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Abstrakt 

Diplomová práca „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ sa 

zaoberá finančnou analýzou a hodnotí finančnú situáciu spoločnosti.  

Prvá časť vymedzuje teoretické základy finančnej analýzy, jej nástroje, metódy 

a spôsoby použitia. Predmetom druhej časti práce je aplikácia vybraných metód 

finančnej analýzy spoločnosti a návrhy doporučení ako riešiť problematické oblasti, 

zredukovať slabé stránky a zlepšiť finančnú situáciu podniku. 

 

 

Abstract 

The thesis ‘Evaluation of the financial situation in the firm and proposals to its 

improvement’ deals with the financial analysis and evaluates the financial situation 

of the company.  

The first part defines the theoretical foundations of processing the financial analysis, its 

tools, methods and ways of using. The subject of the second part is the application 

of selected methods of financial analysis and proposed recommendations how to solve 

problem areas, reduce the weaknesses and improve the financial situation 

of the company. 
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Úvod 

 

V súčasnosti, kedy sa ekonomika pomaly prebúdza z celosvetovej ekonomickej krízy, 

môže finančná analýza hrať veľmi významnú úlohu pri posudzovaní situácie podniku. 

Manažéri posudzujú finančné zdravie firmy a predvídajú možný vývoj podniku 

na základe výsledkov finančných ukazovateľov. Hlavným cieľom každého podniku je 

efektívne využitie vlastných a cudzích zdrojov, kedy je dosahovaná maximálna tržná 

hodnota firmy. Finančnú analýzu dnes spracováva už takmer každá prosperujúca firma. 

Informácie z nej nie sú dôležité len pre samotnú firmu, ale i pre dodávateľov, 

odberateľov, banky, či investorov, ktorí uvažujú, do ktorého podniku vložia svoj 

kapitál. Vypracovaná analýza je zameraná na odhalenie slabých a silných stránok 

podniku. Vďaka nej je možné predvídať a pripraviť sa na finančné riziká či finančné 

problémy v budúcnosti. 

Príprava strategického finančného plánu podniku je náročnou činnosťou a kvalita tohto 

plánu významne ovplyvňuje hospodárske výsledky podniku. Strategický finančný plán 

vychádza zo zásadných finančných a investičných rozhodnutí. Investičné rozhodnutie 

predstavuje rozhodnutie o jednotlivých projektoch investičnej povahy, ktoré chce 

podnik realizovať. Finančné rozhodnutie charakterizuje výšku a štruktúru finančných 

zdrojov, ktoré budú slúžiť k financovaniu chodu a rozvoja podniku. (3) 

Jedným z krokov tvorby strategického finančného plánovania je aj analýza a hodnotenie 

finančnej situácie podniku, zjednodušene označované ako finančná analýza. Finančnú 

situáciu a finančné hospodárenie je nutné sledovať celým komplexom ukazovateľov 

a na ich hodnoty dohliadať v časovom vývoji a v súvislosti tak, aby výsledok 

hodnotenia zobrazoval celkovú ekonomickú situáciu podniku a umožňoval vytipovať 

príčiny danej situácie.  

 

Diplomovú prácu som rozdelila na teoretickú, analytickú a návrhovú časť. Informácie 

pre teoretickú časť diplomovej práce som získala z rôznych zdrojov, jednak z knižných 

publikácií, a jednak zo zdrojov dostupných na internete. Základným zdrojom informácií 

pre analytickú časť diplomovej práce bolo spracovanie podkladov z poskytnutých 

podnikových dokumentácií, ktorého výsledkom bolo celkové zhodnotenie finančnej 
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situácie analyzovanej spoločnosti v sledovaných rokoch. Návrhovú časť tvoria návrhy a 

opatrenia na zlepšenie hospodárnosti podniku. Analýzu som vykonala za časové 

obdobie 2006 – 2010. 

