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ABSTRAKT 

Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku HVM Plasma, s.r.o. v období 

let 2005 – 2008 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. 

Zpracované hodnoty jednotlivých ukazatelů pak slouží ke zjištění finančního 

zdraví firmy a poskytnutí návrhů a doporučení na zlepšení jejího ekonomického 

stavu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční situace, finanční analýza, ukazatele: ziskovosti, likvidity, zadluženosti, 

aktivity. Návrhy na zlepšení finanční situace 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the financial situation of the company HVM Plasma, s.r.o. 

within the years 2005 - 2008 on the basic of selected methods of the financial 

analysis. Processed values of individual financial indexes are used for fading out 

financial health of the firm and providing proposals to improve state of economy 

of the firm. 

 

KEY WORDS 

Financial situation, financial analysis, rations of: profitability, liquidity, 

indebtedness, aktivity. Proposals to improvement of financial sitution 
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ÚVOD 

 Základním cílem podniku je dosažení pokud možno co největší tržní 

hodnoty podniku v delším časovém období. K dosažení tohoto základního 

finančního cíle napomáhá finanční analýza, jejíž podstatou je připravit podklady, 

které povedou ke zlepšení ekonomické situace podniku. 

 Finanční analýza hraje významnou roli v podnikovém řízení, v minulosti 

se o ni zajímala skupina top manažerů, kteří ze své pozice museli znát téma 

finanční analýzy pro kontrolu efektivnosti a účinnosti jejich práce. V dnešní době 

by každý zaměstnanec měl porozumět číslům účetní závěrky z důvodu zájmu o 

výkonnost firmy z hlediska pracovního poměru a výdělku.   

 Finanční analýza je úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním 

řízením podniku. Účetnictví poskytuje data a informace potřebné pro finanční 

rozhodování, poskytují totiž obraz o fungování firmy a o jejím vývoji v čase. 

K tomu pomáhají účetní výkazy jako rozvaha, výkazy zisků a ztrát a výkazy o 

peněžních tocích. Díky těmto informacím lze pomocí finanční analýzy zjistit 

finanční zdraví podniku. 

Dobře a včasně provedená finanční analýza odkrývá slabiny, které by měly být 

odstraněny, a odhaluje pozitiva, která by měla být upevňována a budována. Silná 

a slabá místa dokáže objevit jen pravidelná finanční analýza. 

 Společnost HVM Plasma, s.r.o. jsem si pro svoji práci vybrala, protože zde 

již několik let pracuji. V práci jsou použity informace z účetní závěrky společnosti 

za období let 2005 – 2008 a vybrané interní informace podniku, které mně byly 

poskytnuty. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE  

 Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti za 

pomocí vybraných ukazatelů a metod finanční analýzy, stanovit hlavní problémy 

společnosti a navrhnout jejich řešení. 

1. 1. Charakteristika analyzovaného podniku 

1. 1. 1. Základní údaje o podniku  

 Obchodní jméno:  HVM Plasma, spol. s r.o. 

 Datum zápisu:  31. Března 1992 

 Sídlo:    Praha 5, Na Hutmance 347/2, PSČ 158 00 

 Identifika ční číslo:  453 09 787 

 Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

 Základní kapitál:   200 000,- Kč 

 Společníci:   Hauzer Techno Coating BV 

     Ing. Jiří Vyskočil CSc. 

     Dr. Wolf-Dietre Münz 

 Statutární orgán:  Jednatel 

 Předmět podnikání: 

- povrchové úpravy a svařování kovů 

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 

společenských věd 

- příprava a vypracování technických návrhů 

- výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 

 

Obr. 1: - Logo společnosti 
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  HVM PLASMA, spol. s r.o. se specializuje na zakázkové 

povlakování, vývoj, konstrukci a přesnou strojní výrobu klíčových částí 

povlakovacích zařízení na bázi PVD technologií, a na výzkum a vývoj nových 

povlaků a povlakovacích metod. Má jedny z nejmodernějších povlakovacích 

středisek v Evropě a nabízí jak řadu povlaků vhodných pro sériové povlakování, 

tak speciální druhy povlaků vyvinutých podle přání zákazníka. 

  Při povlakování jde o vytvoření tenké vrstvy na povrchu předmětu 

za účelem zlepšení jeho vlastností funkčních či estetických. Povlakováním lze 

měnit ve velmi širokém spektru povrchové vlastnosti předmětu, které často 

zásadně ovlivňují i jeho vlastnosti funkční. 

  

Společnost HVM Plasma, s.r.o. se nachází ve čtyřech lokalitách: 

• Praha 5, Na Hutmance 347/2, PSČ 158 00 – vedení společnosti, útvary 

personalistika, finance a účetnictví, konstrukce, výzkum a vývoj, 

montáž, sklad, správa a údržba majetku, 

• Praha 5, Jinonická 80, PSČ 158 00 – povlakovací středisko PVD 

CENTRUM Praha,  

• obec Tuhaň, č.p. 95, pošta Kly, okres Mělník, PSČ 277 41 – útvar 

výroby 

• Modřice, Nádražní 296, PSČ 664 42 – povlakovací středisko PVD 

CENRUM Brno 

1. 1. 2. Vznik podniku 

 Společnost HVM Plasma byla založena 1. 4. 1992. Od svého založení se 

společnost věnovala stálé modernizaci a inovaci výrobních postupů. To se 

podařilo především díky vlastních výzkumných a vývojových kapacit a 

efektivním spojením mezi výzkumem, vývojem a výrobou. Společnost HVM 

Plasma usiluje o rozšíření a zpřístupnění spolupracujícím útvarům jakými jsou 

vysoké školy či Fyzikální ústav Akademie věd ČR.  
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 V roce 1994 došlo k prvnímu z výraznějších rozšíření společnosti a to bylo 

založení povlakovacího střediska nedaleko centrály v Praze – Jinonicích. Dalším 

významným krokem v roce 1996 bylo pro společnost založení své dceřiné 

společnosti Aviko Praha. Předmětem podnikání této firmy je výroba, instalace a 

opravy elektrických strojů a přístrojů a stavba strojů s mechanickým pohonem. 

V roce 1998 se sídlo společnosti HVM Plasma, spol. s r. o. přesunulo 

z pronajatých prostor do vlastní budovy Na Hutmance 2, 158 00 Praha 5.  

 V roce 2000 bylo založeno nové povlakovací centrum v Modřicích. Od 

tohoto roku je společnost nositelem certifikátu ISO 9001. Od roku 2001 se začalo 

povlakovat pro automobilový průmysl a v roce 2002 se pořídila nová 

technologická zařízení pro sériové povlakování. 

 V současné době je společnost držitelem certifikátu ISO 16949 a to od 

roku 2006 a certifikátu ISO 140001, který společnost obdržela v roce 2009. 

1. 1. 3. Výrobní program podniku 

 HVM PLASMA spol. s r.o., má od roku 1992 v náplni činnosti dvě 

stěžejní podnikatelské aktivity:  

1) povlakování technologií PVD (Physical Vapour Deposition) – dále 

„povlakování nebo PVD“. 

Metoda PVD je jednou z řady technologií nanášení tenkých vrstev. Umožňuje 

nanést vrstvy vyznačující se vynikající adhezí, fyzikálně-chemickými vlastnostmi 

a definovanou mikrostrukturou. Vývoj a aplikace PVD metod jsou ve společnosti 

zaměřeny na takzvané „tvrdé povlaky“ na bázi nitridů a karbidů přechodových 

kovů, které se vyznačují vysokou tvrdostí, otěruvzdorností a chemickou stálostí. 

PVD povlaky několikanásobně zvyšují životnost součástí a nástrojů vystavených 

extrémnímu mechanickému namáhání, otěru a korozi. Technologie PVD nachází 

využití v mnoha rozdílných oborech - mikroelektronika, optoelektronika, vakuová 

technika, optika, laserová a supravodičová technika, strojírenství, automobilový 

průmysl, letecký průmysl, kosmický průmysl, chemický průmysl, textilní 

průmysl, medicína atd. 
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V souvislosti s povlakováním jsou ve společnosti zabezpečovány v souladu 

s požadavky zákazníků výzkumně-vývojové činnosti, vlastní povlakování a 

nezbytné kontrolní operace garantující kvalitativní smluvní požadavky. Proces 

vlastního povlakování probíhá ve dvou povlakovacích centrech (PVD CENTRUM 

Praha a PVD CENTRUM Brno). 

2) výroba součástí povlakovacích zařízení pro technologii PVD, výroba 

odmašťovacích zařízení, zařízení pro odstraňování povlaků a 

naprašovacích zařízení pro výrobu CD 

Společnost se zaměřuje na vývoj, konstrukci a výrobu těchto zařízení a 

speciálních vakuových prvků, a na vývoj PVD technologií. 

Společnost konstruuje, vyrábí, montuje a zabezpečuje nezbytné kontrolní a 

zkušební činnosti související s výrobou součástí povlakovacích zařízení. Jedná se 

o klíčové části vakuových povlakovacích zařízení: obloukové a magnetronové 

katody a stolky s vícenásobnou planetovou rotací pro zakládání substrátů do 

vakuových povlakovacích komor. 

1. 1. 4. Prodejní trhy a konkurence 

 Společnost HVM Plasma má velice specifický obor činnosti. Jako hlavní 

konkurenční výhodu společnost HVM Plasma vidí ve vysokém stupni 

specializace a unikátní syntéze výzkumu, vývoje, konstrukce, vlastní výroby a 

montáže. V oblasti výzkumu a vývoje se snaží o aplikaci svého dosaženého 

výsledku do praxe. 

 Společnost se zabývá zakázkovým povlakováním, jedná se o povlakování 

v oblasti strojírenství. Tím se zvyšuje životnost nástrojů a dílů do strojů jako jsou 

vrtáky, frézy nebo tvářecí nástroje. Dále se zabývá povlakováním dekorativních 

vrstev, kde se zvyšuje životnost a atraktivita, a povlakováním chirurgických 

nástrojů a implantátů, kdy se pomocí povlakování zvýší životnost implantátu, aby 

mohl efektivně sloužit a nebyl třeba další lékařský zákrok. Od roku 2001 

společnost HVM Plasma povlakuje pro automobilový průmysl, jedná se o sériové 

povlakování pro zahraniční zákazníky. Povlakováním dílů pro automobilový 
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průmysl se snižuje tření, zvyšuje životnost, sníží se spotřeba i emise a zvýší se 

výkon motoru. 

Díky dobrým a dlouhotrvajícím vztahům se zákazníky se předpokládá i další 

spolupráce, tu nejvíce zajišťuje jednatel společnosti Ing. Jiří Vyskočil, který se 

snaží zákazníkům vyjít vstříc a zajišťovat pro ně co nejkvalitnější výrobky. 

 Kvalita výrobků je zaručena ISO certifikáty. Od ledna 2001 je firma 

držitelem certifikátu kvality podle normy ISO 9001, který se stal nedílnou 

součástí společnosti. Díky certifikátu se zlepšila image firmy a zpřístupnily se 

trhy, které by bez certifikátu byly nedostupné. Dalším krokem bylo získání 

certifikátu ISO/TS 16949, který zabezpečuje plnění dalších specifických 

požadavků automobilového průmyslu. Posledním krokem bylo získání certifikátu 

ISO 14001 (EMS), který zajišťuje plnění legislativních požadavků v oblasti 

ochrany životního prostředí a současně přispívá snižování dopadů činností 

společnosti na životní prostředí. 

1. 1. 5. Obchodní strategie 

  Jedním ze strategických cílů společnosti je vyvíjet nové technologické 

postupy s definovanými vlastnostmi vrstev. Nyní se rozšiřuje nové výzkumné 

centrum v Praze, které je dáno potřebou vytvořit nové aplikované laboratoře, jež 

se budou zabývat řešením přenosu těchto vakuových plazmových technologií do 

zařízení průmyslových rozměrů a aplikace těchto technologií na průmyslové díly, 

nástroje a výrobky.  

1. 1. 6. Zaměstnanci a zaměstnanecká politika 

 Zaměstnanci ve společnosti HVM Plasma jsou hlavní silou firmy. HVM 

Plasma nyní zaměstnává kolem 40 zaměstnanců v Modřicích a zhruba 50 

zaměstanců v Praze.  Každým rokem se počet zaměstnanců zvyšuje. V budoucnu 

se očekává další příliv zaměstnanců díky novému povlakovacímu středisku 

v Praze. 



16 
 

 Každý nový zaměstnanec musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, 

vyplnit osobní dotazník, absolvovat školení bezpečnosti práce a požární ochrany, 

školení systému řízení jakosti a školení, která vyplývají z popisu jeho práce. 

 Společnost HVM Plasma kromě základní výše mzdy nabízí i různé 

zaměstnanecké benefity v podobě stravenek, příspěvků na penzijní připojištění, 

kapitálové životní pojištění a příspěvek na výuku cizích jazyků. Nejnovějším 

benefitem jsou poukázky, které se dají uplatnit na sport, kulturu, dovolenou, 

nákup léků nebo relaxaci. 

1. 1. 7. Organizační struktura 

Organizační struktura firmy se sestává ze tří stupňů: 

1. vedení společnosti 

Vedení společnosti zejména stanovuje koncepci, vývoj a rozvoj firmy, stanovuje 

cíle firemní politiky, určuje organizační vazby a koncipuje způsob odměňování a 

principy mzdové politiky. 

Vedení tvoří ředitel společnosti, který má pravomoc rozhodovat a jednat za 

společnost. 

2. vedení útvaru 

Vedoucí útvarů zabezpečují zejména plánování a koordinaci činností v rámci 

svých útvarů, dohled nad prováděním těchto činností a informují vedení 

společnosti o výsledcích činnosti útvaru. Dále zajišťují v rámci svého útvaru 

dodržování platných právních norem a na ně navazujících předpisů. Zajišťují 

seznámení pracovníků s platnou vnitropodnikovou dokumentací a její dodržování. 

3. ostatní pracovníci 

Ostatní pracovníci zajišťují realizaci činností stanovených vedoucími útvarů. Ve 

své činnosti se dále řídí platnými směrnicemi, výrobně technickou dokumentací a 

popisy své pracovní činnosti. 
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Obr. 2: - Organizační struktura společnosti 
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1. 1. 8. Podnikový informační systém, jeho hardwarová a softwarová 

struktura 

 O tyto služby se stará externí firma. Externí firma zajišťuje správu stanic a 

serverů a správu ekonomického systému (ERP Scala). Zároveň může podávat 

návrhy na výměnu či doplnění hardwaru nebo softwaru. Pokud je návrh vedením 

schválen, může licence či hardware zajistit sama nebo pověřit schváleného a 

prověřeného dodavatele. Správa sítě nemůže sama rozhodovat o investicích, může 

řešit pouze běžné opravy. Součástí správy je i zálohování dat a úschova offline 

médií. 

 Spojení mezi Prahou a Modřicemi: jedná se o IPSEC tunel realizovaný po 

internetovém symetrickém a šifrovaném připojení. Data z interních PC 

v pobočkách jsou zašifrována a poslána „tunelem“ po internetu. Veškerá 

komunikace stanic za firewallem je filtrována tak, aby nemohlo dojít k úniku dat 

do veřejného internetu. 

 Spolupráce s externí firmou přináší mnoho výhod. Mají veškeré informace 

o HW i SW ve firmě. Kdykoliv se naskytne problém s nefunkčním hardwarem, je 

v nejbližší možné době vyměněn. Každý počítač má moderní operační systém 

Windows a antivirový program, který je pravidelně aktualizován. Všechny 

počítače mají LCD monitory a připojení k internetu. 
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1. 2. Vymezení problému, stanovení cílů bakalářské práce 

 V současné době se neustále mění ekonomické prostředí, které ovlivňuje i 

změny ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. Proto se úspěšná firma při 

svém hospodaření bez rozboru finanční situace podniku neobejde. 

 Cílem této bakalářské práce bude zjištění současného finančního zdraví 

společnosti HVM Plasma, s.r.o. na základě provedené finanční analýzy. Pomocí 

zjištěných výsledků budou předloženy návrhy na odstranění potencionálních 

nedostatků, které povedou ke zlepšení finanční situace. 

 Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení firemní minulosti, současnosti 

a předvídání budoucích finančních podmínek, proto zdrojem dat k finanční 

analýze budou převážně použity účetní výkazy. Jsou jimi rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty a výkaz o peněžních tocích spolu s výroční zprávou. 

