004 - 2008

Rentabilita celkových aktiv – Return on Assets 

Rentabilita celkových aktiv vyjadřuje, kolik korun zisku před zdan

jednu korunu vloženého majetku, ať už vlastního nebo cizího. Nejvyšší hodnota 

ziskovosti byla dosažena v roce 2004. Jednalo se o 25,7 %, tzn. že na jednu korunu 

ipadá 25, 7 haléřů zisku. V dalších čtyřech letech rentabilita klesl

udržuje svou hodnotu okolo 20 %. Všechny hodnoty se pohybují nad doporu

čnost dobře hospodaří se svým majetkem, který produkuju 

Rentabilita vlastního kapitálu – Return on Equity 

itateli tohoto ukazatele se počítá se ziskem po zdanění a vlastník m

čistou výnosnost vlastního kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu 

 roku 2004 a 2006 hranici 30-ti %. Jedná se o pozitivní trend tohoto 

2005 2006 2007 2008

Rentabilita celkových 
aktiv

Rentabilita vlastního 
kapitálu

Rentabilita tržeb

Analýza rentability

2007 2008 

20,0 19,0 

31,4 35,4 

16,4 15,6 

2008 

 

2008 

ed zdaněním připadá na 

 už vlastního nebo cizího. Nejvyšší hodnota 

roce 2004. Jednalo se o 25,7 %, tzn. že na jednu korunu 

ech letech rentabilita klesla a 

udržuje svou hodnotu okolo 20 %. Všechny hodnoty se pohybují nad doporučenými 

í se svým majetkem, který produkuju 

ní a vlastník může na základě 

istou výnosnost vlastního kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu 

ti %. Jedná se o pozitivní trend tohoto 

Rentabilita celkových 

Rentabilita vlastního 

Rentabilita tržeb

Analýza rentability  



54 

 

ukazatele a společnost tvoří dostatečné množství zisku. V posledních třech letech 

rentabilita neustále rostla a v roce 2008 se zastavila na hodnotě 35,4 %. 

 

Rentabilita tržeb – Return on Sales 

Výsledné hodnoty rentability tržeb jsou nejnižší ze všech tří ukazatelů rentability. 

V roce 2004 vyprodukovala společnost z jedné koruny tržeb 11 haléřů. Graf ukazatele 

má rostoucí tendenci a v roce 2008 vystoupala ziskovost na hodnotu 15,6 %. 

3.7 Analýza provozních ukazatelů 

Provozní ukazatele sledují vývoj podniku uvnitř. Hodnotí se podle nich především 

provozní aktivita podniku. Tyto ukazatele tvoří zejména náklady a ostatní tokové 

veličiny. 

 

Provozní ukazatele 2004 2005 2006 2007 2008 

Mzdová produktivita     2,31     2,29      2,19      2,31      2,38 

Produktivita z přidané hodnoty  517,56  562,51    598,2  727,77  742,27 

Produktivita z výkonů 1150,08 1219,07 1450,02 1636,21 1627,78 

Materiálová náročnost výnosů      0,41      0,40      0,44      0,42      0,41 

Tabulka 15: Analýza provozních ukazatelů v letech 2004 – 2008 

 

Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita informuje o tom, jak velká část přidané hodnoty připadá na 1 Kč 

vyplacených mezd. Na začátku období v roce 2004 připadalo 2,31 Kč přidané hodnoty 

na 1 Kč mezd. V roce 2008 se poměr zvýšil na 2,38 Kč. 
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Graf 16: Vývoj mzdové produktivity v Kč v letech 2004 - 2008 

Produktivita z přidané hodnoty 

Tento ukazatel informuje o tom, kolik přidané hodnoty připadá na jednoho 

zaměstnance. Ve sledovaném období je trend pozitivní. Hodnota ukazatele se každým 

rokem zvyšuje. V roce 2004 připadala na 1 pracovníka 517 560 přidané hodnoty. V roce 

2009 se hodnota zvýšila a bylo to již 742270 Kč na pracovníka. 