Významnou úlohou mojej práce je odhaliť hospodárenie podniku Internet Mall, a. s., 

ktorý sa zaoberá internetovým predajom. Veľkým prínosom tohto odhalenia bude 

ohodnotenie minulého obdobia, objavenie aktuálnych problematických oblastí 

a predpoveď budúceho vývoja. 
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1 Ciele práce, metódy a postupy spracovania 

 

Cieľom mojej diplomovej práce je zanalyzovať finančnú situáciu a navrhnúť opatrenia 

ako túto situáciu zefektívniť. Firma pracuje v oblasti internetových obchodov už 

11 rokov. Myslím si, že by sa podniku finančná situácia zlepšila, keby zvolil najlepšiu 

obchodnú a finančnú stratégiu, ktorá prinesie spoločnosti efektívny rast. 

Domnievam sa, že cieľ tohto finančného zhodnotenia bude firme nielen prínosom 

vo forme kompletného prehľadu finančného zdravia podniku ale realizáciou 

navrhnutých opatrení dôjde k zníženiu podnikateľského rizika a k zefektívneniu 

obchodnej činnosti. 

 

1.1 Charakteristika spoločnosti 

Spoločnosť Internet Mall, a. s. (pôvodne bilezbozi.cz, s. r. o.) bola založená v roku 

2000. Základnou myšlienku bolo zmeniť model nakupovania elektroniky na internete 

z tzv. „katalógového predaja“ na plnohodnotný nákupný proces, realizovaný 

s kompletnými informáciami a kompetentným zákazníckym servisom. 

Cieľom spoločnosti je predovšetkým ušetriť čas zákazníkovi. Vybudovanie 

profesionálneho nákupného prostredia, vyspelého technického zázemia, 

kvalifikovaného poradenstva a prepracovaného modelu logistiky, chápe firma 

ako prostriedok k dosiahnutiu cieľa. (21) 

 

1.1.1 Základné informácie o Mall.cz  

Obchodná firma:  Internet Mall, a. s. 

Právna forma:  akciová spoločnosť 

Deň zápisu do OR:  13. 10. 2000 

Identifikačné číslo:  26204967 

Sídlo spoločnosti:  Praha 7, Dělnicka 213/12 

Akcionár:  Netretail Holding B. V. 

 Amsterdam, Holandské kráľovstvo 
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 Registračné číslo 342 89 200 

Predstavenstvo:  Marek Liška – predseda predstavenstva 

 Ing. Petr Burcal – člen predstavenstva 

Dozorná rada: Ing. Eduard Mika – predseda dozornej rady 

 Erik Adelbert Slingerland – člen dozornej rady 

 Albert Michael Poplar – člen dozornej rady. (21) 

 

 

Obr. 1: Logo společnosti Internet Mall, a. s. 

 

V nasledujúcich účtovných obdobiach vedenie spoločnosti očakáva ďalší rast tržieb 

spôsobený jednak trvale rozširovaným produktovým a segmentovým portfóliom, 

a jednak rastúcou známosťou značky Mall.cz. V prevádzkovej oblasti vedenie plánuje 

investície do vybavenia skladu pokročilou logistickou technológiou. Táto technológia 

umožňuje vyššiu efektivitu prípravy a expedície zákaziek. Cieľom managementu 

spoločnosti pre nasledujúce roky je, aby sa Mall.cz stal najväčšou internetovou 

nákupnou galériou v Českej republike. 

 

1.1.2 História (dôležité udalosti) spoločnosti 

• V novembri roku 2000 bola vďaka poctivej príprave a tvrdej práci expedovaná prvá 

chladnička. Celkom za tento rok bolo predaného tovaru za takmer 900 tis. Kč. 

 

• V roku 2001 firma masívne investovala do infraštruktúry, logistiky, rozšírenia 

sortimentu a zákazníckych služieb. 
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Rok 2002 bol pre spoločnosť prelomový. Úplne sa prerobilo technologické zázemie, 

začali realizovať víziu expertnej nákupnej galérie a prevádzkovať nové obchody. 

Do spoločnosti vstúpil nový investor a partner. 

 

• V rokoch 2003 – 2004 boli otvorené ďalšie špecializované obchody a kamenné 

predajne. Zmenila sa právna forma na akciovú spoločnosť, sprevádzkovala sa 

vlastná logistika a ako prvý internetový obchod sa zaviedli splátky na diaľku 

a službu „Peňaženka“, ktorá umožňuje vyrovnanie ceny. 