 Analyzovaným obdobím, za které budu společnost HVM Plasma, s.r.o. 

hodnotit jsou roky 2005 – 2008. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ, 

POZNATKY Z LITERATURY  

    2. 1. Finanční analýza  

 Finanční analýza je součástí komplexní analýzy výkonnosti podniku, 

slouží k posouzení současné úrovně finančního zdraví podniku a k odhalení jejich 

příčin. Dále se pak posuzují vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti a 

připravují se poklady ke zlepšení ekonomické situace podniku. 

 Finanční analýza je základem a tedy i součástí celého finančního řízení, 

jehož hlavním posláním je kromě zajištění další prosperity také zkvalitnění 

rozhodovacích procesů, které reagují na silné a slabé stránky finanční situace. 

Finanční analýza hledá co nejúčinnější řešení v oblasti finančních zdrojů a jejich 

užití. Formulace finančního cíle a budoucích prostředků, které jsou součástí 

finančního plánu, jsou nutným vyústěním každého podnikatelského záměru. 

 Jedním z kritérií pro posouzení finančního zdraví podniku je schopnost 

naplňovat smysl své vlastní existence. Dalším kritériem pro posouzení finančního 

zdraví je schopnost podniku vyprodukovat pro vlastníky hodnoty ve formě co 

nejlepších výsledků hospodaření. Důležitou součástí finančního zdraví je také 

perspektiva dobré likvidity, kde je významný poměr mezi závazky firmy a trvale 

vloženým vlastním kapitálem. Při tom platí, že čím je tento poměr menší, tím je 

firma v několika dalších letech méně náchylná při dočasně nepříliš dobrých 

výsledcích. (5) 

 Finanční analýza je úzce spojena s finančním účetnictvím.  Účetnictví 

poskytuje potřebná data a informace prostřednictvím základních finančních 

výkazů: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích. Jenže účetnictví 

tyto data shromažďuje, eviduje, třídí a dokumentuje, ale neposkytuje ucelený 

obraz o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých 

stránkách, o nebezpečích a trendech a o celkové kvalitě hospodaření. Tomuto 

napomáhá finanční analýza, která získané údaje mezi sebou navzájem poměřuje a 
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tím umožňuje dospět k závěrům o celkovém hospodaření podniku. A podle těchto 

závěrů přijmout určitá rozhodnutí. (11) 

2. 2. Uživatelé finanční analýzy 

 Informace týkající se finančního stavu podniku zajímají mnoho subjektů, 

kteří nějakým způsobem přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Ovšem ne 

každá skupina se zajímá o stejné charakteristiky. Mezi takové subjekty patří 

například: 

Investoři 

Finanční analýza je pro ně důležitá při rozhodování o budoucích investicích, kdy 

se zajímají hlavně o míru rizika a míru výnosnosti jimi vloženého kapitálu. 

Důležité je pro ně i kontrolní hledisko, kdy se zajímají o stabilitu a likviditu 

podniku, jeho tržní zisk a disponibilní zisk. 

Manažeři  

Využívají informace především pro dlouhodobé i operativní finanční řízení 

podniku. Tyto znalosti jim umožňují se správně rozhodovat při získávání 

finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury, při alokaci 

volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku apod. 

Manažeři mají často zájem o informace o finanční pozici jiných podniků, 

z důvodu srovnání výsledků. 

Obchodní partneři 

Zajímá je především to, zda podnik bude schopen hradit své závazky. Hodnotí 

krátkodobou prosperitu, jeho solventnost a likviditu. Chtějí mít také jistotu, že 

dodavatelský podnik bude schopen dostát svým závazkům v plné výši a ve 

stanovené lhůtě. 
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Zaměstnanci 

Často bývají motivováni hospodářskými výsledky, mají zájem na prosperitě, 

hospodářské a finanční stabilitě podniku. Zajímají se především o jistoty 

zaměstnání a o sociální a mzdové perspektivy. 

Banky a jiní věřitelé 

Banky samozřejmě chtějí znát finanční situaci svého potenciálního dlužníka. 

Odvíjí se od ní to, zda banka vůbec peníze poskytne, pokud ano, tak v jaké výši a 

za jakých podmínek. Držitelé dluhopisů projeví zájem zejména o informace 

týkající se platební schopnosti, finanční stability a likvidity. 

Stát a jeho orgány 

Zajímají se o finančně – účetní data z mnoha důvodů. Pro statistiky, pro kontrolu 

plnění daňových povinností, pro kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, 

získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou, rozdělování 

finanční výpomoci podnikům jako jsou přímé dotace, zaručené úvěry vládou atd. 

 

 Zájemců o finanční analýzu je ještě více, jde o analytiky, daňové poradce, 

burzovní makléře, účetní znalce, odborové svazy, univerzity, novináře a nakonec i 

nejširší veřejnost se zajímá o činnost podniku z různých důvodů. (11) 

2. 3. Zdroje vstupních dat 

 Při hodnocení finančního zdraví podniku jsou zpracovávána data z 

různých zdrojů.  Základním a výchozím zdrojem je účetnictví. Jsou to především 

finanční výkazy finančního účetnictví, údaje z vnitropodnikového účetnictví a 

výroční zprávy společnosti. 

 Hlavní zdroje pro získání informací o finanční situaci podniku získáme z 

účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přehled o finančních 

tocích podniku – cash flow. Rozvaha je výkaz o majetku podniku, tedy aktiv, a 

zdrojích jeho financování, tedy pasiv, k určitému datu. V rozvaze se aktiva třídí 
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podle likvidnosti jednotlivých složek majetku a pasiva se třídí podle vlastnictví. 

Výkaz zisku a ztráty obsahuje výnosy, náklady a výsledek hospodaření provozní, 

finanční a mimořádné činnosti za běžné období. Cash flow je skutečný tok 

peněžních prostředků podniku, tedy skutečné příjmy a skutečné výdaje 

společnosti.  

 Účetnictví však samo o sobě nedokáže zhodnotit a určit konkrétní stav 

finanční situace, proto musí finanční analýza zkoumat a vyhodnocovat údaje i z 

jiných zdrojů. Jsou to informace týkající se podniku, trhu a ekonomického 

prostředí, ve kterém se firma nachází, informace jako jsou obor podnikání, druh 

činnosti, postavení na trhu apod. (5)   

2. 4. Metody elementární technické analýzy  

 Tyto metody se užívají při finanční analýze velmi často, a to především 

proto, že nejsou příliš složité a nabízejí rychlé získání přehledu o stavu finančního 

zdraví podniku. 

Mezi metody elementární technické analýzy patří následující: 

� analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových) 

� analýza trendů (horizontální analýza) 

� procentní rozbor (vertikální analýza) 

� analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

� analýza cash flow 

� analýza poměrových ukazatelů 

� rentability 

� aktivity 

� zadluženosti a finanční struktury 

� likvidity 

� kapitálového trhu 

� provozní činnosti 

� cash flow 

� analýza soustav ukazatelů 
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� pyramidové rozklady 

� predikční modely (10) 

    2. 5. Analýza absolutních ukazatelů 

 K hodnocení finanční situace se využívá údajů obsažených v účetních 

výkazech. Sledují se změny absolutní hodnoty ukazatelů v čase a jejich relativní 

změny. Uplatnění absolutních ukazatelů se nachází v analýze vývojových trendů a 

v procentní analýze komponent. 

        2. 5. 1. Analýza trendů (horizontální analýza) 

 Tato analýza porovnává změny ukazatelů v časové řadě. Údaje najdeme v 

účetních výkazech a výročních zprávách firem za několik posledních let. 

U horizontální analýzy zjišťujeme změny absolutních hodnot, tak i procentní 

změny jednotlivých položek účetních výkazů a to po řádcích, horizontálně. Odtud 

plyne název horizontální analýza nebo také analýza trendů. 

Vzorec pro výpočet absolutní změny ukazatele: 

��������í 	
ě�� = ���	����� − ���	�������  

 

Vzorec pro výpočet ukazatele procentní změny: 

�������í 	
ě�� =
��������í 	
ě��

���	���� � ř�����	í
 �����í
∙ ����� %� 

 

        2. 5. 2. Procentní analýza komponent (vertikální analýza) 

 Základem vertikální analýzy je posouzení komponent majetku a kapitálu, 

tzv. struktury aktiv a pasiv firmy. Z této struktury je možné posuzovat složení 

hospodářských prostředků a z jakých zdrojů byly pořízeny. Vytvářet a udržovat 

rovnovážný stav majetku a kapitálu je důležité pro ekonomickou stabilitu firmy. 
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  Jednotlivé části výkazů jsou vyjadřovány jako procentní podíly jedné 

z těchto částí. Pro procentní vyjádření je základem obvykle velikost tržeb ve 

výkazu zisku a ztrát a v rozvaze hodnota celkových aktiv.  Vždy se pracuje 

v jednotlivých letech odshora dolů, nikdy napříč jednotlivými roky. 

 Výhodou vertikální analýzy je nezávislost na meziroční inflaci, tím 

umožňuje srovnatelnost výsledků analýzy z různých let, sledovat vývojové trendy 

za několik let a srovnávat různé firmy. (10) 

Výpočet ukazatele se provádí tímto způsobem: (12) 

�������í 	
ě�� =  
��������í �������
����č�ý �
�������� ∙ ����� %� 

2. 6. Analýza rozdílových ukazatelů 

 K analýze a řízení finanční situace firmy slouží rozdílové ukazatele, které 

jsou v praxi označovány za finanční fondy. Tyto fondy mohou být chápány jako 

agregace (shrnutí) určitých stavových ukazatelů, které vyjadřují aktiva nebo 

pasiva, neboli jako rozdíl mezi souhrnem položek krátkodobých aktiv a položek 

krátkodobých pasiv. (4) 

2. 6. 1. Čistý pracovní kapitál 

 Tento ukazatel je nejčastěji využíván. Vypočítáme ho jako rozdíl mezi 

celkovými oběžnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými dluhy (CKkr). 

Krátkodobé dluhy jsou vymezeny od 3 měsíců do 1 roku. Díky tomu se dá oddělit 

v oběžných aktivech ta část finančních prostředků, která je určena na brzkou 

úhradu krátkodobých dluhů, od části relativně volné, kterou chápeme jako určitý 

finanční fond. 

Vzorec pro výpočet čistého pracovního kapitálu: 

Manažerský přístup: 

Č�� = ��ěž�á ������ − ��á������é 	á��	�� 
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Investorský přístup: 

Č�� = ������. 	á��	��+ ������í �
ě�í�− ��á�á ������ 

2. 6. 2. Čisté pohotové prostředky (ČPP)  

 Při použití čistého pracovního kapitálu musíme být opatrní, protože mezi 

ním a likviditou neexistuje identita. V oběžných aktivech se mohou nacházet i 

položky málo likvidní nebo i dlouhodobě nelikvidní. Tento ukazatel je ovlivněn 

způsobem oceňování jeho složek, zejména majetku. 

 Pro sledování okamžité likvidity se používá čistý peněžní fond, což je 

rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. 

Fond, který uvádí nejvyšší stupeň likvidity je ten, který do pohotových peněžních 

prostředků zahrnuje jen hotovost a peníze na běžných účtech. 

Vzorec pro výpočet čistých pohotových prostředků: 

Č�� = ������é �����č�í ����ř����− ���
ž��ě �����é 	á��	�� 

2. 7. Analýza cash flow 

 Cash flow uvádí peněžní přebytek hospodaření.  Je to skutečný pohyb 

peněžních prostředků firmy. Představuje příliv a odliv peněz za určité období. Na 

rozdíl od zisku, který se zjistí z rozdílu výnosů a nákladů, cash flow je určen 

rozdílem mezi příjmy a výdaji firmy za dané období. 

 Cash flow je východiskem řízení likvidity firmy, protože existuje rozdíl 

mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením, vzniká také 

časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi, které vyvolávají náklady, a 

jejich finančním zachycením. Také tu je rozdíl mezi náklady a výnosy a mezi 

příjmy a výdaji. 

 Účelem přehledu cash flow je popis vývoje finanční situace v daném 

období a objasnění příčin změn ve finanční pozici. (10) 
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 Sledování cash flow nám umožní zjistit schopnost podniku vytvářet 

peněžní prostředky z provozních, finančních a investičních příjmů, na druhé 

straně jaká je výše těchto prostředků potřebná na krytí provozních, finančních a 

investičních výdajů. 

 Velice důležitým indikátorem finančního zdraví podniku je cash flow 

z hlavní výdělečné činnosti (provozní cash flow). Podnik nemůže mít tuto 

hodnotu zápornou po delší časové období. 

Analýza cash flow je založena: 

� na přehledu o peněžních tocích 

� na souboru poměrových ukazatelů obsahujících cash - flow 

 Pro finanční analýzu je důležitý pohled na finanční tok firmy i zpětně, zda 

měla firma vždy v každém okamžiku dostatek finančních prostředků. (9) 

2. 8. Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele charakterizují vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Většinou jsou to data účetní a to 

rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Údaje z rozvahy zachycují veličiny k určitému datu, 

ale údaje z výkazu zisku a ztrát zobrazují výsledky činností za určité období. 

 Poměrové ukazatele umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o 

základních finančních charakteristikách firmy. Proto jde o nejoblíbenější a 

nejrozšířenější metodu finanční analýzy. Jejich výpočet není posledním krokem 

analýzy, spíše začátek. 

 Důvody pro použití poměrových ukazatelů je, že umožňují analýzu 

časového vývoje finanční situace dané firmy a jsou vhodné k porovnávání 

podobných firem. Mezi nevýhody poměrových ukazatelů je nízká vypovídací 

schopnost.  

Podle finanční analýzy se člení poměrové ukazatele na: 

o ukazatele rentability 



28 
 

o ukazatele aktivity 

o ukazatele zadluženosti 

o ukazatele likvidity 

o ukazatele tržní hodnoty 

o provozní ukazatele 

o ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow (10) 

2. 8. 1. Ukazatele likvidity 

 Tyto ukazatele vypovídají o schopnosti podniku dostát svým závazkům. 

Firma by měla být připravena uhradit dluhy, když nastane jejich splatnost. To se 

nazývá solventnost podniku a je podmínkou existence firmy. 

 Likvidita je souhrn prostředků, které má podnik k úhradě svých splatných 

závazků. 

 Ukazatele likvidity poměřují čím je možno zaplatit s tím, co je nutno 

zaplatit. Jednotlivé ukazatele se dělí podle položek aktiv od těch nejlikvidnějších, 

což je hotovost, po ty méně likvidní. 

 Tyto ukazatele mají nevýhodu v tom, že hodnotí likviditu podle zůstatků 

finančního majetku, i když v daleko větší míře závisí na budoucích peněžních 

tocích. 

Používají se tři typy ukazatelů: 

� Běžná likvidita 

 Ukazatel udává, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky. Běžná 

likvidita je citlivá na strukturu zásob a jejich oceňování vzhledem k prodejnosti a 

na strukturu pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či neodbytnosti. 

Podnik, který má nevhodnou strukturu oběžných aktiv, se může dostat do špatné 

finanční situace. 

Vzorec pro výpočet běžné likvidity: 

�ěž�á ��������� =
��ěž�á ������

��á������é 	á��	�� 



29 
 

 Hodnota ukazatele, jež je měřítkem budoucí solventnosti firmy, je 

postačující pro hodnotu vyšší než 1,5. 

� Pohotová likvidita 

 Tento ukazatel odstraňuje nevýhody předchozího tím, že vylučuje 

z oběžných aktiv zásoby a v čitateli mu zůstávají jen peněžní prostředky, 

krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. V analýze je dobré zkoumat 

poměr běžné a pohotové likvidity.  

Vzorec pro výpočet pohotové likvidity: 

������á ��������� =
��ěž�á ������ − 	á����
��á������é 	á��	��  

 

 Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 1, aby byla zachována likvidita 

firmy. (10) 

 U tohoto ukazatele je užitečné sledovat ne hodnotu ukazatele, ale její 

vývoj v čase. V porovnání s předchozím ukazatelem se tento považuje za 

praktičtější a z analytických důvodů je užitečné porovnávat oba ukazatele. O 

poznání nižší hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob ve 

struktuře aktiv. Vyšší hodnota bude výhodnější pro věřitele, ale ne pro vedení 

firmy. (11) 

� Okamžitá likvidita 

 Měří schopnost firmy zaplatit dluhy v době jejich splatnosti. Ve vzorci 

jsou do čitatele dosazovány peníze (v hotovosti a na běžných účtech) a jejich 

ekvivalenty (šeky, splatné dluhy, krátkodobé cenné papíry).  Likvidita tohoto 

ukazatele je zajištěna hodnotou 0,2. 