 

Produktivita z výkonů 

Produktivita z výkonů podává informaci o tom, jaká hodnota výkonů připadá na 1 

zaměstnance. V roce 2009 vystoupala hodnota výkonů na 1 pracovníka na částku 

1 627 780 Kč. 

 

Materiálová náročnost výnosů 

Ukazatel informuje o tom, jak je velké zatížení výnosů spotřebou materiálu a energií. 

Od roku 2006 je patrný klesající trend, ale prakticky se míra zatížení mezi rokem 2004 a 

2008 vůbec nezměnila, jelikož hodnota zatížení v roce 2004 je totožná s hodnotou 

v roce 2008. V roce 2004 a 2008 tedy připadalo 0,41 Kč materiálu a energií na 1 Kč 

výnosů.  
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Graf 17: Ukazatel materiálové náročnosti výnosů v letech 2004 - 2008 

3.8 Analýza soustav ukazatelů 

Při hodnocení finančního zdraví podniku využívají mimo rozdílových a poměrových 

ukazatelů analytici také souhrnné indexy. Tyto soustavy ukazatelů s pomocí jediného 

čísla hodnotí finanční situaci podniku. 

 

Ukazatele 2004 2005 2006 2007 2008 

Index bonity 3,73 3,84 3,15 3,55 3,83 

IN05 5,87 6,42 7,26 7.32 8,76 

Tabulka 16: Analýza soustav ukazatelů v letech 2004 – 2008 

 

Index bonity 

Index bonity se využívá především v německy mluvících zemích. Pro index bonity 

platí, že čím je hodnota vyšší, tím lépe pro podnik. Ve sledovaném období výsledná 

hodnota indexu neklesá pod hodnotu 3. To vypovídá o dobré situaci v podniku. Dle 

hodnotící tabulky se jedná o velmi dobrou situaci. Nejvyšší hodnoty dosáhl podnik 

v roce 2005 a 2008. 
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Graf 18: Vývoj indexu bonity v letech 2004 - 2008 

 

Index IN05 

Tento index je vhodnější pro porovnání v českém podnikatelském prostředí. Šedá zóna 

tohoto indexu se nachází mezi hodnotami 0,9 – 1,6. Z grafu vyplývá, že hodnoty u 

sledovaného podniku výrazně převyšují horní hranici této zóny. Jedná se tyto o finančně 

stabilní, která není ohrožena bankrotem. Graf má rostoucí tendenci a lze odvozovat, že 

hodnoty v dalších letech opět mírně narostou. V roce 2008 se index IN zastavil na 

hodnot 8,76. 

 

Graf 19: Vývoj indexu IN05 v letech 2004 -  2008 
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3.9 Souhrnné finanční hodnocení firmy 

V této bakalářské práci jsem se zabýval finanční analýzou společnosti KPB Intra s. r. o. 

v letech 2004 – 2008. Základní pravidlo finančního zdraví podniku je schopnost 

dlouhodobé likvidity. Podnik musí být schopen splácet své závazky jak nyní, tak i 

v budoucnu. Úzce s tou podmínkou souvisí také rentabilita, jelikož podnik musí 

vytvářet zisk, aby přilákal potencionální investory. Obě tyto podmínky společnost 

splňuje. Sledovanému podniku nehrozí v nejbližších letech žádný bankrot. Odvozuji to 

od výsledku souhrnných indexů, kde podnik se pohybuje v horní hranici šedé zóny. 

Drobné problémy ve firmě, ale vyplují na povrch a management podniku jistě tyto 

problémy zdárně vyřeší. Podnik ve sledovaném období rozšířil výrobu, aby mohl 

uspokojovat neustále se navyšující požadavky odběratelů. V podniku byla dokončena 

výstavba nové výrobní haly a započata stavba vlastní cejchovny, takže podniku bude 

moci proces „cejchování“ provádět ve vlastním podniku a nebude už muset kvůli tomu 

převážet své výrobky do brněnského externího závodu. Odběratelé žádali více výrobků 

a podniku se dařilo tyto výrobky vyrobit a následně vyexpedovat. Podnik se zúčastňoval 

pravidelně veletrhů zaměřených na elektrotechniku v různých částech světa, aby rozšířil 

svou škálu odběratelů. 