 

• V rokoch 2005 – 2006 sa Mall.cz rozrástla o nové obchody, prešla aj na zahraničné 

trhy na Slovensko, do Maďarska a Poľska a začali zvažovať vstup do Nemecka. 

Firma získala titul najrýchlejšie rastúcej technologickej firme v Českej republike. 

 

• V roku 2007 vstúpili na nemecký trh obchodom Germica.de a sústredili sa 

predovšetkým na zdokonaľovanie služieb posielaním zákazníckeho servisu, 

presťahovaním do nových priestorov v Prahe a otvorením nového distribučného 

centra. 

 

• Rok 2008 je označený ako rok vzniku holdingovej spoločnosti Netretail Holding, B. 

B., ktorá zastrešuje a riadi všetky národné pobočky. Do spoločnosti vstupujú 

investori Intel Capital a 3TS Capital Partners. Spoločnosť nasadila nový informačný 

systém SAP. 

 

• V roku 2009 bola otvorená nová športová predajňa v Prahe a predovšetkým nové, 

moderné logistické centrum s výdajným miestom a skladovým priestorom 6800 m2. 

Obchodná stratégia sa zmenila a všetkých 22 obchodov sa zlúčila pod jednu doménu 

www.mall.cz. Výrazne sa taktiež holdingové vedenie rozšírilo o špičkových 

manažérov.  

 

• V roku 2010 už začali bežať všetky zahraničné pobočky na systém SAP. Spustil sa 

vlastný Affiliate program, od ktorého si firma veľa sľubuje a investovala masívne 
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• do nových technológií a logistiky. Spoločnosť v tomto roku získala v súťaži 

„K řišťálová Lupa“ 7.miesto v kategórii internetové obchodovanie. (24) 

1.1.3 Predmet podnikateľskej činnosti 

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Internet Mall, a. s. je nákup tovaru 

za účelom jeho ďalšieho predaja. 

Medzi hlavný predajný sortiment spoločnosti patrí: 

 

• Biela technika 

• Elektronika 

• Foto 

• PC a mobily 

• Športové potreby 

• Potreby pre dom a záhradu 

• Chovateľské potreby 

• Hračky. (21) 

 

 

 

 

  

 



 

 

1.1.4 Organizačná štruktúra 

Obr. 2: Organizačná štruktúra spoločnosti Mall.cz

Finančný riaditeľ a 
člen predstavenstva

Finančné oddelenie

Marketingový 
riaditeľ

Marketingové 
oddelenie
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čnosti Mall.cz (Zdroj: (29)/ Upravené podľa autorky) 

Generálny riaditeľ Netretail Holding 
B.V. a predseda Dozornej rady

Generálny riaditeľ a predseda 
predstavenstva

Marketingové 

Obchodný riaditeľ

Obchodné 
oddelenie

Manažér 
zákazníckeho 

servisu

Zákaznícke 
oddelenie

Manažér pre 
logistiku

Logistické 
oddelenie

 

Manažér pre 

Logistické 
oddelenie

Manažér pre IT 
vývoj

IT oddelenie
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V roku 2008 došlo k zásadnej zmene štruktúry spoločnosti. Vlastníkom spoločnosti 

Mall.cz, a.s. sa stala holandská spoločnosť Netreail Holding B.V., ktorá bola 

zaregistrovaná v Amsterdame. Pod nový holding prešli aj zahraničné pobočky firmy 

Mall.cz. 

Spolu so zmenou štruktúry prišli aj výrazné personálne zmeny. Doterajší generálny 

riaditeľ Ondřej Fryc sa presunul na pozíciu CEO Netreail Holding B.V.. Zároveň je aj 

spoluzakladateľom spoločnosti a predsedom Dozornej rady. Jeho nástupcom v pozícii 

riaditeľa Internet Mall, a.s. sa stal Marek Liška, ktorý predtým zastával funkciu 

obchodného manažéra. P. Liška je súčasne aj predsedom predstavenstva. Ďalším 

spoluzakladateľom a v súčasnosti finančným riaditeľom je Petr Burcal.(21) 

 

1.2 Analýza súčasného stavu podniku 

Pre úplnosť zhodnotenia súčasného stavu podniku Internet Mall, a. s. je nutné spracovať 

aj jeho aktuálnu ekonomickú situáciu. Na základe analyzovania vonkajšieho 

a vnútorného okolia podniku môže firma ovplyvniť a zefektívniť jej fungovanie. 