Vzorec pro výpočet okamžité likvidity: 

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

���
ž��ě �����é 	á��	��  
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2. 8. 2. Ukazatele zadluženosti 

 Zobrazují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy. Měří 

rozsah, v jakém rozsahu firma využívá dluhy k financování. Zadluženosti 

nemůžeme přičítat jen negativní charakteristiky firmy, protože její růst může 

napomoci k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě firmy. Současně ale 

zvyšuje riziko finanční nestability. 

K analýze zadluženosti se používá řada ukazatelů: 

Celková zadluženost 

  Ukazatel celkové zadluženosti udává, z kolika procent jsou celková aktiva 

financována cizím kapitálem. Nízký ukazatel preferují věřitelé, vyšší hodnota je 

upřednostňována ze strany vlastníků, aby znásobili svoje výnosy. V případě, že je 

jeho hodnota vyšší než oborový průměr, bude pro společnost obtížné získat další 

zdroje bez zvýšení hodnoty vlastního kapitálu. 

 Ukazatel může být také pojmenovaný jako koeficient napjatosti nebo 

ukazatel věřitelského rizika. 

Vzorec pro výpočet celkové zadluženosti: 

������á 	����ž����� =
��	í ����á�

������á ������ 

Koeficient samofinancování 

 Ukazatel nám udává informace o finanční struktuře podniku, vyjadřuje 

nám, v jakém poměru jsou celková aktiva podniku financovaná penězi vlastníků.  

Vzorec pro výpočet koeficientu samofinancování: 

���������� ��
���������á�í =
������í ����á�
������á ������ 

 

 Součet ukazatele koeficientu samofinancování a ukazatele celkové 

zadluženosti by měl mít hodnotu 1. 



31 
 

Úrokové krytí  

 Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát je zisk před nákladovými úroky a před 

zdaněním (EBIT) větší než vyplácené nákladové úroky.  

Vzorec pro výpočet ukazatele úrokového krytí: 

ú�����é ����í =
� !"
ú���� 

 Ve fungujícím podniku by měla být hodnota ukazatele 6 až 8. Ovšem 

v zahraniční literatuře se uvádí, že velikost tohoto ukazatele by měla být 3 a více, 

podle pravidla přiměřeného úrokového krytí. (5) 

Doba splatnosti dluhu 

 Udává, po kolika letech je podnik schopen při stávající výkonnosti splatit 

veškeré své dluhy. 

Vzorec pro výpočet doby splatnosti dluhu: 

���� ��������� ����� =
�����− ������é ��ěž�í ����ř����

����	�í #���− ���$  

Běžná zadluženost 

Vzorec pro výpočet běžné zadluženosti: 

�ěž�á 	����ž����� =
��á������ý ��	í ����á�

������á ������  

 Udává poměr krátkodobého cizího kapitálu s celkovými aktivy. (10) 

2. 8. 3. Ukazatele rentability (ziskovosti) 

 Tato skupina ukazatelů vyjadřuje ziskovost (výnosnost), která má být 

pokud možno co nejvyšší. Tyto ukazatele zajímají především investory. Ukazatele 

ziskovosti měří úspěšnost při dosahování podnikových cílů a to pomocí srovnání 
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zisku s jinými veličinami vyjadřující prostředky vynaložené na jeho dosažení. 

Ukazatele vypovídají o financování dané firmy, o pozitivním nebo negativním 

vlivu řízení aktiv. Používají se při hodnocení a komplexním posouzení celkové 

efektivnosti podniku. (5) 

Mezi ukazatele patří: 

ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu 

 Ukazatel patří k nejdůležitějším ukazatelům, kterými se hodnotí 

podnikatelská činnost firem. Vyjadřuje účinnost celkového kapitálu vloženého do 

firmy nezávisle na zdroji financování. 

Vzorec pro výpočet ukazatele rentability vloženého kapitálu: 

%&! =
� !"

������ý ����á� 

 U tohoto vzorce není čitatel jednoznačně zadán.  Můžeme se zde setkat se 

ziskem před úhradou úroků a daně z příjmů (EBIT), ziskem před zdaněním (EBT) 

nebo ziskem po zdanění (EAT). Jsou tu tedy možnosti různých forem celkového 

zisku, kterého jsme dosáhli použitím celkového vloženého kapitálu. Možnost, 

kterou zvolíme, závisí na účelu, jemuž má analýza sloužit. (10) 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

 Ukazatel ROA udává poměr mezi ziskem a celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou aktiva 

financována. Ukazatel se použije při srovnání firem s rozdílnými daňovými 

podmínkami a různým podílem dluhu ve finančních zdrojích. 

 Když do vzorce dosadíme EBIT, měříme hrubou produkční sílu aktiv před 

zdaněním a nákladovými úroky. 
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Vzorec pro výpočet ukazatele rentability celkových vložených aktiv: 

%&' =
�'"

������á ������ 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

 Udává míru ziskovosti vlastního kapitálu. Díky tomuto ukazateli vlastníci 

zjišťují, jestli jejich kapitál má dostatečný výnos a jestli se využívá s intenzitou, 

která odpovídá velikosti jejich investičního rizika. 

Vzorec pro výpočet ukazatele rentability vlastního kapitálu: 

%&� =
�'"

������í ����á� 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

 Popisuje zisk vztažený k tržbám, které ve jmenovateli zlomku představují 

tržní ohodnocení výkonů firmy za určité časové období. Tržní úspěšnost je 

ovlivněna více faktory, kde stanovená cena nemusí být rozhodující. Je zde vliv 

cenové politiky, marketingové strategie, reklamy i módních vlivů. 

Vzorec pro výpočet ukazatele rentability tržeb: (10) 

%&( =
�'"
��ž�� 

2. 8. 4. Ukazatele aktivity  

 Zjišťují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Jestliže má 

podnik aktiv více než je účelné, vznikají jí zbytečné náklady, když je aktiv 

nedostatek, může podnik přicházet o možné tržby. (5) 

 Ukazatele obvykle vyjadřují vázanost kapitálu ve vybraných položkách 

aktiv a pasiv, jejich obratovost či dobu obratu aktiv. 
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Obrat celkových aktiv 

 Vyjadřuje počet obrátek za daný časový interval. Když je intenzita využití 

aktiv nižší než počet obrátek celkových aktiv zjištěných jako oborový průměr, 

měly by být navýšeny tržby, případně odprodána některá aktiva.  

Vzorec pro výpočet obratu celkových aktiv: (10) 

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

 Hodnota obratu aktiv by měla být nejméně 1, ale je lepší, když se tato 

hodnota srovná s hodnotou oborového průměru. (8) 

Obrat stálých aktiv 

 Je významný při rozhodování, zda má firma pořídit další produkční 

majetek. Při nižší hodnotě ukazatele než je oborový průměr, měla by firma zvýšit 

výrobní kapacity a omezit investice firmy. 

Vzorec pro výpočet stálých aktiv: 

����� ��á�ý�� ����� =
��č�í ��ž��
��á�á ������ 

Obrat zásob 

 Udáván i jako ukazatel intenzity zásob. Vyjadřuje, kolikrát se v průběhu 

roku položka zásob prodá a znovu uskladní. Nevýhoda ukazatele tkví v tom, že 

tržby odráží tržní hodnotu, ale zásoby jsou uváděny v nákladových cenách. Tím 

může být výsledná hodnota ukazatele vyšší než skutečná obrátka.  

 Při vyšší hodnotě ukazatele než je oborový průměr to vypovídá o tom, že 

ve firmě nejsou zbytečně nelikvidní zásoby, které vyžadují nadbytečné 

financování. Při nízkém obratu zásob můžeme usuzovat zastaralé zásoby, jejichž 

hodnota je reálně nižší než se uvádí v účetních výkazech. 
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Vzorec pro výpočet obratu zásob: 

����� 	á��� =
��č�í ��ž��
	á����  

Doba obratu zásob 

 Vypovídá o průměrném počtu dní, po něž jsou zásoby vázány v podnikání 

do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. U zásob výrobků a zboží se 

stává indikátorem likvidity, poněvadž udává počet dnů, za něž se zásoby promění 

v hotovost nebo pohledávku. 

Vzorec pro výpočet doby obratu zásob: 

���� ������ 	á��� =
	á����
)��ž��
*+� ,

 

Doba obratu pohledávek 

 Ukazatel udává, kolik dní je zadrženo inkaso peněz za tržby 

v pohledávkách. Po tuto dobu firma čeká na inkaso plateb za již provedené tržby. 

Je-li tato doba delší než běžná doba splatnosti, je to znak, že obchodní partneři 

včas neplatí. Pokud to trvá po delší dobu, měla by firma zvažovat, jak urychlit 

inkasa svých pohledávek. 

Vzorec pro výpočet doby obratu pohledávek: 

���� ������ �����á��� =
�����á���
)��ž��
*+� ,

 

Doba obratu závazků 

 Tento ukazatel nám říká, jak dlouhý je odklad platby faktur firmy vůči 

svým dodavatelům. 
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Vzorec pro výpočet doby obratu závazků: 

���� ������ 	á��	�ů =
	á��	�� �ůč� ���������ů


����í ��ž��  

2. 8. 5. Provozní ukazatele 

 Tato skupina ukazatelů je zaměřena dovnitř podniku a pomáhají 

managementu k hodnocení efektivnosti provozních aktivit podniku. Opírají se 

především o náklady, jejichž řízení má za následek dosažení vyššího konečného 

efektu. 

 Nejrozšířenější provozní ukazatel je ukazatel produktivity z přidané 

hodnoty. 

Vzorec pro výpočet produktivity z přidané hodnoty: (1) 

����������� 	 ř����é ������� =
ř����á �������
�č�� 	�
ě������ů 

2. 9. Analýza soustav ukazatelů 

 Existuje celá řada rozdílových a poměrových ukazatelů, kterými se dá 

hodnotit finanční situace firmy, ty ale mají omezenou vypovídací schopnost, 

protože charakterizují jen určitý úsek činnosti firmy. Proto se k posouzení celkové 

finanční situace podniku používají soustavy ukazatelů. 

 Vypovídací schopnost ukazatelů roste s počtem zahrnutých ukazatelů 

v soustavě, tím se zpřesňuje výsledek hodnocení, ale naopak se ztěžuje orientace 

zejména ve výsledném hodnocení firmy. (1) 

        2. 9. 1. Index bonity  

 Používá šest vybraných poměrových ukazatelů, přitom hodnota každého 

z nich se násobí stanovenou vahou pro daný ukazatel. Součiny se sčítají a jejich 

suma představuje indikátor bonity.  
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Vzorec pro výpočet indexu bonity: 

����- ������ = �,.-� + �,�/-� + ��-� + .-� + �,*-� + �,�-� 

X1= cash flow/cizí zdroje 

X2= celková aktiva/cizí zdroje 

X3= zisk před zdaněním/celková aktiva 

X4= zisk před zdaněním/celkové výkony 

X5= zásoby/celkové výkony 

X6= celkové výkony/celková aktiva 

 Čím je celková hodnota větší, tím je lepší finanční situace podniku. (5,10) 

        2. 9. 2. Index IN 05 

 Tento index vznikl jako poslední z indexů IN. Jedná se o aktualizaci 

indexu IN 01 podle testů na datech průmyslových podniků z roku 2004. Výhodou 

tohoto indexu je spojení pohledů věřitele i vlastníka. 

Vzorec pro výpočet indexu IN 05: 

!0 �. = �,�* ∗ 1�+ �,�2 ∗ 13 + *,45 ∗ 1*+ �,3� ∗ 12 + ��4 ∗ 1. 

X1 = celková aktiva / cizí zdroje 

X2 = EBIT / nákladové úroky 

X3 = EBIT / celková aktiva 

X4 = výnosy / celková aktiva 

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

Kriteriální hodnoty: 

IN 05 < 0,9 … podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 

0,9 < IN 05 < 1,6 … šedá zóna nevyhraněných výsledků 

IN 05 > 1,6 … je možno předvídat uspokojivou finanční situaci (13) 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH P ŘÍSTUPU 

K ŘEŠENÍ 

 Následující kapitola je věnována finanční analýze společnosti HVM 

Plasma, s.r.o. a vyhodnocení jejího finančního zdraví. 

3.1. Hodnocení vnějších a vnitřních faktorů. Základní strategická 

analýza firmy      

 Společnost HVM Plasma neustále pracuje na zvyšování technické úrovně 

svých povlakovacích zařízení a přístrojů. V současné době se dokončuje nová 

povlakovací budova v Praze, kde budou nejmodernější stroje určené k 

povlakování, nová laboratorní zařízení, která budou sloužit k výzkumu a vývoji, 

nové a větší výrobní prostory. S novou povlakovací halou se bude moci zvětšit 

kapacita zakázek, osloví se noví zákazníci a díky novým povlakovacím zařízením 

se zvýší i nabídka služeb pro naše zákazníky. 

 Základní strategická analýza firmy by mohla být sama o sobě velice 

obsáhlá, a tak se zaměřím jen na zpracování SWOT analýzy. SWOT analýza je 

metoda, pomocí níž je možné identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby analyzované společnosti. S její pomocí můžeme komplexně vyhodnotit 

fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu.  

 Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní 

prostředí firmy a na vnitřní faktory podnikání. 

 Analýza příležitostí a hrozeb se orientuje na externí prostředí firmy, které 

podnik nemůže kontrolovat, ale může je identifikovat. 
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Tabulka: 1 – SWOT analýza společnosti HVM Plasma, s.r.o. 

SWOT analýza 

Silné stránky: Slabé stránky: 

� Stabilní postavení na trhu 

� Technologická vyspělost 

� Kvalitní výrobky 

� Úspěch v automobilovém průmyslu 

� Know – how (přes majitele firmy) 

� Spojení výzkum, vývoj, 

konstrukce, výroba a montáž 

� Lokalizace – Praha, Modřice, 

Tuháň 

� Zákaznický přístup 

� ISO certifikáty 

� Dlouhodobé odsouhlasení 

projektů pro automobilový 

průmysl 

� Propagace firmy – internetové 

stránky 

� Motivace zaměstnanců 

� Organizace práce 

Příležitosti: Hrozby: 

� Využití know-how v obchodních 

technikách 

� Široká možnost využití povlaků 

� S novými technologiemi uplatnění 

na nových trzích 

� Kursové vlivy 

� Konkurence 

� Vlivy ekonomické a politické 

 

3.2. Finanční analýza podniku 

 V této části bakalářské práce se zaměřuji na zpracování komplexní 

finanční analýzy podniku, rozeberu jednotlivé vypočtené ukazatele a zhodnotím 

finanční situaci podniku jako celku. Zdrojem vstupních dat a podkladem pro 

výpočty jsou údaje z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow) 

společnosti HVM Plasma, s.r.o., v období od roku 2005 – 2008.  

 Na konci daných kapitol je pro lepší názornost vypočtených hodnot 

uvedeno i jejich grafické vyjádření. Za předpokladu, že toto zobrazení je 

prospěšné a průkazné. 
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3. 2. 1. Horizontální analýza (analýza trendů) 

 Tato část finanční analýzy porovnává změny jednotlivých položek 

účetních výkazů v časové posloupnosti. Analýza nám poskytuje obraz o 

absolutních změnách hodnot těchto položek a stejně tak i jejich procentní 

vyjádření. 

3. 2. 1. 1. Horizontální analýza aktiv 

 V následující tabulce je horizontální analýza vybraných položek aktiv, 

celková horizontální analýza je uvedena v příloze č. 2. 

Tabulka: 2 – Horizontální analýza vybraných položek aktiv 

Vybrané položky aktiv 
změna 2005/2006 

změna 
2006/2007 

změna 
2007/2008 

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

AKTIVA CELKEM 38 210  19,90 -8 950 -3,89 4 683 2,12 

Dlouhodobý majetek 1 813 4,34 4 709 10,80 7 273 15,06 

Dlouhodobý nehmotný majetek -511 -32,30 -564 -52,66 -305 -60,16 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 324 5,80 5 273 12,43 7 579 15,89 

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

Oběžná aktiva 37 242 25,52 -12 189 -6,65 -1 560 -0,91 

Zásoby -100 -0,63 3 841 24,46 -3 952 -20,22 

Dlouhodobé pohledávky -158 -100,00 98 0,00 -1 -1,02 

Krátkodobé pohledávky 21 924 96,89 -12 347 -27,71 7 062 21,93 

Krátkodobý finanční majetek 15 576 14,51 -3 781 -3,08 -4 668 -3,92 

 

Dlouhodobý majetek: 

 Ve sledovaném období čtyř let hodnota dlouhodobého majetku stoupala. 