Hodnota čistého pracovního kapitálu neustále narůstá, zvýšila se od roku 2004 do roku 

2008 4,3x. Společnost má tedy dostatek kapitálu na financování oběžných aktiv. 

Společnost je solventní a bezproblémově platí své závazky. Disponuje dostatečným 

množství likvidních aktiv. Všechny ukazatele likvidity mají rostoucí trend a překračují 

doporučené hodnoty. 

Ukazatel doby obratu zásob říká, kolikrát se zásoby změní v tržby. Od roku 2004 do 

roku 2008 se doba obratu zvýšila 4x. V roce 2008 trvala doba obratu 54 dní. Společnost 

by tuto oblast měla zanalyzovat a upravit množství zásob. Doba obratu krátkodobých 

pohledávek je delší než doba obratu krátkodobých závazků. V optimálním případě by to 

mělo být naopak. Společnost platí své závazky včas, ale její odběratelé ji platí se 

zpožděním. Hodnota pohledávek tvoří skoro třetinu celkových aktiv a dosahuje svou 

velikostí celkovou hodnotu dlouhodobého majetku. Společnost nevyužívá obchodní 

úvěr jako způsob financování. Společnost by měla donutit své odběratele k rychlejším 

platbám za výrobky.  
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Analýza zadluženosti vypovídá o tom, jak moc je majetek společnost financován 

z vlastních a cizích zdrojů. Z výsledné tabulky analýzy zadluženosti vyplývá, že 

společnost se snaží financovat podnik pomocí vlastního kapitálu. Podíl vlastních aktiv 

vzrostl od roku 2004 z 54 % na 70 % v roce 2008. Naproti tomu ukazatel celkové 

zadluženosti se snížil ze 46 % na 30 % v roce 2008. Podnik má dostatek financí na krytí 

svých úroků, jelikož ukazatel úrokové krytí dosahuje v roce 2008 hodnoty 161. 

Z analýzy rentability společnosti vyplývá, že podnik dosahuje dobrých výsledků u 

jednotlivých ukazatelů rentability. Hodnota ukazatele celkových aktiv se pohybuje od 

roku 2005 do roku 2008 pod hranicí 20 %, nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2004 a 

jedná se o 25,7%. Rentabilita vlastního kapitálu je především důležitá pro vlastníky 

společnosti. Vlastníci společnosti se tedy zaměřují na rentabilitu vlastního kapitálu. I u 

tohoto ukazatele dosahuje společnost dobrých výsledků. Trend ziskovost má stoupající 

charakter a v roce 2008 ukazatel dosáhl hodnoty 35,4%. Hodnoty ukazatele rentability 

tržeb mají také stoupající trend a v roce 2008 hodnota činila 15,6%. 

Z analýzy provozních ukazatelů u produktivity z výkonů vyplývá, že hodnota výkonů 

na 1 zaměstnance se každým rokem zvyšuje. Během sledovaného období tato hodnota 

narostla o 41 %. Podnik také dobře hospodaří s materiálem a energií. Od roku 2006 se 

podniku daří snižovat spotřebu materiálu a energií. 

Index IN05 je uzpůsoben pro hodnocení podniků v českém prostředí. Od roku 2004 do 

roku 2008 se všechny výsledné hodnoty nachází nad hodnotou 5. Výsledné hodnoty se 

nachází nad hranicí šedé zóny. To vypovídá o dobré ekonomické situaci v podniku a 

v nejbližší době podnik není ohrožen bankrotem. 