 

1.2.1 Porterová analýza 

Tento model vymedzuje päť síl významne ovplyvňujúcich príťažlivosť (atraktivitu) trhu 

daného tržného segmentu a vo vzťahu k nim päť skupín hrozieb. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentov 

Za dobu svojej existencie sa vypracoval do pozície vedúceho hráča na českom trhu. 

Spoločnosť Internet Mall, a. s. je jedným z najväčších e-shopov v Českej republike. 

V minulom roku vykázal obrat 2,5 miliárd korún. Nedávno získal investície v objeme 

11 miliónov eur, ktoré plánuje investovať do svojho ďalšieho rozvoja. Oproti svojim 

konkurentom ponúka svojim zákazníkom vybrať si na jednom mieste zo širokého 

sortimentu. Či už sú to chladničky, oblečenie, LCD televízory, hračky, notebooky, či 

hodinky, všetko spoločnosť dodá komfortne až do domu. 
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Odvetvová konkurencia 

V rebríčku najpopulárnejších internetových obchodov, spoločnosť Mall.cz získala 2. 

miesto. Na 1. mieste sa umiestnil najväčší predajca počítačov a elektroniky Alza.cz, 

ktorá patrí medzi najsilnejších konkurentov analyzovanej firmy. Ďalším silným 

konkurentom sú samozrejme zľavové servery, ktoré sa stali hitom tohto roku.  

Menej ohrozujúcou skupinou konkurentov je rada malých internetových podnikov, 

ktoré však nekonkurujú tak rozsiahlym spôsobom, ako zmienené spoločnosti, pretože 

obchodujú len na čiastkových segmentoch daného trhu.  

 

Vyjednávacia sila zákazníkov 

Portfólio zákazníkov predstavujú pre podnik užívatelia internetu, nakupujúci on-line. 

Títo e-zákazníci vnímajú nákup on-line pozitívne predovšetkým pre možnosť úspory 

času a peňazí. Pokiaľ ide o vyjednávaciu silu zákazníkov, tak môžem povedať, že je 

relatívne nízka vzhľadom k silnému partnerstvu, ktoré si Internet Mall, a. s. získal 

vďaka spoľahlivosti, rýchlosti a starostlivosti o zákazníka po celú dobu nákupu. 

 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Na trhu pôsobí veľké množstvo firiem, z ktorých si daná firma môže vybrať toho 

najvhodnejšieho obchodného partnera. Pri voľbe dodávateľa sa zameriava na trhovú 

pozíciu, na platobné a dodacie podmienky, konkrétne na cenu a kvalitu. 

 

Hrozba substitučných produktov 

Potenciálni zákazníci si môžu nahradiť služby firmy službami inej firmy s podobným 

zameraním. Táto konkurenčná sila predstavuje silnú hrozbu pre danú firmu. Avšak 

vzhľadom k tomu, že daná spoločnosť prešla z pokúskovaných obchodov na jeden 

veľký, získala obrovskú výhodu oproti konkurencii. Zjednodušene povedané Internet 

Mall, a. s. zjednotil svoje obchody pod jednu hlavičku a zákazníci nájdu všetko 

„pod jednou strechou“. 
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1.2.2 SWOT analýza 

Silné stránky 

� Rýchlosť dodania. 

� Reklamné bilboardy sú umiestnené na viditeľných miestach vo všetkých 

mestách, kde má firma svoje kamenné predajne. Plagáty pokrývajú celé steny 

obrovských budov. Taktiež výdajné miesta spoločnosti sú umiestnené v centre 

mesta, kde sa pohybuje veľký počet potenciálnych zákazníkov. 