V roce 2005 činila hodnota dlouhodobého majetku necelých 41 mil. Kč a v roce 

2008 byla jeho hodnota na úrovni 55 mil. Kč. To znamená vzrůst skoro o 14 mil. 

Kč. V roce 2006 činil vzrůst 4,5 %, v roce 2007 téměř 11% a v roce 2008 dokonce 

15,1%. 
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Dlouhodobý nehmotný majetek: 

 U dlouhodobého nehmotného majetku byl od roku 2006 až do roku 2008 

zaznamenán výrazný pokles, který byl způsobený poklesem hodnoty softwaru 

ze 1,6 mil. Kč na 60 tisíc Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku v roce 

2006 klesla o 32%, v roce 2007 o 53% a v roce 2008 již klesla o 60%. 

Dlouhodobý hmotný majetek: 

 V celém sledovaném období je zřetelný vzrůst hodnoty hmotného majetku. 

V roce 2006 je vzrůst o 6 % (2,3 mil. Kč), v roce 2007 byl zaznamenán ještě 

výraznější vrůst hodnoty hmotného majetku a to o 12,5 % (5,3 mil. Kč) a v roce 

2008 vzrůst dokonce o 16 % (7,6 mil. Kč). Tento vzrůst byl zapříčiněn především 

výrazným vzrůstem hodnoty nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. 

Dlouhodobý finanční majetek: 

 Zde nemůžeme pozorovat žádný vzrůstající ani klesající trend, hodnota 

dlouhodobého finančního majetku je po všechny sledované roky na stejných 

hodnotách. 

Oběžná aktiva: 

 Ve sledovaném období došlo k navýšení hodnot oběžných aktiv ze 146 

mil. Kč na 169 mil. Kč a to především zásluhou krátkodobých pohledávek. V roce 

2006 hodnota oběžných aktiv vzrostla o 25% (37 mil. Kč), v roce 2007 klesla 

hodnota o necelých 7% (12 mil. Kč) a v roce 2008 byl zaznamenán ještě mírný 

pokles o 1,5 mil. Kč. 

Zásoby: 

 Ve sledovaném období se hodnota zásob drží na podobných hodnotách, 

jen v roce 2007 byl zaznamenán vzrůst zásob o 24,5%, tedy o necelé 4 mil. Kč. 

 Růst zásob se obecně považuje za negativní jev, ale v našem případě se o 

růstu zásob nedá hovořit. 
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Dlouhodobé pohledávky: 

 Tato položka je tvořena v roce 2006 odloženou daňovou pohledávkou a 

v letech 2007 a 2008 pohledávkami z obchodních vztahů. Jiné dlouhodobé 

pohledávky nejsou společností vykazovány. V roce 2006 činila hodnota těchto 

pohledávek 158 tisíc Kč, v roce 2007 nebyly žádné pohledávky tohoto druhu a 

v roce 2007 a 2008 činila jejich hodnota kolem necelých 100 tisíc Kč. 

 Snižování jakéhokoliv druhu pohledávek lze považovat za kladný jev. 

Krátkodobé pohledávky: 

 U krátkodobých pohledávek společnost zaznamenala výrazný nárůst 

hodnot. V roce 2006 byl vzrůst hodnot krátkodobých pohledávek téměř o 97%  

(21 mil. Kč), pak následoval v roce 2007 pokles oproti roku 2006 o necelých 28% 

(12 mil. Kč) a v roce 2008 opět nárůst o 22% (7 mil. Kč). Změny jsou vidět 

v pohledávkách z obchodních vztahů, ale i daňových pohledávkách státu.  

U daňových pohledávek státu byla společnost v roce 2005 na hodnotě 2 mil. Kč a 

v roce 2008 již na hodnotě 13,7 mil. Kč. 

Krátkodobý finanční majetek: 

 Ve sledovaném období krátkodobý finanční majetek zaznamenal růst. 

V roce 2005 byl na hodnotě 107 mil. Kč a v roce 2008 na hodnotě 114,5 mil. Kč. 

V roce 2006 byl nárůst hodnot o 14,5% (15,6 mil. Kč), v roce 2007 byl 

zaznamenán mírný pokles hodnot o 3% (3,8 mil. Kč) a v roce 2008 pokles o 4% 

(4,7 mil. Kč). 

 

 

 

 

 



Graf: 1 – Vývoj vybraných položek aktiv

3. 2. 1. 2. Horizontální analýza pasiv

 V následující tabulce je horizontální analýza vybraných položek pasiv, 

komplexní horizontální a

Tabulka: 3 – Horizontální analýza vybraných položek pasiv

Vybrané položky pasiv

PASIVA CELKEM 

Vlastní kapitál 

VH běžného úč. období 

VH minulých let 

Cizí zdroje 

Dlouhodobé závazky 

Krátkodobé závazky 

Bankovní úvěry a výpomoci

Časové rozlišení 

 

Vlastní kapitál: 
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Vývoj vybraných položek aktiv 

2. Horizontální analýza pasiv 

následující tabulce je horizontální analýza vybraných položek pasiv, 

komplexní horizontální analýza je uvedena v příloze č. 2. 

Horizontální analýza vybraných položek pasiv 

Vybrané položky pasiv 
změna 2005/2006 změna 2006/2007 změna 2007/2008

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

38 210 19,90 -8 950 -3,89 4 683 

57 089 51,50 34 479 20,53 8 641 

 29 470 106,70 -22 650 -39,67 -25 798 

27 619 33,35 57 129 51,73 34 439 

-14 272 -18,68 -43 222 -69,58 -4 710 

-18 358 -95,82 2 0,25 -308 

10 325 85,61 -4 290 -19,16 -4 403 

ěry a výpomoci 0 0,00 0 0,00 0 

-4 607 -95,70 -207 -100,00 753 

ři pohledu na vlastní kapitál je možné sledovat jeho rostoucí hodnotu 

ů ěhu sledovaných let. V roce 2006 vzrostla hodnota o výrazných 51,5% 

Dlouh. 
majetek

DHM Oběžná 
aktiva

Krátk. 
pohledávky

Vývoj vybraných položek aktiv v letech 2005 - 2008 

 

následující tabulce je horizontální analýza vybraných položek pasiv, 

ěna 2007/2008 

 v % 

 2,12 

 4,27 
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 20,55 
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ři pohledu na vlastní kapitál je možné sledovat jeho rostoucí hodnotu 
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(57 mil. Kč). V dalším roce hodnota stoupla o 20,5% (34,5 mil. Kč) a v roce 2008 

stoupla o 4,3% (8,6 mil. Kč). Růst vlastního kapitálu se pojí s růstem finanční 

stability a nezávislosti společnosti. Základní kapitál zůstal v průběhu sledovaného 

období na stejné hodnotě 200 tis. Kč.   

Hospodářský výsledek běžného účetního období: 

 Hodnota hospodářského výsledku běžného účetního období zaznamenala 

v roce 2006 výrazný růst a to o 106,7% (27,6 mil. Kč). V roce 2007 jeho hodnota 

klesla o 39,7% (22,6 mil. Kč) a v roce 2008 klesla o výrazných 75% (25,8 mil. 

Kč). V roce 2005 byla hodnota hospodářského výsledku běžného účetního období 

27,6 mil. Kč, pak se v roce 2006 zdvojnásobila na 57 mil. Kč, ale za další dva 

roky se dostala na hodnotu 8,6 mil. Kč. 

Hospodářský výsledek minulých let: 

 Za sledované období tato položka měla rostoucí vývoj. Je tvořena 

nerozděleným ziskem minulých let, kdy se z hodnoty 82,8 mil. Kč v roce 2005 

dostala v roce 2008 na hodnotu 202 mil. Kč. V roce 2006 hodnota vzrostla o 33% 

(27,6 mil. Kč), v roce 2007 vzrostla o výrazných 52% (57 mil. Kč) a v roce 2008 

zaznamenala růst o 20,5% (34 mil. Kč). 

Cizí zdroje: 

 Tato položka měla ve sledovaných letech klesající vývoj. V roce 2006 

klesla o 18,7% (14 mil. Kč), v roce 2007 klesla o výrazných 69,6% (43 mil. Kč) a 

v roce 2008 poklesla o 25% (4,7 mil. Kč). Nejvýraznější pokles je za třetí 

sledovaný rok, kdy ubyla položka rezerv podle zvláštních právních předpisů. 

Výrazný byl také pokles dlouhodobých závazků, když tato hodnota klesla v roce 

2006 o výrazných 18,4 mil. Kč. 

Dlouhodobé závazky: 

 Tato položka v roce 2006 klesla o 95,8% (18,4 mil. Kč), v dalším roce se 

držela na velice podobných hodnotách a v roce 2008 klesla o 38% (308 tis. Kč). 



Krátkodobé závazky:

 Hodnota krátkodobých závazků

(10,3 mil. Kč), v dalším roce klesla hodnota o 19% (4 mil. Kč
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klesla o 53% (401 tis. Kč
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 Společnost žádné položky bankovních úvě ů
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Krátkodobé závazky: 

Hodnota krátkodobých závazků v roce 2006 vzrostla o 85,6% 

dalším roce klesla hodnota o 19% (4 mil. Kč) a v

sledovaném roce klesla o 24% (4,4 mil. Kč). Nejvýraznější položka krátkodobých 

ů jsou závazky z obchodních vztahů, jejichž hodnota za první tř

ě vzrostla ze 4,7 mil. Kč na 12 mil. Kč, v roce 2008 pak klesla 

hodnota na necelých 10 mil. Kč. Další položka, která zaznamenala změ

ňové závazky a dotace, která v roce 2006 vzrostla o výrazných 

č), v roce 2007 pak klesla o 92% (8,7 mil. Kč) a v

klesla o 53% (401 tis. Kč). 

ěry a výpomoci: 

čnost žádné položky bankovních úvěrů a výpomocí nevykazuje.

Vývoj vybraných položek pasiv 

3. 2. 1. 3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

následující tabulce je uvedena horizontální analýza vybraných položek 

výkazu zisku a ztrát. Komplexní horizontální analýza je uvedena v př č
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Tabulka: 4 – Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát 

Vybrané položky 
výkazu Z/Z 

změna 2005/2006 změna 2006/2007 změna 2007/2008 

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

Výkony 44756 26,93 -53295 -25,26 22117 14,03 

Přidaná hodnota 43542 87,88 -47867 -51,42 9483 20,97 

Osobní náklady 4048 12,74 293 0,82 4096 11,34 

Provozní VH 33602 74,76 -34017 -43,31 -31051 -69,72 

Finanční VH -1541 -20,15 9752 106,14 -3821 -677,48 

VH za běžnou činnost 25434 92,09 -18614 -35,09 -25798 -74,91 

VH za účetní období 29470 106,70 -22650 -39,67 -25798 -74,91 

 

Výkony: 

 Za sledované období má položka výkonů střídavý průběh. V roce 2006 se 

tato položka navýšila o 27% (44 mil. Kč), ale v roce 2007 již zaznamenala pokles 

o 25% (53 mil. Kč). V roce 2008 došlo opět k růstu a to o 14% (22 mil. Kč). 

Položka výkonů kopíruje průběh tržeb z prodeje vlastních výrobků za jednotlivé 

roky. 

Přidaná hodnota: 

 Přidaná hodnota se po sledované období držela na podobné úrovni hodnot, 

kromě roku 2006, kdy se hodnota zvýšila o 88% (43,5 mil. Kč). V roce 2007 

klesla hodnota o 51,4% (47,9 mil. Kč) a v roce 2008 stoupla o 21% (9,5 mil. Kč). 

 Velikost přidané hodnoty u takového podniku by se měla pohybovat 

v rozmezí 25 až 50% z výkonů. Společnost HVM Plasma, s.r.o. za poslední rok 

sledovaného období dosáhla hodnoty přes 30%, což je dostačující výsledek 

vzhledem k tomu, že těchto výsledků dosahuje pravidelně za všechny sledované 

roky. 

Osobní náklady: 

 Osobní náklady rostou po celé sledované období. Růst je způsoben jak 

zvyšováním počtů zaměstnanců, tak rostoucími náklady v průměru na jednoho 

zaměstnance. V roce 2006 stoupla hodnota osobních nákladů o 12,7% (4 mil. Kč), 



v roce 2007 stoupla o 0,8% (293 tis. Kč

Kč). 

Provozní výsledek hospodař

 Položka provozní výsledek hospodař

75% (33,6 mil. Kč), v

v roce 2008 nastal výrazný pokles o 70% (31 mil. Kč

Finanční výsledek hospodař
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roce 2007 stoupla o 0,8% (293 tis. Kč) a v roce 2008 stoupla o 11,3% 

Provozní výsledek hospodaření: 

Položka provozní výsledek hospodaření v roce 2006 vzrostla o výrazných 

č), v roce 2007 zaznamenala pokles o 43,3% (34 mil. Kč

roce 2008 nastal výrazný pokles o 70% (31 mil. Kč). 

ční výsledek hospodaření: 

ční hospodářský výsledek se kromě roku 2007 nachází v

číslech, protože finanční náklady převažují nad výnosy z finančních operac

ční výsledek hospodaření v roce 2006 klesl o 20% do záporných hodnot 

roce 2007 narostl o 106% (9,7 mil. Kč) a v roce 2008 klesl 

č). 

Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát 

ření za účetní období: 

Výsledek hospodaření za účetní období je skoro totožný s
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(29,5 mil. Kč), v roce 2007 již dochází k poklesu hodnot o 39,7% (22,6 mil. Kč) a 

v roce 2008 dochází k dalšímu výraznému propadu hodnot této položky o 75% 

(25,8 mil. Kč). 

3. 2. 2. Vertikální analýza 

 Ze struktury aktiv a pasiv vyčteme, jaké je složení hospodářských 

prostředků pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů byly pořízeny. 

3. 2. 2. 1. Vertikální analýza aktiv 

 Díky struktuře aktiv jsme informováni o tom, do čeho společnost 

investovala v daném období disponibilní kapitál. Odvětví, typ společnosti, ale i 

politika a strategie podniku udává majetkovou strukturu společnosti. 

 V níže uvedené tabulce je uvedena vertikální analýza vybraných položek 

aktiv, komplexní analýza je uvedena v příloze č. 3. 

Tabulka: 5 – Vertikální analýza vybraných položek aktiv 

Vybrané položky aktiv 

rok 

2005 2006 2007 2008 

podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 21,76 18,93 21,83 24,59 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,82 0,47 0,23 0,09 

Dlouhodobý hmotný majetek 20,88 18,43 21,55 24,46 

Dlouhodobý finanční majetek 0,05 0,04 0,05 0,04 

Oběžná aktiva 75,99 79,55 77,26 74,97 

Zásoby 8,23 6,82 8,83 6,9 

Dlouhodobé pohledávky 0,08 0 0,04 0,04 

Krátkodobé pohledávky 11,78 19,35 14,55 17,38 

Krátkodobý finanční majetek 55,89 53,38 53,83 50,65 

 

Dlouhodobý majetek: 

 Položka dlouhodobého majetku se podílí v roce 2005 na celkových 

aktivech přibližně 22%, kde na tom má největší vliv položka dlouhodobého 

hmotného majetku. V roce 2006 došlo k mírnému poklesu na 19%, v roce 2007 



49 
 

nastal mírný růst na necelých 22% a v roce 2008 dosahovala položka 

dlouhodobého majetku 24,6% celkových aktiv.  

 Položka dlouhodobého hmotného majetku představuje největší složku 

stálých aktiv. Dlouhodobý hmotný majetek je tvořen položkou pozemků, která se 

za celé sledované období nemění, položkou staveb, která zaznamenala mírný 

nárůst, potom samostatné movité věci, které se mírně snížily a položka 

nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku, která zvýšila svůj podíl na 

dlouhodobém majetku z 0,25% na 7%.  

 Položka dlouhodobého nehmotného majetku tvoří za celé sledované 

období jen necelé 1% dlouhodobého majetku a tuto položku tvoří jen položka 

softwaru, která se za sledované období neustále snižuje. 