Vysoké hodnoty indexu bonity také svědčí o dobré finanční situaci podniku. Ve 

sledovaném období neklesla výsledná hodnota indexu pod hodnotu 3. Interpretace 

výsledku nám říká, že situace v podniku je velmi dobrá. 
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4 NÁVRHY NA OPAT ŘENÍ A ZHODNOCENÍ 

OČEKÁVANÝCH P ŘÍNOSŮ 

Z celkového finančního hodnocení vyplývá, že společnost si vede dobře a dle mého 

názoru není třeba dělat výrazné změny v hospodaření. V době celosvětové hospodářské 

krize je finanční situace podniku uspokojivá. Společnost by se měla ovšem zaměřit na 

drobné nedostatky, které byly zjištěny a odstranit je. 

4.1 Návrhy na zlepšení finanční situace 

Prezentace 

Společnost KPB Intra s. r. o. by měla i nadále zlepšovat své dobré jméno a postavení na 

trhu. S budováním dobrého jméno společnosti úzce souvisí prezentace vlastního 

podnikání. Doporučoval bych, aby si společnost vytvořila nové internetové stránky. 

Kvalitní internetové stránky působí dobrým dojmem, při komunikaci s dodavateli, 

odběrateli, zákazníky a ostatními obchodními partnery. Tento bod sice nesouvisí 

s návrhy ve finanční oblasti, ale jeho důležitost je nesporná. Společnost by se měla 

nadále prezentovat na veletrzích a zviditelňovat se na trhu. 

Pohledávky 

Dalším návrh se týká řízení pohledávek. Ve sledovaném období délka doby obratu 

pohledávek neustále kolísala, ale ustálila se ve stejné výši jako na začátku období. Jedná 

se ovšem o velmi dlouhou dobu a společnost by se měla snažit tuto dobu snížit. 

Zlepšení situace by nastalo s urychlením inkasa obchodních pohledávek. Společnost by 

měla vyvíjet tlak na obchodní partnery a zrychlit dobu inkasa svých pohledávek. 

Neměla by ovšem vyvíjet příliš velký tlak na odběratele, jelikož by to mohlo ohrozit 

další vzájemnou spolupráci. 

Zásoby 

Další oblastí, ve které bych navrhnul opatření, je oblast zásob. Celková hodnota zásob 

se zvýšila až na 17,5 mil. Kč v roce 2008. Největší podíl ze zásob tvoří materiál. 

Hodnota materiálu činí 15,8 mil. Kč. Společnost by se na tuto oblast měla cíleně 

zaměřit. Doporučoval bych částečný odprodej materiálu, jelikož materiál váže příliš 

mnoho finančních prostředků, které by mohly být použity na jiných místech. 

Další rozvoj 
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Společnost upřednostňuje financování z vlastních zdrojů než s pomocí cizích zdrojů. 

Společnost se jistě snaží dobývat nové trhy a získávat stále nové zákazníky, kteří by 

měli zájem o její produkty. Proto je pro další chod podniku velmi důležitá otázky 

týkající se rozvoje. Ve všech letech sledovaného období společnost vytvořila zisk a ten 

se postupně kumuloval. Společnost by tedy měla za pomoci zisku financovat další 

rozvoj společnosti. Jedná se především o nákup nových technologií, zkvalitnění postupu 

výroby, rozšiřování produktové řady. Společnost, jak už jsem zmínil, buduje také 

vlastní cejchovnu. Všechny tyto faktory doufám, že dohromady přispějí poté 

k uspokojování potřeb zákazníků. 

Likvidita 

Další můj návrh se týká oblasti likvidity. Hodnoty běžné likvidity a pohotové likvidity 

dosahují ve sledovaném období vysoko nad doporučené hodnoty. Je to způsobeno 

především vysokými hodnotami stavu zásob, materiálu a pohledávek. Společnost by se 

tedy měla zaměřit na snižování stavu zásob, materiálu a pohledávek jak je napsáno již 

výše. Měla by se snažit převést méně likvidní aktiva na likvidnější. 