 Dlouhodobý finanční majetek se podílí na dlouhodobém majetku za celé 

sledované období kolem 0,5%. 

Oběžná aktiva: 

 Oběžná aktiva za celé sledované období tvoří přes 70% z celkových aktiv 

společnosti. V roce 2005 je to 76%, v dalším roce již 80%, pak nastal mírný 

pokles na 77% a v roce 2008 pokles na 75%.   

 Nejvýraznější položkou, která na tom má zásluhu, je položka 

krátkodobého finančního majetku, tedy hlavně účty v bankách. Krátkodobý 

finanční majetek tvoří za všechny sledované roky přes 50% z oběžných aktiv. 

Krátkodobý finanční majetek je vysoce likvidní, je bezprostředně obchodovatelný 

a má předpokládanou splatnost do jednoho roku. 

 Další položkou oběžných aktiv jsou zásoby, které se pohybují v rozmezí 

od 6,8 do 8,8% oběžných aktiv. Obecně se dá říci, že růst zásob je negativní jev, 

protože váže finanční prostředky, ale nemusí to být vždy zcela pravda. V našem 

případě hodnoty zásob nejsou tak markantní. 
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hodnoty 58% na 93,4%. Z toho nám vyplývá, že je firma 

řevážně ze svých vlastních zdrojů. Dochází ke snižování 

rizika a omezení možného vzniku případné insolvence. Tím je 

ěno také zlaté pravidlo vyrovnání rizika, které nám říká, že vlastní zdroje by 

ě či alespoň rovny cizím zdrojům. 

ější položkou vlastního kapitálu je výsledek hospodař

minulých let, která má výrazný růst a dosahuje v roce 2008 dokonce 89% pasiv.

ůst vlastních zdrojů je spojen s klesáním zdrojů cizích. Jejich hodnota 

roce 2005 na pouhých 6,3% v roce 2008. Pokles cizích zdrojů

ě po prvních dvou sledovaných rocích, který je způ

položkou rezerv podle zvláštních předpisů. Ta v roce 2005 tvořila 59% cizích 

roce 2006 dokonce 63% cizích zdrojů.  V letech 2007 a 2008 tato 

položka v pasivech již nefiguruje. Společnost HVM Plasma, s.r.o. nevykazuje 

ěry či výpomoci. 
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3. 2. 2. 3. Vertikální analýza výnosů 

  V níže uvedené tabulce je uvedena vertikální analýza vybraných položek 

výnosů, která vychází z výkazu zisků a ztrát. Komplexní vertikální analýza 

výnosů je uvedena v příloze č. 3. 

Tabulka: 7 – Vertikální analýza vybraných položek výnosů 

Vybrané položky 
výnosů 

V tis. Kč V % 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

VÝNOSY CELKEM 205241 244761 170223 194365 100,00 100,00 100,00 100,00 

Provozní výnosy 203118 236583 162724 185664 98,97 96,66 95,59 95,52 

Tržby za prodej zboží  0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkony 166224 210980 157685 179802 80,99 86,20 92,63 92,51 
Tržby z prodeje dlouh. 
majetku a materiálu 

891 219 1049 0 0,43 0,09 0,62 0,00 

Finanční výnosy 2123 2868 7499 8701 1,03 1,17 4,41 4,48 

Mimořádné výnosy 0 5310 0 0 0,00 2,17 0,00 0,00 

 

Provozní výnosy: 

 Provozní výnosy zabírají převážnou část podnikových výnosů a jejich 

hodnota se hlavně v prvním sledovaném roce blíží 99%.  Největší zásluhu na tom 

mají výkony, které tvoří hlavně tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Tyto 

tržby dosahují podílu na celkových tržbách v roce 2005 78%, další dva roky podíl 

stále narůstal, až se v roce 2008 vyšplhala hodnota tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb na 93,6%. Tržby za prodej zboží s tržbami za prodej majetku a 

materiálu mají zanedbatelný podíl. 

Finanční výnosy: 

 Finanční výnosy nemají podíl nijak významný. V roce 2005 tato položka 

dosáhla hodnoty 1%, další rok byla hodnota velice podobná, až v roce 2007 došlo 

k mírnému navýšení této hodnoty na 4,4%, která se v roce 2008 ještě nepatrně 

zvýšila na 4,5%. Došlo tedy k nárůstu z 2 mil. Kč v roce 2005 na 8,7 mil. Kč 

v roce 2008. 
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Mimořádné výnosy: 

 Jejich velikost je za sledované období nulová, jen v roce 2006 dosahuje 

hodnoty 2,17%. 

3. 2. 2. 4. Vertikální analýza nákladů 

 V níže uvedené tabulce je uvedena vertikální analýza vybraných položek 

nákladů, která vychází z výkazu zisku a ztrát. Komplexní vertikální analýza je 

v příloze č. 3. 

Tabulka: 8 – Vertikální analýza vybraných položek nákladů 

Vybrané položky 
nákladů 

V tis. Kč V % 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

NÁKLADY CELKEM 177622 187672 135783 185724 100,00 100,00 100,00 100,00 

Provozní náklady 158169 158032 118189 172181 89,05 84,21 87,04 92,71 

Náklady na prodané 
zboží  

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkonová spotřeba 116677 117891 112463 125097 65,69 62,82 82,83 67,36 

Osobní náklady 31767 35815 36108 40204 17,88 19,08 26,59 21,65 

Odpisy DHM a DNM 6122 9260 5161 4460 3,45 4,93 3,80 2,40 

Zůst. cena prodaného 
DM a mat. 

670 44 764 0 0,38 0,02 0,56 0,00 

Finanční náklady 19453 28366 17594 13543 10,95 15,11 12,96 7,29 

Mimořádné náklady 0 1274 0 0 0,00 0,68 0,00 0,00 

 

Provozní náklady: 

 Provozní náklady tvoří nejvýznamnější podíl na celkových nákladech 

společnosti, tak jako provozní výnosy tvořily nejvýznamnější položku u výnosů 

společnosti. Tento podíl se pohybuje ve sledovaném období v rozmezí od 84 do 

93% celkových nákladů. 

 Největší položkou provozních nákladů je výkonová spotřeba, která 

dosahuje hodnot v průměru kolem 70% těchto respektive celkových nákladů. 

Jejich hodnota dosahovala v roce 2005 necelých 117 mil. Kč a v roce 2008 již 

byla na hodnotě 125 mil. Kč. 
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 Další významnou položkou jsou osobní náklady, jejichž podíl na 

celkových nákladech ve sledovaném období roste z 18% (31,8 mil. Kč) v roce 

2005 na 21,7% (40,2 mil. Kč) v roce 2008. 

 Odpisy DHM a DNM se nepodílí na nákladech takovou mírou jako 

předchozí položky. Pohybují se v rozmezí od 2 do 5% (4,5 až 9,3 mil. Kč). 

Finanční náklady: 

 Finanční náklady nám ve sledovaném období klesají z 19,5 mil. Kč v roce 

2005 na 13,5 mil. Kč v roce 2008. V roce 2005 byly na úrovni 11%, pak v dalším 

roce mírně vzrostly na 15%, ale v roce 2008 byl jejich podíl něco málo přes 7%. 

Mimořádné náklady: 

 Jejich velikost je za sledované období nulová, kromě roku 2006, kdy 

dosahují hodnoty 0,68%. 

3. 2. 3. Analýza rozdílových ukazatelů 

 Rozdílové ukazatele nebo také fondy finančních prostředků, se určují 

pomocí rozdílu určitých krátkodobých aktiv, od kterých oddělíme určité 

krátkodobé závazky. Dostaneme tedy porovnání toho, čím je možno platit, s tím 

co musíme zaplatit. Zjistíme tedy schopnost firmy dostát svým splatným 

závazkům. 

3. 2. 3. 1. Čistý pracovní kapitál 

 Je to nejčastěji používaný rozdílový ukazatel, který představuje rozdíl 

oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Má vliv na finanční stabilitu a 

solventnost firmy. 

 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočítané hodnoty čistého 

pracovního kapitálu za celé sledované období společnosti HVM Plasma, s.r.o. 

 



Tabulka: 9 – Vývoj hodnot č
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V tis. Kč 

2005 2006 2007 2008 
145934 183176 170987 169427 
12061 22386 18096 13693 

 133873 160790 152891 155734 

čistého pracovního kapitálu za celé sledované období dosahují 

vysokých hodnot. Z toho vyplývá, že je společnost z tohoto ohledu finanč ě

stabilní a bezproblémová, co se týče likvidity. Hodnoty ukazatele mají rostoucí 

nci a dosahují hodnot až do výše 92% sumy oběžných aktiv.  
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Tabulka: 10 – Vývoj hodnot č ř ů

Položka / Rok

Finanční majetek 
Krátkodobé závazky 
Čisté pohotové prostředky
 

 Z tabulky vypoč

sledované období ve vysokých kladných hodnotách. Je to způ

hodnotami finančního majetku. V

zásoby, které společnost HVM Plasma, s.r.o. nemá v ta

firmy.  

 Z výpočtu nám tedy vyplývá, že i bez hodnot zásob, by byla firma schopna 

zaplatit všechny své krátkodobé závazky.
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Vývoj hodnot čistých pohotových prostředků 

Položka / Rok 
V tis. Kč 

2005 2006 2007 2008 
107344 122920 119139 114471

12061 22386 18096 13693 
Čisté pohotové prostředky 95283 100534 101043 100778
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 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější položky výkazu cash 

flow. Komplexní přehled výkazů o peněžních tocích je uveden v příloze č. 3. 

Tabulka: 11 – Vývoj hlavních položek přehledu o peněžních tocích 

Vybrané položky cash flow (v tis. Kč) 
Rok 

2005 2006 2007 2008 

P Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na začátku účetního období 25996 107344 122920 119138 

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 
před zdaněním 37302 69363 45099 10226 

A***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti 63360 40941 6115 7066 

B***  Čistý peněžní tok vztahující se k 
investiční činnosti -1120 -6207 -9870 -11735 

C***  Čistý peněžní tok vztahující se k 
finanční činnosti 19108 -19158 -27 0 

F Čistá změna peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů 81348 15576 -3782 -4669 

R Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na konci účetního období 107344 122920 119138 114469 

 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti: 

 Položka čistého peněžního toku z provozní činnosti je důležitá pro chod 

společnosti, její hodnoty by měly být kladné, aby měla společnost finanční 

prostředky pro svoji činnost. 

 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že společnost tuto podmínku splňuje. 

Za první dva sledované roky jsou hodnoty vysoké, ale v roce 2007 již dochází 

k poklesu a tato nízká hodnota se opakuje i v roce 2008. Tento pokles způsobila 

změna stavu opravných položek a nepeněžních složek pracovního kapitálu. 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti: 

 Hodnoty této položky za celé sledované období jsou záporné. Znamená to, 

že společnost investuje do nových strojů a zařízení. Z hodnot můžeme vidět, že 

společnost se postupně modernizuje, protože dosahuje rok od roku vyšších 

záporných hodnot. 
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Čistý peněžní tok z finanční činnosti: 

 Položka čistého peněžního toku z finanční činnosti je tvořena položkou 

změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků. Hodnoty jsou za celé 

sledované období kolísavé. První rok dosahuje kladných hodnot, další rok je 

v záporných hodnotách a potom se pohybuje v dalších sledovaných letech kolem 

nuly. 

 Všechny předchozí peněžní toky odráží celkový cash flow sledovaného 

roku. Z výše uvedené tabulky je patrné, že stav peněžních prostředků na konci 

účetního období dosahuje vysokých kladných hodnot. Ale při pohledu na čistou 

změnu peněžních prostředků za daný rok vidíme, že první dva roky dosahují 

kladných hodnot, ale roky 2007 a 2008 již dosáhly záporných hodnot a to díky 

nižším hodnotám čistého peněžního toku z provozní činnosti a čím dál vyšším 

záporným hodnotám toku z investiční činnosti. 

3. 2. 5. Analýza poměrových ukazatelů 

 Jedná se o nejrozšířenější a nejoblíbenější ukazatele finanční analýzy a to 

z důvodu jejich jednoduchosti, rychlosti jejich výpočtu a dobré vypovídací 

schopnosti, které nám umožňují získat přehled o finanční situaci podniku. 

3. 2. 5. 1. Ukazatele likvidity 

 Tyto ukazatele zkoumají, jak je firma schopná dostát svým splatným 

závazkům. Dělí se obvykle do tří stupňů: okamžitá likvidita, pohotová likvidita a 

běžná likvidita. 

 Obecný tvar výpočtu je poměr čím je možné platit s tím co je potřeba 

uhradit. 

Tabulka: 12 – Vývoj ukazatelů likvidity 

Likvidita  
Rok 

2005 2006 2007 2008 
Okamžitá (1. stupně) 8,90 5,49 6,58 8,36 
Pohotová (2. stupně) 10,79 7,48 8,37 11,23 
Běžná (3. stupně) 12,01 8,18 9,45 12,37 
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Okamžitá likvidita: 

 Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou v rozmezí 0,2 – 0,5. Z tabulky 

vypočítaných hodnot je patrné, že společnost tyto hodnoty několikanásobně 

převyšuje. Je to způsobeno tím, že firma má vysoký obnos finančních prostředků 

na bankovních účtech a v pokladně. 

 Již z výkazu zisku a ztrát je patrné, že je společnost HVM Plasma výrobní 

společností, protože vykazuje jen tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Finanční situace firmy je tedy závislá především na odběratelích a jejich 

solventnosti. 

Pohotová likvidita: 

 Pohotová likvidita patří k dalším poměrovým ukazatelům, které analyzují 

schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům. Při výpočtu se vylučují 

zásoby, jako nejméně likvidní část. Jejich rychlá likvidace totiž obvykle vyvolává 

ztráty.  

 Standardní hodnoty tohoto ukazatele jsou v rozmezí od 1 do 1,5. Hodnoty 

pod 1 jsou již pro banky nepřijatelné. 

 Jak vidíme z vypočítaných hodnot ve výše uvedené tabulce, společnost 

HVM Plasma s touto likviditou potíže nemá a to díky vysokým hodnotám 

krátkodobého finančního majetku a nízkým hodnotám krátkodobých závazků. 

Běžná likvidita: 

 Hodnota tohoto ukazatele dosahuje u finančně zdravých podniků hodnot od 

2 do 3. Hodnoty menší než 1 jsou z finančního hlediska nepřijatelné. 

 Vypočítané hodnoty tohoto ukazatele vychází společnosti HVM Plasma 

v rozmezí od 8 do 12,5. Z obecného hlediska lze říci, že čím vyšší jsou hodnoty 

tohoto ukazatele, tím je lépe zachovaná platební schopnost společnosti. Znamená 

to, že kdyby podnik prodal všechna svá oběžná aktiva, uspokojil by své věřitele 



v průměru 10,5 krát. Tudíž z

s likviditou. 

Graf: 8 – Vývoj ukazatelů
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3. 2. 5. 2. Ukazatele zadluženosti 
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Vývoj ukazatelů zadluženosti 
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Celková zadluženost: 

 Hodnoty celkové zadluženosti každým sledovaným rokem klesají. 

Společnost v roce 2005 dosahuje zadluženosti 40%, v roce 2006 klesla 

zadluženost na 27% a v dalším roce klesla ještě více a to na necelých 9%, až 

v roce 2008 dosáhla hodnoty zadluženosti 6%.  Tato hodnota nám říká, že je 

společnost z 6% financovaná pomocí cizích zdrojů a 94% vlastními zdroji. 

 Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. Čím je větší podíl vlastního 

jmění, tím je větší důvěra věřitelů. 

Koeficient samofinancování: 

 Udává, z jaké části je celkový majetek financován vlastními zdroji. Z výše 

uvedené tabulky je zřejmé, že společnost je v roce 2005 financována více než 

57% vlastními zdroji a v letech 2007 a 2008 je financována dokonce více než 90% 

vlastními zdroji. Tyto hodnoty jsou zárukou finanční jistoty a nezávislosti 

podniku. 

Doba splatnosti dluhu: 

 Doba splatnosti dluhu nám udává, po kolika letech bude společnost schopna 

uhradit svoje dluhy. Hodnota na úrovni tří let je známkou finančně zdravé 

společnosti. Ovšem z tabulky je nám patrné, že společnost HVM Plasma této 

hodnoty nedosahuje ani v jednom sledovaném roce. Za všechny sledované roky je 

doba splatnosti v záporných hodnotách, v letech 2007 a 2008 dosahuje dokonce 

vysokých záporných hodnot, které jsou způsobeny nízkým cash flow z provozní 

činnosti, nízkými položkami cizích zdrojů a vysokými hodnotami finančního 

majetku. 

Úrokové krytí: 

 Tento ukazatel informuje kolikrát zisk před zdaněním a úroky převyšuje 

úrokové platby. V našem případě nelze tento ukazatel vypočítat, protože 

společnost HVM Plasma nevykazuje žádné nákladové úroky. 

 



62 
 

3. 2. 5. 3. Ukazatele rentability (ziskovosti) 

 Ukazatel nám vyjadřuje zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů firmy, 

kterých bylo užito k jeho dosažení. 

Tabulka: 14 – Vývoj ukazatelů rentability 

Ukazatel 
rentability  

Rok 
2005 2006 2007 2008 

ROI 0,234 0,341 0,201 0,06 
ROA 0,144 0,248 0,156 0,039 
ROE 0,25 0,34 0,17 0,041 
ROS 0,172 0,272 0,228 0,048 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI): 

 Vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do 

společnosti, nezávisle na zdroji financování. Poměřuje zisk, který přinese jedna 

koruna vložená do společnosti. Interval dobrých hodnot se pohybuje mezi 12 – 15 

haléři na vloženou korunu. 

 Z uvedených výsledků vidíme, že společnost HVM Plasma dosahuje 

dobrých výsledků, protože tento interval hodnot překračuje. Tedy kromě roku 

2008, kde je silně pod hranicí uvedených hodnot. Z tabulky můžeme říci, že 

v roce 2006 byla hodnota na úrovni 34 haléřů zisku na vloženou korunu. 

Nejziskovější je rok 2006 a nejslabším rokem je rok 2008. 

Rentabilita celkových aktiv (ROA): 

 Tento ukazatel na rozdíl od ukazatele ROI bere v úvahu daň i úroky. Dle 

odborné literatury by se měly hodnoty pohybovat v rozmezí 6 – 10%. Společnost 

těchto výsledků za roky 2005 - 2007 dosahuje. Dosahuje dokonce hodnot  

14 – 25%. Tedy kromě roku 2008, kdy tato hodnota dosahuje jen 4%. 

Nejziskovějším je opět rok 2006 a nejméně ziskovým je rok 2008. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE): 

 Pomocí ukazatele ROE vlastníci zjišťují výnosnost jimi vloženého 

kapitálu. U tohoto ukazatele by měla být výnosnost vyšší než rentabilita 

celkových aktiv. Tuto podmínku společnost splňuje. Za sledované období 

společnost dosahuje ziskovosti 17 – 34%, což je v rozmezí hodnot u jiných 

finančně zdravých společností, ovšem v roce 2008 již těchto výsledků nedosahuje 

a ziskovost je pouze 4%. Nejziskovějším rokem je opět rok 2006 a nejhorší je rok 

2008. 

Rentabilita tržeb (ROS): 

 Tento ukazatel charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Dobrým výsledkem 

jsou hodnoty 0,02 – 0,06. Těchto výsledků společnost dosahuje za celé sledované 

období a v letech 2005 – 2007 je vysoce převyšuje. V roce 2005 dosáhla 

rentabilita hodnoty 17%, v roce 2006 vzrostla již na 27%, tj. zisk 27 haléřů 

z každé koruny tržeb. V roce 2007 nastal mírný pokles na 23% a v roce 2008 

klesla hodnota na 5%. 

 Rentabilita společnosti splňuje předepsané hodnoty ve většině případů. Dá 

se říci, že v letech 2005 – 2007 společnost HVM Plasma dosahovala ještě lepších 

hodnot, ale v roce 2008 již takové pěkné výsledky nejsou. 

Graf: 9 – Vývoj ukazatelů rentability 
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3. 2. 5. 4. Ukazatele aktivity 

 Měří, jak efektivně společnost pracuje se svými aktivy. Má-li jich 

společnost více než je účelné, vznikají podniku zbytečné náklady a díky  

tomu i nízký zisk. Jestliže jich má málo, musí se vzdát některých podnikatelských 

příležitostí a může přijít o možné výnosy. 

 V níže uvedené tabulce jsou vypočítány hodnoty jednotlivých ukazatelů. 

Tabulka: 15 – Vývoj ukazatelů aktivity 

Ukazatel aktivity 
Rok 

2005 2006 2007 2008 
Obrat celkových aktiv 0,83 0,91 0,68 0,80 
Obrat stálých aktiv 3,84 4,81 3,12 3,27 
Obrat zásob 10,15 13,35 7,72 11,66 
Doba obratu zásob 35,48 26,96 46,63 30,87 
Doba obratu pohledávek 44,68 65,87 64,45 48,84 
Doba obratu závazků 10,77 15,05 28,80 19,67 

Obrat celkových aktiv: 

 Tento poměrový ukazatel nám říká, kolikrát se celková aktiva obrátí za 

jeden rok. Příznivé hodnoty ukazatele se podle odborné literatury nachází 

v rozmezí od 1,6 do 3. Při hodnotách < 1,5 je nutné prověřit možnosti efektivního 

snížení celkových aktiv. Za celé sledované období se společnost HVM Plasma 

k doporučené hranici hodnot nepřiblížila a dosahuje hodnot od 0,7 do 0,9, což 

není zrovna příznivý výsledek. Příčina těchto výsledků je v nadbytku aktiv. 

Obrat stálých aktiv: 

 Ukazatel nás informuje o využití dlouhodobého majetku ve společnosti. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než u obratu celkových aktiv, což 

společnost HVM Plasma splňuje. Z toho se dá usoudit, že firma efektivně využívá 

svůj stálý majetek a nemá zbytečně nevyužité kapacity. 
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Obrat zásob: 

 Tento ukazatel udává počet obrátek zásob za rok. Vychází-li hodnota 

ukazatele nízká, má podnik problémy s přebytečnými nelikvidními zásobami 

s nízkou výnosností, jež vede k nadbytečnému financování. Čím jsou tedy 

hodnoty ukazatele vyšší, tím lépe. 

 Již z vertikální analýzy víme, že společnost nemá mnoho zásob. I proto 

hodnoty obratu zásob vychází nad dostačující výsledek, za který se v ČR v tomto 

odvětví považuje hodnota na úrovni 5. Společnost HVM Plasma dosahuje za celé 

sledované období této hodnoty a ještě ji převyšuje, což je pozitivní výsledek. 

Doba obratu zásob: 

 Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby 

vázány v podniku do doby, než jsou spotřebovány nebo prodány. Pro obdobné 

typy podniků je dostačující doba na úrovni 50 – 60 dní. Z tohoto pohledu má 

podnik dobré výsledky, protože dosahuje hodnot nižších. Společnost se pohybuje 

v rozmezí 27 až 47 dní. 

Doba obratu pohledávek: 

 Udává, za jakou dobu dostane společnost zaplaceno od svých odběratelů 

za své prodané výrobky či služby. Cílem každého podniku je, aby tato doba byla 

co možná nejkratší. Za sledované období se společnost pohybuje v rozmezí 45 až 

66 dní, což je uspokojivý výsledek, ale doba by se měla snižovat. 

Doba obratu závazků: 

 Udává, jaká doba uplyne od přijetí materiálu či služby po jejich následnou 

platbu dodavateli. Tato doba by měla být pokud možno vyšší než je doba obratu 

pohledávek. Z výše uvedené tabulky je patrné, že doba obratu pohledávek je vyšší 

než doba obratu závazků a to znamená, že společnost své závazky platí rychleji, 

než dostane své zaplacené pohledávky. 

 



Graf: 10 – Vývoj doby obratu zásob, pohledávek a závazků
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3. 2. 5. 5. Provozní ukazatele 

provozních ukazatelů uvádím pouze produktivitu z přidané hodnoty.

řidané hodnoty: 

Udává, kolik korun z přidané hodnoty připadá na jednoho zamě ť
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 Vypočítáme-li produktivitu z výnosů, vyjde opět tento kolísavý vývoj. To 

nám značí, že se efektivnost práce ve společnosti rok od roku nijak nenavyšuje. 

Graf: 11 – Vývoj produktivity z p řidané hodnoty 
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Tabulka: 17 – Index bonity 

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 
Index bonity 4,9 5,7 4,2 1,7 
Hodnocení finanční 
situace 

extrémně 
dobrá 

extrémně 
dobrá 

extrémně 
dobrá velmi dobrá 

 

 Index bonity za celé sledované období dosahuje výborných výsledků,  

i když dle níže uvedeného grafu lze vidět, že má klesající vývoj. V roce 2005 

dosahuje podnik výsledku 4,9, v dalším roce ještě index bonity vzrostl  

na hodnotu 5,7. V roce 2007 nastal mírný pokles na hodnotu 4,2 a v roce 2008 

výraznější pokles na hodnotu 1,7. Za tři sledované roky tedy index bonity měl 

extrémně dobré výsledky a poslední sledovaný rok dosáhl velmi dobrého indexu 

bonity. 

3. 2. 6. 2. Index IN 05 

Hodnocení indexu IN 05: 

index  
IN 05  

< 0,9 podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 

0,9 - 1,6 šedá zóna nevyhraněných výsledků 

> 1,6 je možné předvídat uspokojivou finanční situaci 
 

 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výpočty a výsledky indexu IN 05. 

Tabulka: 18 – Index IN 05 

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 
Index IN 05 2,55 2,79 3,33 3,6 

 Výsledné hodnoty tohoto indexu se pohybují v rozmezí od 2,6 do 3,6 a 

řadí se podle kriteriálních hodnot indexu IN 05 do skupiny, ve které lze předvídat 

dobrou finanční situaci společnosti. Znamená to, že podnik za celé sledované 

období vytváří hodnotu. Jedním z důvodů těchto uspokojujících výsledků je nízká 

hodnota cizích zdrojů v letech 2007 a 2008 a také nízká hodnota krátkodobých 

závazků po celé sledované období. 
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Graf: 12 – Vývoj indexu bonity a indexu IN 05 
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mírný růst. Růst hodnot krátkodobých pohledávek, obzvlášť pohledávek 

z obchodních vztahů, nelze hodnotit příliš pozitivně, neboť se prodlužuje doba, po 

kterou jsou peněžní prostředky společnosti zadržené v pohledávkách vůči 

odběratelům. 
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 Z pohledu vlastního kapitálu lze vidět růst obzvlášť za roky 2007 a 2008, 

kdy podíl vlastního kapitálu dosáhl 90% celkových pasiv. Z toho nám vyplývá, že 

hodnota cizích zdrojů se markantně snížila. Společnost nemá žádné bankovní 

úvěry. Společnost je financována prostřednictvím vlastních zdrojů, což značí 

nízké podnikatelské riziko a omezení vzniku případné insolvence. Značí také 

stabilitu, bezpečnost a nezávislost. Když je společnost financována z vlastních 

zdrojů, snižuje se podnikatelské riziko, ale také klesá efektivita, protože vlastní 

kapitál je dražší než cizí. 

Tržby, náklady, cash flow: 

 Z hlediska hodnocení tržeb lze říci, že se na nich největší měrou podílí 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, které zaujímají v roce 2008 necelých 

94 % celkových výnosů firmy. Tyto tržby v roce 2005 dosahovaly hodnoty 160 

mil. Kč a v roce 2008 dosáhly hodnoty 182 mil. Kč. Lze tedy ve sledovaném 

období zaznamenat růst. 

 Rozhodující část výnosů tvoří výkony, které zaznamenaly v roce 2008 

mírný růst oproti roku 2005, což lze hodnotit pozitivně. Firma má odbyt, což je 

základním kamenem činnosti a rozvoje společnosti do budoucnosti. 

 Největší část nákladů zaujímá výkonová spotřeba, která se také 

v posledním sledovaném roce navýšila. Další významnější položkou jsou osobní 

náklady, které rok od roku rostou, což je způsobeno přírůstkem zaměstnanců. 

 Nejhlavnější položka výkazu cash flow, tedy provozní cash flow, je za 

všechny sledované roky v kladných hodnotách, ovšem za roky 2007 a 2008 je zde 

znatelný propad k nižším hodnotám. 

Rozdílové ukazatele: 

 Čistý pracovní kapitál dosahuje opravdu vysokých hodnot, z čehož nám 

vyplývá, že je společnost značně finančně stabilní a bezproblémová, co se týče 

likvidity. Hodnoty mají rostoucí tendenci a dosahují až 92% oběžných aktiv. I 

čisté pohotové prostředky vycházejí ve vysokých hodnotách, a to kvůli tomu, že 

společnost nemá vysoké množství zásob. 
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Likvidita: 

 Likvidita přesahuje doporučené hodnoty. U okamžité likvidity k tomu 

dochází díky vysokým finančním prostředkům na účtech. Společnost, která má 

velké množství peněz na bankovních účtech, vyvolává důvěru věřitelů, ale 

efektivnost těchto prostředků není velká. Je také patrné, že je společnost značně 

závislá na odběratelích a jejich solventnosti, protože vykazuje jen tržby z prodeje 

vlastních výrobků. I ostatní druhy likvidity dosahují výborných výsledků, čímž je 

zachována platební schopnost podniku. Společnost by byla schopna uspokojit 

všechny své věřitele. 

Zadluženost: 

 Zadluženost podniku se postupně snižuje. V roce 2005 spadala hodnota do 

průměrné zadluženosti. V dalších letech se již hodnoty dostaly do pásma nízké 

zadluženosti a v roce 2008 dosahovala zadluženost hodnoty 6,3%. Společnost sice 

omezuje riziko, ale přichází tím o část zisku, neboť nevyužívá levnější cizí zdroje. 

Rentabilita: 

 Hodnoty rentability dosahují výborných hodnot od roku 2005 do roku 

2007. Ovšem v posledním sledovaném roce dochází k výraznému poklesu u všech 

počítaných ukazatelů, ovšem tyto výsledky se daly očekávat, protože v roce 2008 

došlo k výraznému poklesu zisku. 

Ukazatele aktivity: 

 Obrat celkových aktiv nedosahuje příznivých výsledků. Dosahuje hodnot, 

u kterých by společnost měla prověřit možnosti efektivního snížení celkových 

aktiv. Znamená to totiž, že společnost má příliš mnoho aktiv, majetku, který 

nevyužívá efektivně a utápí v něm kapitál, který by mohla využít lepším 

způsobem. 

 Doba obratu zásob by měla být co nejnižší. Společnost dosahuje hodnot 27 

až 47 dní, což není špatný výsledek, ale řízení zásob by se mohlo zefektivnit a 

dobu obratu snížit, aby se nezvyšovaly náklady na skladování. 
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 Doba obratu pohledávek nabývá hodnot od 45 do 66 dní, ovšem doba 

obratu závazků dosahuje polovičních hodnot. Společnost tedy platí své závazky 

rychleji, než dostane zaplaceno za své pohledávky a mohla by se dostat do 

druhotné platební neschopnosti. Společnost by se tedy měla zaměřit na efektivní 

řízení pohledávek. 

Soustavy poměrových ukazatelů: 

 Co se týče této oblasti analýzy, vykazuje společnost HVM Plasma 

výborných výsledků. Společnost byla zhodnocena jako finančně zdravý podnik 

s velmi dobrou finanční situací, který vytváří hodnotu. Jen v roce 2008 byl 

zaznamenán mírný pokles hodnot, který ovšem stále spadá do velmi dobrých 

výsledků. 
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4. NÁVRHY NA OPATŘENÍ A ZHODNOCENÍ 

OČEKÁVANÝCH P ŘÍNOSŮ 

 V kapitole návrhy na opatření a zhodnocení očekávaných přínosů se 

pokusím doporučit společnosti HVM Plasma, s.r.o. opatření, která mohou přispět 

k celkovému zlepšení finanční situace. Budu vycházet z provedené finanční 

analýzy, SWOT analýzy a informací získaných od společnosti. Na základě 

provedených výpočtů je zřejmé, že společnost dosahuje v určitých oblastech 

výborných výsledků, ale najdou se místa, kde má společnost jisté nedostatky či 

rezervy. Na zlepšení těchto nedostatků se zaměřím v celé této kapitole. 

4.1. Formulace možných návrhů 

Řízení pohledávek: 

 Z analýzy aktivity vyplynuly jisté nedostatky v oblasti řízení pohledávek. 