Materiálová náročnost výnosů 

Ve společnosti dochází od roku 2006 se snižování hodnoty ukazatele materiálové 

náročnosti výnosů. Znamená to, že se podniku daří neustále snižovat materiálové a 

energetické vstupy. Podnik by měl dále v tomto trendu pokračovat a hledat nové 

možnost jak dále snižovat hodnoty materiálových vstupů, aniž by byla ohrožena kvalita 

vyráběných výrobků. 

 

Tyty navrhnuté změny vychází z výsledků finanční analýzy sledovaného podniku. 

Doufám, že management podniku se těmito návrhy bude zajímat a zmíněné návrhy 

přispějí ke zlepšení finanční situace podniku. 

 

4.2 Zhodnocení přínosů práce 

Bakalářské práce se zabývá silnými a slabými stránkami společnosti KPB Intra s.r.o. 

Dále jsou práci popsány hrozby a příležitosti, které také zasahují do chodu společnosti. 

Nejprve jsem provedl horizontální a vertikální analýzu, analýzu rozdílových ukazatelů a 

poměrových ukazatelů. Mezi analýzu poměrových ukazatelů patří ukazatelé likvidity, 
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aktivity, rentability, poměrových ukazatelů. Nakonec jsem vypočítal analýzu soustav 

ukazatelů. 

V této bakalářské práci jsem zjistil negativní i pozitivní stránky ve firmě. Do 

negativních oblastí, které potřebují změnu patří řízení pohledávek, oblast zásob, 

marketingová prezentace společnosti, likvidita a materiálová náročnost výnosů. 

V oblasti řízení pohledávek povede snížení stavu pohledávek ke zvýšení finanční 

hotovosti podniku: Odběratelé zkrátí dobu platby a podnik bude disponovat větším 

množstvím finančních prostředků, které dále použije pro svůj další rozvoj. 

V oblasti zásob se provede proces zhodnocení efektivnosti zásob, využívání zásob. Po 

odprodeji nepotřebných zásob bude společnost opět disponovat větším množstvím 

finančních prostředků a také se vylepší její hospodářský výsledek. 

Věřím, že mnou navržené opatření přispějí k vylepšení situace v podniku. Tyto opatření 

po uskutečnění zlepší problémové oblasti ve společnosti a vylepší finanční situaci 

podniku. Také se domnívám, že tyto návrhy budou mít pozitivní dopad na zákazníky a 

povedou podnik do dalších úspěšných let. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční hospodaření KPB Intra s. r.o. na 

základě výsledků finanční analýzy a formulovat návrhy, které by přispěly k lepšímu 

hospodaření společnosti. První část bakalářské práce tvořila teoretické část. V této části 

jsem charakterizoval popisovaných podnik, vysvětlit základní pojmy a typy finanční 

analýzy. Druhá část již tvořila praktická část, ve které jsem vypočítal jednotlivé 

ukazatele finanční analýzy. Jednalo se o rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, 

horizontální a vertikální analýzu a o soustavy ukazatelů. Výsledky jsem vyhodnotil a na 

těchto základech se snažil navrhnout opatření, které přispějí k lepšímu hospodaření 

společnosti.  
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DOKZ Doba obratu krátkodobých závazků 

DOZ Doba obratu zásob 

EAT Zisk po zdanění 

EBIT Zisk před zdaněním a nákladovými úroky 

IČ Identifikační číslo 

IN Index důvěryhodnosti 

OCA Obrat celkových aktiv 

OSA Obrat stálých aktiv 
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7.2 Seznam obrázků 

Obrázek 1: Výrobek VPT 25 13 

Obrázek 2: Výrobek CTS 12 14 

Obrázek 3: Výrobek VTO15 14 

Obrázek 4: Organizační struktura společnosti  16 

 



66 

 

7.3 Seznam grafů 

Graf 1:Počet zaměstnanců v letech 1995 – 2007 15 

Graf 2: Horizontální analýza aktiv v letech 2004 – 2008 33 

Graf 3: Horizontální analýza pasiv v letech 2004 – 2008 35 

Graf 4: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát v letech 2004 – 2008 38 