Doba obratu pohledávek je dvojnásobně vyšší než doba obratu závazků. Je to 

způsobeno tím, že společnost poskytuje obchodní úvěr svým odběratelům, aby 

společnost udržela své tržby, zvláště v období krize, která postihla v roce 2008 

analyzovanou společnost, ale i celý automobilový průmysl po celém světě. Díky 

dopadům ekonomické situace se může zhoršovat platební morálka a může 

docházet k nezaplacení pohledávek. 

 Ovšem díky efektivnímu řízení pohledávek se může snížit počet 

zaplacených pohledávek po lhůtě splatnosti a eliminovat vznik pohledávek 

nedobytných. Důležité je, aby se podnik nedostal do druhotné platební 

neschopnosti, díky těmto faktorům.  

 V současné době, má společnost dostatek finančních prostředků na 

bankovních účtech. Může ovšem dojít k situaci, kdy společnost bude potřebovat 

finanční prostředky a bude potřebovat zrychlit dobu inkasa pohledávek. Tyto 

problémy se dají řešit několika způsoby. Může se například zkrátit délka 

obchodního úvěru. Ovšem poskytování obchodního úvěru můžeme vnímat jako 

konkurenční výhodu společnosti a je obtížné ji snižovat, aniž by podnik ztrácel 
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své zákazníky. Firma může také využít skont, splátkový kalendář či využít 

faktoring. 

 Společnost by se ovšem měla v prvé řadě zaměřit na prevenci, aby 

nedocházelo k nedobytným pohledávkám a jiným problémům souvisejících 

s inkasem za dodávky výrobků a služeb. Měla by monitorovat platební morálku 

odběratelů, vést si databázi odběratelů s pozitivními a negativními zkušenostmi 

daných obchodních partnerů. Také by si společnost měla nastavit správné prodejní 

podmínky, jako jsou úvěrové limity a doby splatnosti úvěru. Společnost by měla u 

nových zákazníků ověřovat jejich bonitu, postavení na trhu, informovat se o 

obchodních referencích dodavatelů potencionálního zákazníka, ověřovat si 

úvěrovou minulost zákazníků. 

 Společnost HVM Plasma, s.r.o. má pro své zákazníky určené zástupce, 

kteří hájí zájmy zákazníka uvnitř firmy. Zákazník je v kontaktu s tímto zástupcem 

společnosti, řeší spolu dodávání dílů, případné reklamace a jiné záležitosti. Díky 

tomuto vztahu se zákazníkem je někdy jednodušší vyjednat včasné zaplacení 

pohledávky, protože může zákazníka upozornit na končící lhůtu splatnosti nebo o 

jejím nezaplacení. Na některé zákazníky ovšem ani tyto přátelské vztahy neplatí. 

 V současné situaci, kdy je doba pohledávek v průměru necelých 57 dní a 

doba obratu závazků necelých 19 dní, by měla společnost zvážit možnost 

nějakého způsobu, jak urychlit dobu inkasa pohledávek, protože je možné, že se 

doba splatnosti bude nadále zvyšovat díky finanční krizi, která se prohnala celým 

světem v roce 2008 i v roce 2009. 

 Společnost může využít skonta, což je sleva z prodejní ceny při dřívějším 

placení nebo při platbě v hotovosti. Pro dodavatele je pozitivní snížení celkového 

objemu pohledávek, snížení rizika nedobytnosti, menší administrativní náklady 

spojené se sledováním a vymáháním pohledávek, ale negativním jevem je snížení 

skutečné ceny výrobku. 

 Další možností je využit faktoring, což je jedna z forem krátkodobého 

financování, založená na odkoupení krátkodobých pohledávek z obchodního 

styku před uplynutím doby jejich splatnosti. Faktoring je poskytován 

faktoringovými společnostmi, kterých je velké množství. Společnost si může 
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vybrat faktoringovou společnost, která nabízí nejvýhodnější podmínky. Největší 

faktoringové společnosti jsou z velké části propojeny s bankovními ústavy.  

 Princip faktoringu tkví v tom, že dodavatel a zároveň i klient faktoringové 

společnosti dodá služby a zboží odběratelům. Svou pohledávku postoupí 

faktorovi, který se stává jejím majitelem a věřitelem vůči odběrateli. Poté faktor 

vyplatí dodavateli zálohu, většinou to bývá do 48 hodin, ale v některých případech 

i okamžitě, a to až 90% z postoupené pohledávky. Jakmile odběratel splatí 

pohledávku v plné výši na účet faktora, provede faktor s dodavatelem vyúčtování. 

 Výhodou faktoringu je možnost flexibilního financování kontokorentním 

způsobem, které se odvíjí od hodnoty pohledávky. Také se zvýší 

konkurenceschopnost díky možnosti prodloužení splatnosti odběratelům, sníží se 

objem pohledávek po splatnosti a také bude jednodušší administrativa, co se týče 

upomínání a správy pohledávky. 

 Faktoring nabízí mnoho výhod, ale jsou s ním spojeny také náklady. 

Každý uživatel faktoringu hradí faktoringový poplatek, který je určen na náklady 

faktora a jeho administrativu. Dalším nákladem je úroková sazba, která 

představuje cenu za vyplácené finanční prostředky ve formě záloh. Je velice 

přibližná sazbě bank při poskytování krátkodobých úvěrů na financování 

pohledávek. 

Oblast majetkové struktury: 

 Společnost by se měla pokusit snížit poměr stálých a oběžných aktiv. 

Obzvlášť se zaměřit na zvýšení podílu aktiv dlouhodobého majetku, tím, že bude 

investovat do nového majetku a vybavení nebo modernizace současného majetku 

a vybavení. Také by měla snižovat oběžná aktiva, zejména krátkodobý finanční 

majetek. 

Krátkodobý finanční majetek a likvidita: 

 Likvidita dosahuje nadprůměrných hodnot a to díky vysokému stavu 

krátkodobého finančního majetku, který má společnost HVM Plasma, s.r.o. na 

svých bankovních účtech. Dosahuje tím výborné likvidity, ale přichází tím o 
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možnost využít tyto prostředky efektivněji, než je mít odložené v bance. Proto 

bych navrhovala je investovat. 

Marketing: 

 V této části bych se chtěla zabývat marketingem společnosti. Díky níž lze 

zvýšit tržby, objem prodeje i celková konkurenceschopnost firmy.  

 Jako zaměstnanec společnosti mám dojem, že se firma dostatečně 

neprezentuje a nepropaguje své obchodní jméno. Společnost získává své 

zákazníky hlavně pomocí jednatele společnosti, který zajišťuje první kontakt se 

zákazníkem a to díky dobrému jménu společnosti, odborné specializaci jednatele 

firmy a jeho kontaktům. Ovšem společnost by se mohla více prezentovat na 

veřejnosti a oslovovat tak potencionální zákazníky. 

 Společnost HVM Plasma, s.r.o. má internetové stránky, které jsou 

vytvořené i v angličtině, ale jinak působí značně zastarale, nejsou aktualizované, 

také neposkytují mnoho informací o poskytovaných službách. Internetové stránky 

mají zákaznickou sekci, kde zákazník najde nejaktuálnější informace o svých 

zakázkách, ale nového zákazníka by mohla image těchto stránek odradit. A mohl 

by hledat tyto služby u konkurenčních firem. 

 Společnost by se také měla více prezentovat v odborných časopisech, 

článcích a denících. Zde může podtrhnout novinky v povlakování, novinky 

z výzkumu a vývoje, kterým se společnost věnuje spolu s vysokými školami a 

akademií věd, na které každým rokem společnost dostává od státu dotace. 

Vliv krize na obchodní situaci: 

 V roce 2008 byl zaznamenán výrazný pokles výsledku hospodaření i 

hodnot rentability, také došlo k poklesu hodnot cash flow. Tento pokles byl 

způsoben finanční krizí, která postihla celý svět, hlavně automobilový průmysl. 

Ve společnosti došlo k výraznému poklesu zakázek, který přetrval i do roku 2009.  

 Tuto situaci lze dočasně řešit mírným snížením osobních nákladů, také 

zvýšením tržeb pomocí marketingu a dalšími opatřeními, které závisí na míře 

vlivu ekonomické krize na společnost. 
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5. ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci společnosti 

HVM Plasma, s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy. Analýza proběhla 

za roky 2005 – 2008 pomocí dat z účetních výkazů a dalších informací 

poskytnutých společností. 

 Úkolem této práce bylo na základě zhodnocení finanční situace společnosti 

odhalit silné a slabé stránky podniku, zjistit případné nedostatky či problémové 

oblasti a následně vypracovat návrhy na opatření, které povedou ke zlepšení 

nynější situace podniku. 

 Společnost HVM Plasma, s.r.o. působí na trhu již od roku 1992 a 

specializuje se na zakázkové povlakování, vývoj, konstrukci a přesnou strojní 

výrobu klíčových částí povlakovacích zařízení a na výzkum a vývoj nových 

povlaků a povlakovacích metod. Po provedené analýze můžu říci, že společnost 

dosahuje v některých oblastech velmi dobrých výsledků, v některých oblastech je 

ovšem vyhodnocena jako problémová. Z celkového pohledu je na tom společnost 

dobře, je finančně zdravým podnikem se stabilním postavením na trhu. 

 Ve většině klíčových oblastí dosahuje společnost výborných výsledků. 

V některých oblastech již byly výsledky podprůměrné či nedostačující jako je 

oblast řízení pohledávek nebo aktivity. Věnovala jsem se tedy doporučením právě 

v těch oblastech, kde jsem tyto nedostatky zjistila. 

 Cíle, určené v úvodní kapitole mé bakalářské práce, považuji za splněné. 

Věřím, že zjištěné výsledky i na ně navazující návrhy na opatření a zhodnocení 

očekávaných přínosů budou pro společnost přínosem a že pomohou jejímu rozvoji 

a zlepšení její situace. Tato práce bude předána vedení společnosti HVM Plasma, 

s.r.o. 
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Příloha č. 1: Účetní výkazy společnosti HVM Plasma, s.r.o.  

Rozvaha za roky 2005 – 2008 (hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč) 

Rozvaha 2005 2006 2007 2008 
AKTIVA CELKEM 192 048 230 258 221 308 225 991 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 41784 43597 48306 55579 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1582 1071 507 202 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0 0 0 

3 Software 1582 1071 507 58 

4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 

5 Goodwill 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 144 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 40 102 42426 47699 55278 

B. II. 1 Pozemky 16329 16329 16329 16329 

2 Stavby 13 346 14169 15554 14943 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 9951 7952 9541 8344 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

5 Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 476 3976 6275 15662 

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 100 100 100 100 

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 80 80 80 80 

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

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 20 20 20 20 

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

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 145934 183176 170987 169427 

C. I. Zásoby 15804 15704 19545 15593 

C. I. 1 Materiál 4313 4205 4563 3241 

2 Nedokončená výroba a polotovary 11490 11499 14982 12352 

3 Výrobky 1 0 0 0 

4 Zvířata 0 0 0 0 

5 Zboží 0 0 0 0 



 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 158 0 98 97 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 98 97 

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 158 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 22628 44552 32205 39267 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 19904 38366 27017 24668 

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 500 500 500 

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 2179 3509 2471 13655 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 127 331 0 0 

8 Dohadné účty aktivní 24 1302 1793 9 

9 Jiné pohledávky 394 544 424 435 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 107344 122920 119139 114471 

C. IV. 1 Peníze 56 191 132 59 

2 Účty v bankách 107288 122729 119006 114410 

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení 4330 3485 2016 985 

D. I. 1 Náklady příštích období  4330 3369 2003 842 

2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 0 116 13 143 

 

Rozvaha 2005 2006 2007 2008 
PASIVA CELKEM 192048 230258 221308 225991 

A. Vlastní kapitál 110842 167931 202410 211051 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 200 

1 Základní kapitál 200 200 200 200 

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 



 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 

200 200 200 200 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 200 200 200 200 

2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 82823 110442 167571 202010 

A. IV. 1Nerozdělený zisk minulých let  82823 110442 167571 202010 

2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 27619 57089 34439 8641 

B. Cizí zdroje 76392 62120 18898 14188 

B. I. Rezervy 45173 38934 0 0 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 45173 38934 0 0 

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 

4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 19158 800 802 494 

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

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

0 0 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 19158 27 0 0 

6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 

9 Jiné závazky 0 0 0 0 

10 Odložený daňový závazek 0 773 802 494 

B. III. Krátkodobé závazky  12061 22386 18096 13693 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 4796 8766 12073 9938 

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

77 83 88 142 

5 Závazky k zaměstnancům 1425 1251 1538 1835 

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1024 1688 1113 1084 

7 Stát - daňové závazky a dotace 3169 9458 753 352 

8 Krátkodobé přijaté zálohy 1 0 0 0 

9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

10 Dohadné účty pasivní  1569 1140 2532 341 

11 Jiné závazky 0 0 0 0 

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 



 

C. I. Časové rozlišení  4814 207 0 753 

C. I. 1 Výdaje příštích období 0 207 0 753 

2 Výnosy příštích období  4814 0 0 0 

 

Výkaz zisku a ztrát za roky 2005 – 2008 (hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč) 

Výkaz zisku a ztráty 2005 2006 2007 2008 
I. I. Tržby za prodej zboží  0 0 0 0 

A.   A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 

+ Obchodní marže 0 0 0 0 

II. Výkony 166224 210980 157685 179802 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 160358 209694 150910 181844 

  

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 5715 1265 4527 -2042 

3 Aktivace 151 21 2247 0 

B.   Výkonová spotřeba  116677 117891 112463 125097 

B. 

  

1 Spotřeba materiálu a energie 23618 26471 32236 30829 

B. 2 Služby 93059 91420 80227 94267 

+ Přidaná hodnota 49547 93089 45222 54705 

C.   Osobní náklady 31767 35815 36108 40204 

C. 

  

1 Mzdové náklady 22564 25715 25718 29032 

C. 2 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 0 0 0 0 

C. 3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 7750 8604 8834 9304 

C. 4 Sociální náklady 1453 1496 1556 1869 

D.   Daně a poplatky 97 106 86 81 

E.   
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 6122 9260 5161 4460 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 891 219 1049 0 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  670 100 1049 0 

    2 Tržby z prodeje materiálu 221 119 0 0 

F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 670 44 764 0 

F.   1 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 670 44 764 0 

F.   2 Prodaný materiál 0 0 0 0 

G.   
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 1227 -6640 -37728 731 

IV. Ostatní provozní výnosy 36003 25384 3990 5862 

H.   Ostatní provozní náklady 1609 1556 1335 1608 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 44949 78551 44534 13483 

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 1200 1200 

  
VII. 1 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 0 0 0 0 

  
VII. 

2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 0 0 0 0 

  VII. 3 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 1200 1200 

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 

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

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

M.     
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 1129 2619 3673 4016 

N.     Nákladové úroky 0 0 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 994 249 2626 3485 

O.   Ostatní finanční náklady 9770 12056 6935 11958 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -7647 -9188 564 -3257 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost 9683 16310 10659 1585 

Q. 

  

1      -splatná 9649 16653 10630 1893 

Q. 2      -odložená 34 -343 29 -308 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 27619 53053 34439 8641 

XIII. Mimořádné výnosy 0 5310     

R.   Mimořádné náklady 0 0     

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 1274     

S. 