Graf 5: Vertikální analýza aktiv v roce 2008 39 

Graf 6: Vertikální analýza pasiv v roce 2008 41 

Graf 7:Čistý pracovní kapitál v letech 2004 – 2008 42 

Graf 8:Čisté pohotové prostředky v letech 2004 – 2008 43 

Graf 9:Ukazatel čistý peněžní majetek v letech 2004 – 2008 44 

Graf 10:Ukazatele likvidity v letech 2004 – 2008 45 

Graf 11:Obrat celkových a stálých aktiv v letech 2004 – 2008 47 

Graf 12:Doba obratu zásob, pohledávek a závazků v letech 2004 – 2008 48 

Graf 13:Ukazatel úrokové krytí v letech 2004 – 2008 50 

Graf 14:Koeficient samofinancování a cizí zdroje v letech 2004 – 2008 51 

Graf 15: Vývoj rentability v % v letech 2004 – 2008 52 

Graf 16: Vývoj mzdové produktivity v Kč v letech 2004 – 2008 53 

Graf 17: Ukazatel materiálové náročnosti výnosů v letech 2004 – 2008 54 

Graf 18: Vývoj indexu bonity v letech 2004 – 2008 55 

Graf 19: Vývoj indexu IN05 v letech 2004 -  2008 56 

 

7.4 Seznam tabulek 

Tabulka 1: Interpretace hodnot indexu důvěryhodnosti českého podniku 31 

Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv v tisících Kč v letech 2004 – 2008 32 

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv v % v letech 2004 – 2008 33 

Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv v tisících Kč v letech 2004 – 2008 35 

Tabulka 5: Horizontální analýza pasiv v % v letech 2004 – 2008 35 

Tabulka 6: Horiz. analýza výkazu zisků a ztrát v tis. Kč v letech 2004 – 2008 37 

Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát v % v letech 2004 – 2008 37 

Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv v letech 2004 – 2008 39 

Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv v letech 2004 – 2008 40 



67 

 

Tabulka 10: Rozdílové ukazatele v tisících Kč v letech 2004 – 2008 42 

Tabulka 11: Ukazatele likvidity v letech 2004 – 2008 45 

Tabulka 12: Ukazatele aktivity v letech 2004 – 2008 47 

Tabulka 13: Analýza zadluženosti v letech 2004 – 2008 49 

Tabulka 14: Analýza rentability v % v letech 2004 – 2008 51 

Tabulka 15: Analýza provozních ukazatelů v letech 2004 – 2008 52 

Tabulka 16: Analýza soustav ukazatelů v letech 2004 – 2008 54 

 

7.5 Seznam příloh 

Příloha 1: Rozvaha společnosti v letech 2004 – 2009 

Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát v letech 2004 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti KPB Intra s.r.o. v letech 2004 - 2008 

Označení AKTIVA Řádek 2004 2005 2006 2007 2008 

  AKTIVA CELKEM 001 45354 50742 68558 80919 95878 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0 

B Dlouhodobý majetek 003 16215 20734 30412 30780 36369 

B I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 445 570 447 283 148 

B I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0 

       2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 0 

       3. Software 007 445 570 447 283 148 

       4. Ocenitelná práva  008 0 0 0 0 0 

       5. Goodwill 009 0 0 0 0 0 

       6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 0 

       7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 0 

       8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 0 

B II Dlouhodbý hmotný majetek 013 12130 16524 26325 30207 34821 

B II 1. Pozemky 014 409 409 409 379 379 

       2. Stavby 015 6240 8413 9169 18836 22700 

       3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 5449 4834 6912 8554 10348 

       4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0 

       5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 0 

       6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 0 

       7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 32 2868 9835 2438 1394 

       8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 0 

       9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 0 

B III Dlouhodobý finanční majetek 023 3640 3640 3640 290 1400 

B III 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 3530 3530 3590 240 1300 