  

1      -splatná 0 0     

S. 2      -odložená 0 1274     

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 4036     

T.   
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 0 0     

*** Výsledek hospodaření za účetní období 27619 57089 34439 8641 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 37302 74673 45098 10226 

 

 

 

 

 



 

Přehled o peněžních tocích za roky 2005 – 2008 (hodnoty jsou uvedeny  

v tis. Kč) 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 2005 2006 2007 2008 

P 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku účetního období 

25996 107344 122920 119138 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

Z 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním 

37302 69363 45099 10226 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 6220 -55 -37441 -25 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 6122 9260 5161 4460 

A.1.2. Změna stavu opravných položek 1227 -6640 -37729 731 

A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv 0 -56 0 0 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 -1200 -1200 

A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -1129 -2619 -3673 -4016 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 

A* 
Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního 
kapitálu 

43522 69308 7658 10201 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 27939 -20307 12565 5611 

A.2.1. 
 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, 
přechodných účtů aktiv 

31806 -18987 13717 5594 

A.2.2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní 
činnosti, přechodných účtů pasiv 

1212 -227 3894 -3295 

A.2.3. Změna stavu zásob -5079 -1093 -5046 3312 

A** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 
a mimořádnými položkami 

71461 49001 20223 15812 

A.3. Vyplacené úroky 0 0 0 0 

A.4. Přijaté úroky 1129 2619 3673 4016 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -9230 -10679 -18981 -13962 

A.6. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 1200 1200 

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 63360 40941 6115 7066 

  Peněžní toky z investiční činnosti     

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1790 -5807 -9870 -11735 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 670 100 0 0 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 -500 0 0 

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -1120 -6207 -9870 -11735 

  Peněžní toky z finančních činností 

C.1. 
Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých 
závazků 

19108 -19158 -27 0 

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 19108 -19158 -27 0 

F 
Čistá změna peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů 

81348 15576 -3782 -4669 

R 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci účetního období 

107344 122920 119138 114469 

 

 



 

Příloha č. 2: Horizontální analýza 

Rozvaha – AKTIVA 

Rozvaha 

změna 
2005/2006 

změna 
2006/2007 

změna 
2007/2008 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

AKTIVA CELKEM 38 210 19,90 -8 950 -3,89 4 683 2,12 

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

Dlouhodobý majetek 1 813 4,34 4 709 10,80 7 273 15,06 

Dlouhodobý nehmotný majetek -511 -32,30 -564 -52,66 -305 -60,16 

Zřizovací výdaje 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Software -511 -32,30 -564 -52,66 -449 -88,56 

Ocenitelná práva 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Goodwill 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0,00 0 0,00 144 0,00 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 324 5,80 5 273 12,43 7 579 15,89 

Pozemky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Stavby 823 6,17 1 385 9,77 -611 -3,93 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí -1 999 -20,09 1 589 19,98 -1 197 -12,55 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Základní stádo a tažná zvířata 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 500 735,29 2 299 57,82 9 387 149,59 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

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

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva 37 242 25,52 -12 189 -6,65 -1 560 -0,91 

Zásoby -100 -0,63 3 841 24,46 -3 952 -20,22 

Materiál -108 -2,50 358 8,51 -1 322 -28,97 



 

Nedokončená výroba a polotovary 9 0,08 3 483 30,29 -2 630 -17,55 

Výrobky -1 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Zvířata 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zboží 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé pohledávky -158 -100,00 98 0,00 -1 -1,02 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0,00 98 0,00 -1 -1,02 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účastníky sdružení 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dohadné účty aktivní 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Jiné pohledávky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Odložená daňová pohledávka -158 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé pohledávky 21 924 96,89 -12 347 -27,71 7 062 21,93 

Pohledávky z obchodních vztahů 18 462 92,76 -11 349 -29,58 -2 349 -8,69 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 500 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účastníky sdružení 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Stát - daňové pohledávky 1 330 61,04 -1 038 -29,58 11 184 452,61 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 204 160,63 -331 -100,00 0 0,00 

Dohadné účty aktivní 1 278 5325,00 491 37,71 -1 784 -99,50 

Jiné pohledávky 150 38,07 -120 -22,06 11 2,59 

Krátkodobý finanční majetek 15 576 14,51 -3 781 -3,08 -4 668 -3,92 

Peníze 135 241,07 -59 -30,89 -73 -55,30 

Účty v bankách 15 441 14,39 -3 723 -3,03 -4 596 -3,86 

Krátkodobý cenné papíry a podíly 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Časové rozlišení -845 -19,52 -1 469 -42,15 -1 031 -51,14 

Náklady příštích období  -961 -22,19 -1 366 -40,55 -1 161 -57,96 

Komplexní náklady příštích období 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Příjmy příštích období 116 0,00 -103 -88,79 130 1000,00 

Rozvaha – PASIVA 

Rozvaha 

změna 
2005/2006 

změna 
2006/2007 

změna 
2007/2008 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

PASIVA CELKEM 38 210 19,90 -8 950 -3,89 4 683 2,12 

Vlastní kapitál 57 089 51,50 34 479 20,53 8 641 4,27 



 

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

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

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Změny základního kapitálu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

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

Emisní ážio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatní kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

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

Statutární a ostatní fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodaření minulých let  27 619 33,35 57 129 51,73 34 439 20,55 

Nerozdělený zisk minulých let  27 619 33,35 57 129 51,73 34 439 20,55 

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

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období  

29 470 106,70 -22 650 -39,67 -25 798 -74,91 

Cizí zdroje  -14 272 -18,68 -43 222 -69,58 -4 710 -24,92 

Rezervy -6 239 -13,81 -38 934 -100,00 0 0,00 

Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 

-6 239 -13,81 -38 934 -100,00 0 0,00 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezerva na daň z příjmů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatní rezervy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé závazky  -18 358 -95,82 2 0,25 -308 -38,40 

Závazky z obchodních vztahů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Závazky - podstatný vliv 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Závazky ke společníkům, členům družstva 
a k účastníkům sdružení 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé přijaté zálohy -19 131 -99,86 -27 -100,00 0 0,00 

Vydané dluhopisy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dohadné účty pasívní 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Jiné závazky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Odložený daňový závazek 773 0,00 29 3,75 -308 -38,40 

Krátkodobé závazky 10 325 85,61 -4 290 -19,16 -4 403 -24,33 

Závazky z obchodních vztahů 3 970 82,78 3 307 37,73 -2 135 -17,68 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Závazky - podstatný vliv 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Závazky ke společníkům, členům družstva 
a k účastníkům sdružení 

6 7,79 5 6,02 54 61,36 

Závazky k zaměstnancům -174 -12,21 287 22,94 297 19,31 



 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

664 64,84 -575 -34,06 -29 -2,61 

Stát - daňové závazky a dotace 6 289 198,45 -8 705 -92,04 -401 -53,25 

Krátkodobé přijaté zálohy -1 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Vydané dluhopisy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dohadné účty pasivní  -429 -27,34 1 392 122,11 -2 191 -86,53 

Jiné závazky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

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

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Časové rozlišení -4 607 -95,70 -207 -100,00 753 0,00 

Výdaje příštích období 207 0,00 -207 -100,00 753 0,00 

Výnosy příštích období  -4 814 -100,00 0 0,00 0 0,00 

 

Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty 

změna 
2006/2005 

změna 
2007/2006 

změna 
2008/2007 

v tis. 
Kč 

v % v tis. 
Kč 

v % v tis. 
Kč 

v % 

Tržby za prodej zboží  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Obchodní marže 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výkony 44756 26,93 -53295 -25,26 22117 14,03 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 49336 30,77 -58784 -28,03 30934 20,50 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -4450 -77,87 3262 257,87 -6569 -145,11 

Aktivace -130 -86,09 2226 10600,00 -2247 -100,00 

Výkonová spotřeba 1214 1,04 -5428 -4,60 12634 11,23 

Spotřeba materiálu a energie 2853 12,08 5765 21,78 -1407 -4,36 

Služby -1639 -1,76 -11193 -12,24 14040 17,50 

Přidaná hodnota 43542 87,88 -47867 -51,42 9483 20,97 

Osobní náklady 4048 12,74 293 0,82 4096 11,34 

Mzdové náklady 3151 13,96 3 0,01 3314 12,89 

Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

854 11,02 230 2,67 470 5,32 

Sociální náklady 43 2,96 60 4,01 313 20,12 

Daně a poplatky 9 9,28 -20 -18,87 -5 -5,81 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

3138 51,26 -4099 -44,27 -701 -13,58 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

-672 -75,42 830 379,00 -1049 -100,00 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  -570 -85,07 949 949,00 -1049 -100,00 



 

Tržby z prodeje materiálu -102 -46,15 -119 -100,00 0 0,00 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

-626 -93,43 720 1636,36 -764 -100,00 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

-626 -93,43 720 1636,36 -764 -100,00 

Prodaný materiál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

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

-7867 -641,16 -31088 468,19 38459 -101,94 

Ostatní provozní výnosy -10619 -29,49 -21394 -84,28 1872 46,92 

Ostatní provozní náklady -53 -3,29 -221 -14,20 273 20,45 

Převod provozních výnosů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Převod provozních nákladů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Provozní výsledek hospodaření 33602 74,76 -34017 -43,31 -31051 -69,72 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

0 0,00 1200 0,00 0 0,00 

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

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 

0 0,00 1200 0,00 0 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Náklady z finančního majetku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výnosové úroky 1490 131,98 1054 40,24 343 9,34 

Nákladové úroky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatní finanční výnosy -745 -74,95 2377 954,62 859 32,71 

Ostatní finanční náklady 2286 23,40 -5121 -42,48 5023 72,43 

Převod finančních výnosů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Převod finančních nákladů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Finanční výsledek hospodaření -1541 20,15 9752 -106,14 -3821 -677,48 

Daň z příjmů za běžnou činnost 6627 68,44 -5651 -34,65 -9074 -85,13 

     -splatná 7004 72,59 -6023 -36,17 -8737 -82,19 

     -odložená -377 -1108,82 372 -108,45 -337 -1162,07 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 25434 92,09 -18614 -35,09 -25798 -74,91 

Mimořádné výnosy 5310 0,00 -5310 -100,00 0 0,00 

Mimořádné náklady 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1274 0,00 -1274 -100,00 0 0,00 

     -splatná 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

     -odložená 1274 0,00 -1274 -100,00 0 0,00 



 

Mimořádný výsledek hospodaření 4036 0,00 -4036 -100,00 0 0,00 

Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní období 29470 106,70 -22650 -39,67 -25798 -74,91 

Výsledek hospodaření před zdaněním 37371 100,18 -29575 -39,61 -34872 -77,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Vertikální analýza 

Rozvaha – AKTIVA 

Rozvaha 
Rok 

2005 2006 2007 2008 
podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 

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

Dlouhodobý majetek 21,76% 18,93% 21,83% 24,59% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,82% 0,47% 0,23% 0,09% 

Zřizovací výdaje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Software 0,82% 0,47% 0,23% 0,03% 

Ocenitelná práva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Goodwill 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

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

Dlouhodobý hmotný majetek 20,88% 18,43% 21,55% 24,46% 

Pozemky 8,50% 7,09% 7,38% 7,23% 

Stavby 6,95% 6,15% 7,03% 6,61% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5,18% 3,45% 4,31% 3,69% 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Základní stádo a tažná zvířata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,25% 1,73% 2,84% 6,93% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,05% 0,04% 0,05% 0,04% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,04% 0,03% 0,04% 0,04% 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

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

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 

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

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

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

Oběžná aktiva 75,99% 79,55% 77,26% 74,97% 

Zásoby 8,23% 6,82% 8,83% 6,90% 

Materiál 2,25% 1,83% 2,06% 1,43% 

Nedokončená výroba a polotovary 5,98% 4,99% 6,77% 5,47% 



 

Výrobky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zvířata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé pohledávky 0,08% 0,00% 0,04% 0,04% 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,04% 0,04% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

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

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Odložená daňová pohledávka 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 11,78% 19,35% 14,55% 17,38% 

Pohledávky z obchodních vztahů 10,36% 16,66% 12,21% 10,92% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,22% 0,23% 0,22% 

Pohledávky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

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

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stát - daňové pohledávky 1,13% 1,52% 1,12% 6,04% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,07% 0,14% 0,00% 0,00% 

Dohadné účty aktivní 0,01% 0,57% 0,81% 0,00% 

Jiné pohledávky 0,21% 0,24% 0,19% 0,19% 

Krátkodobý finanční majetek 55,89% 53,38% 53,83% 50,65% 

Peníze 0,03% 0,08% 0,06% 0,03% 

Účty v bankách 55,87% 53,30% 53,77% 50,63% 

Krátkodobý cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 2,25% 1,51% 0,91% 0,44% 

Náklady příštích období  2,25% 1,46% 0,91% 0,37% 

Komplexní náklady příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Příjmy příštích období 0,00% 0,05% 0,01% 0,06% 

 

Rozvaha – PASIVA 

Rozvaha 
Rok 

2005 2006 2007 2008 
podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 57,72% 72,93% 91,46% 93,39% 

Základní kapitál 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 

Základní kapitál 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 



 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Změny základního kapitálu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

Emisní ážio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 

Statutární a ostatní fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření minulých let  43,13% 47,96% 75,72% 89,39% 

Nerozdělený zisk minulých let  43,13% 47,96% 75,72% 89,39% 

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

Výsledek hospodaření běžného účetního období  14,38% 24,79% 15,56% 3,82% 

Cizí zdroje  39,78% 26,98% 8,54% 6,28% 

Rezervy 23,52% 16,91% 0,00% 0,00% 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 23,52% 16,91% 0,00% 0,00% 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezerva na daň z příjmů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky  9,98% 0,35% 0,36% 0,22% 

Závazky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé přijaté zálohy 9,98% 0,01% 0,00% 0,00% 

Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dohadné účty pasívní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Odložený daňový závazek 0,00% 0,34% 0,36% 0,22% 

Krátkodobé závazky 6,28% 9,72% 8,18% 6,06% 

Závazky z obchodních vztahů 2,50% 3,81% 5,46% 4,40% 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,04% 0,04% 0,04% 0,06% 

Závazky k zaměstnancům 0,74% 0,54% 0,69% 0,81% 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 0,53% 0,73% 0,50% 0,48% 

Stát - daňové závazky a dotace 1,65% 4,11% 0,34% 0,16% 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



 

Dohadné účty pasivní  0,82% 0,50% 1,14% 0,15% 

Jiné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

Krátkodobé finanční výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 2,51% 0,09% 0,00% 0,33% 

Výdaje příštích období 0,00% 0,09% 0,00% 0,33% 

Výnosy příštích období  2,51% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Výkaz zisků a ztrát – VÝNOSY 

VÝNOSY 
Rok 

2005 2006 2007 2008 
podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

Výnosy celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Provozní výnosy 98,97% 96,66% 95,59% 95,52% 

Tržby za prodej zboží  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výkony 80,99% 86,20% 92,63% 92,51% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 78,13% 85,67% 88,65% 93,56% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2,78% 0,52% 2,66% -1,05% 

Aktivace 0,07% 0,01% 1,32% 0,00% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,43% 0,09% 0,62% 0,00% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0,33% 0,04% 0,62% 0,00% 

Tržby z prodeje materiálu 0,11% 0,05% 0,00% 0,00% 

Ostatní provozní výnosy 17,54% 10,37% 2,34% 3,02% 

Převod provozních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

finanční výnosy 1,03% 1,17% 4,41% 4,48% 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,70% 0,62% 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 
a podílů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 0,00% 0,00% 0,70% 0,62% 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosové úroky 0,55% 1,07% 2,16% 2,07% 

Ostatní finanční výnosy 0,48% 0,10% 1,54% 1,79% 

Převod finančních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mimořádné výnosy 0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 

 



 

Výkaz zisků a ztrát – NÁKLADY 

VÝNOSY 
Rok 

2005 2006 2007 2008 
podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

Náklady celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Provozní náklady 89,05% 84,21% 87,04% 92,71% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výkonová spotřeba 65,69% 62,82% 82,83% 67,36% 

Spotřeba materiálu a energie 13,30% 14,10% 23,74% 16,60% 

Služby 52,39% 48,71% 59,08% 50,76% 

Osobní náklady 17,88% 19,08% 26,59% 21,65% 

Mzdové náklady 12,70% 13,70% 18,94% 15,63% 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Náklady na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění 4,36% 4,58% 6,51% 5,01% 

Sociální náklady 0,82% 0,80% 1,15% 1,01% 

Daně a poplatky 0,05% 0,06% 0,06% 0,04% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

3,45% 4,93% 3,80% 2,40% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 

0,38% 0,02% 0,56% 0,00% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,38% 0,02% 0,56% 0,00% 

Prodaný materiál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

0,69% -3,54% -27,79% 0,39% 

Ostatní provozní náklady 0,91% 0,83% 0,98% 0,87% 

Převod provozních nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Finanční náklady 10,95% 15,11% 12,96% 7,29% 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Náklady z finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 

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

Nákladové úroky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní finanční náklady 5,50% 6,42% 5,11% 6,44% 

Převod finančních nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Daň z příjmů za běžnou činnost  5,45% 8,69% 7,85% 0,85% 

     -splatná 5,43% 8,87% 7,83% 1,02% 

     -odložená 0,02% -0,18% 0,02% -0,17% 

Mimořádné náklady 0,00% 0,68% 0,00% 0,00% 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00% 0,68% 0,00% 0,00% 

     -splatná 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

     -odložená 0,00% 0,68% 0,00% 0,00% 

Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 

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

 