       2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 0 

       3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 0 

       4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 0 

       5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 110 110 50 50 100 

       6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0 

       7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 0 

C Oběžná aktiva 031 28808 29746 37597 49395 59006 

C I Zásoby 032 2180 3427 4896 9880 17439 

C I 1. Materiál 033 2180 3427 4057 8400 15797 

       2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 130 132 271 

       3. Výrobky 035 0 0 709 1348 1301 

       4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 0 

       5. Zboží 037 0 0 0 0 70 

       6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0 

C II Dlouhodobé pohledávky 039 3530 0 3 0 0 

C II 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 0 

       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 0 

       3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0 

       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účast. sdružení 043 0 0 0 0 0 

       5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 0 

       6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0 

       7. Jiné pohledávky 046 3530 0 0 0 0 

       8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 3 0 0 

C III  Krátkodobé pohledávky 048 15273 17010 21818 33930 31698 



 

 

C III 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 15069 14934 19028 31260 29446 

         2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 0 

         3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0 

         4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účast. sdružení 052 0 0 0 0 0 

         5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 0 

         6. Stát - daňové pohledávky 054 0 197 1 0 0 

         7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 203 429 664 348 847 

         8. Dohadné účty aktivní 056 0 393 400 836 0 

         9. Jiné pohledávky 057 0 1057 1725 1486 1405 

C IV Krátkodobý finanční majetek 058 7825 9309 10880 5585 9869 

C IV 1. Peníze 059 589 95 99 48 273 

         2. Účty v bankách 060 6868 9199 10768 5537 9596 

         3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 366 15 13 0 0 

         4. Pořizovaný krátkodoý finanční majetek 062 0 0 0 0 0 

D I Časové rozlišení 063 331 262 549 744 503 

D I 1. Náklady příštích období 064 331 262 549 744 503 

         2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0 

         3. Příjmy příštích období 066 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení PASIVA Řádek 2004 2005 2006 2007 2008 

  Pasiva celkem 067 45354 50742 68558 80919 95878 

A Vlastní kapitál 068 24155 28466 37609 51509 67284 

A I Základní kapitál 069 200 200 200 200 200 

A I 1. Základní kapitál 070 200 200 200 200 200 

      2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071 0 0 0 0 0 

      3. Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0 0 

A II Kapitálové fondy 073 0 0 0 0 0 

A II 1. Emisní ážio 074 0 0 0 0 0 

        2. Ostatní kapitálov fondy 075 0 0 0 0 0 

        3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 0 0 0 

        4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 0 0 

A III Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 17738 17739 1018 2018 2018 

A III 1. Zákonný rezervní fond 079 11 11 20 20 20 

         2. Statutární a ostatní fondy 080 17728 17728 998 1998 1998 

A IV  Výsledek hospodaření minulých let 081 0 1458 25598 33091 46840 

A IV 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 0 1458 25598 33091 46840 



 

 

         2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0 0 0 

A V Výsledek hospodaření běžného účetního období 084 6217 9069 10793 16200 18226 

B Cizí zdroje 085 21199 22276 30949 29410 28594 

B I Rezervy 086 4500 9000 11970 14100 19500 

B I 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 4500 9000 11970 14100 0 

      2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0 0 0 

      3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0 0 0 

      4. Ostatní rezervy 090 0 0 0 0 0 

B II Dlouhodobé závazky 091 0 0 0 0 0 

B II 1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0 0 0 

       2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 0 0 

       3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 0 0 

       4. Závazky ke společníkům, členům družstva  095 0 0 0 0 0 

       5. Dlouhodobě přijaté zálohy 096 0 0 0 0 0 

       6. Vydané dluhopisy 097 0 0 0 0 0 

       7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 0 0 

       8. Dohadné účty pasivní 099 0 0 0 0 0 

       9. Jiné závazky 100 0 0 0 0 0 

       10. Odložený daňový závazek 101 0 0 0 0 0 

B III Krátkodobé závazky 102 17329 13276 15317 12351 7284 

B III 1. Závazky z obchodních vztahů 103 12626 8081 8817 7281 3244 

         2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 0 0 

         3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 0 

         4. Závazky ke společníkům, členům družstva 106 3530 29 685 989 820 

         5. Závazky k zaměstnancům 107 609 605 704 998 1110 

         6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 307 313 408 567 628 

         7. Stát - daňové závazky a dotace 109 -87 0 0 2230 1178 

         8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 3992 3992 0 0 

         9. Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 0 

         10. Dohadné účty pasivní 112 346 274 711 286 304 

         11. Jiné závazky 113 -2 -18 0 0 0 

B IV Bankovní úvěry a výpomoci 114 -631 0 3662 2959 1810 

B IV 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 3562 2686 1810 

         2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0 0 0 0 

         3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 -631 0 100 273 0 

C I Časové rozlišení 118 0 0 0 0 0 

C I 1. Výdaje příštích období 119 0 0 0 0 0 

      2. Výnosy příštích období 120 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát společnosti KPB Intra s.r.o. v letech 2004 - 2008 

Označení Text Řádek 2004 2005 2006 2007 2008 

    I Tržby za prodej zboží 1 166 1 0 334 2945 

A Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 0 0 297 2882 

    + Obchodní marže 3 166 1 0 37 63 

     II Výkony 4 57504 68268 87001 98143 113945 

     II 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 57504 68268 86163 97222 113783 

         2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0 0 838 641 92 

         3. Aktivace 7 0 0 0 280 70 

B Výkonová spotřeba 8 31792 36768 51109 54514 62049 

B       1. Spotřeba materiálu a energie 9 23770 27699 38104 41919 49309 

          2. Služby 10 8022 9069 13005 12595 12740 

    + Přidaná hodnota 11 25712 31501 35892 43666 51959 

C Osobní náklady 12 11183 13733 16359 18941 21872 

C        1. Mzdové náklady 13 8128 10052 11985 13834 15901 

           2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 0 0 0 0 0 

           3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 2846 2566 4237 4985 5850 

           4. Sociální náklady 16 209 115 137 122 121 

D Daně a poplatky 17 46 271 52 63 53 

E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm. majetku 18 2008 3932 3231 3356 4229 

    III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 17 578 379 497 1622 

    III   1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 7 316 200 193 158 

           2. Tržby z prodeje materiálu 21 10 262 179 304 1464 

F Zůstatková cena prodaného dlou. majetku a materiálu 22 0 52 2 91 0 

F         1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 52 2 91 0 

           2. Prodaný materiál 24 0 0 0 0 0 

G Změna stavu rezerv a opravných položek 25 1500 3000 3017 2350 5278 

     IV Ostatní provozní výnosy 26 736 1443 1689 1635 4161 

H Ostatní provozní náklady 27 166 338 1119 543 3058 

     V Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 

I Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 11728 12196 14180 20454 23252 

     VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0 

J Prodané cenné papíry a podíly 32 352 124 0 0 0 

      VII Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 4000 0 

      VII 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 34 0 0 0 0 0 

             2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 35 0 0 0 0 0 

             3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanční majetku 36 0 0 0 4000 0 

      VIII Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 

K Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 3500 0 

       IX Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0 

L Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 0 



 

 

M Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. ob. 41 0 0 0 0 0 

        X Výnosové úroky 42 21 23 59 56 29 

N Nákladové úroky 43 0 0 100 153 144 

        XI Ostatní finanční výnosy 44 -105 715 187 151 273 

O Ostatní finanční náklady 45 77 738 491 530 1176 

        XII Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 

P Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -513 -124 -345 24 -1018 

Q Daň z příjmů za běžnou činnost 49 5044 2738 3042 4347 4008 

Q        1. splatná 50 5044 2738 3045 4344 4008 

           2. odložená 51 0 0 -3 3 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 6171 9334 10793 16131 18226 

        XIII Mimořádné výnosy 53 46 3 0 69 0 

R Mimořádné náklady 54 0 268 0 0 0 

S Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0 

S.       1. splatná 56 0 0 0 0 0 

          2. odložená 57 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 46 -265 0 69 0 

T Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 6217 9069 10793 16200 18226 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 11261 11807 13835 20547 22234 

 

 