� Široký sortiment ponúkaného tovaru, ktorý si môžu zákazníci objednať 

v pohodlí svojho domova, čo ušetrí ich čas. 

� Kamenné predajne v Prahe, v Brne a v Ostrave. 

� Znalosťou zanalyzovania konkurencie, je firma schopná zvoliť a rozvinúť 

najvhodnejšiu stratégiu. 

� Spoločnosť zamestnáva pracovníkov, ktorí sú schopní zodpovedať otázky 

zákazníkov ohľadne elektroniky, fotoaparátov, PC, mobilov a príslušenstva, 

športových potrieb. 

� Reklamné bannery umiestnené na najnavštevovanejších webových stránkach. 

� Možnosť nákupu na splátky, predĺžené záruky. 

� Affiliate program. 

 

Slabé stránky 

� Vyššie ceny. 

� Neexistencia platobných automatov. 

� Nedostatočná motivácia zamestnancov zo strany vedenia firmy. 

� Nedostačujúce skladové priestory na výdajných miestach bez možnosti 

parkovania. 
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Príležitosti 

� V prípade predpokladaného úspechu a ziskovosti by vznikla danej firme 

možnosť rozšíriť svoje pôsobisko aj do iných miest. 

� Sťahovaním ľudí za prácou do hlavného mesta Českej republiky a Moravy 

a študentov za štúdiom na niektorej z prestížnych univerzít vzniká možnosť 

získania nových odberateľov spoločnosti. 

� Skvalitnenie distribučných ciest. 

� Otvorenie nových pobočiek v mestách Olomouc, Hradec Králové a Plzeň. 

� Zvýšenie povedomia značky u ľudí vďaka novým webovým reklamným 

priestorom (Spoločnosť chce ponúkať na svojom webe inzertné plochy). 

 

Hrozby 

� Zvyšujúce sa množstvo internetových obchodov. 

� Ukončenie pracovného pomeru s kvalifikovanými zamestnancami z dôvodu 

nedostatočnej motivácie. 

� Zrušenie kamenných predajní z dôvodu nedostatočných skladových priestorov. 

� Zvyšovanie nákladov na obstaranie tovaru z dôvodu zvyšovania cien energie, 

elektriny, plynu a ropy. 
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2 Teoretické východiska práce 

 

V prvej časti diplomovej práce na základe teoretických východísk vymedzím 

a charakterizujem základné pojmy týkajúce sa základných metodických nástrojov 

finančnej analýzy. Venujem sa ich poslaniu zhodnotiť finančnú situáciu firmy. 

 

2.1 Význam a cieľ finančnej analýzy 

Bez dôkladného poznania podniku nie je možné ho kvalitne a účinne riadiť. Analýza je 

všeobecnou metódou poznania. Používa sa na výskum jednotlivých častí celku. 

Jej cieľom je identifikovať a zhodnotiť informácie konkrétnych častí celku. Finančná 

analýza znamená rozklad akejkoľvek ekonomickej činnosti, kde majú hlavnú úlohu 

peniaze a čas. (14) 

Cieľom finančnej analýzy je vyhodnocovanie údajov účtovných výkazov a odhaľovanie 

slabých a silných stránok finančného hospodárenia firmy. Ukazuje pohľad do minulosti, 

ale súčasne i základňu, z ktorej sa odvíja podnikateľský zámer pre ďalšie obdobie. (4) 

Hlavnou úlohou finančnej analýzy je komplexne posúdiť úroveň súčasnej finančnej 

situácie podniku. Finančné zdravie podniku je možné posudzovať na základe schopnosti 

podniku udržať vlastnú existenciu a produkovať efekty pre vlastníkov vo forme čo 

najlepších výsledkov. (7)  

 

2.2 Pôvod finančnej analýzy 

Finančná analýza bola pravdepodobne známa už v dávnych dobách a je rovnako stará 

ako peniaze. Jej podoba a úroveň odpovedali vždy dobe, kedy bola používaná. Úspešní 

obchodníci už v minulosti používali výpočty a finančné rozbory, samozrejme 

v zjednodušenej podobe. Jej pôvod pochádza zo Spojených štátov amerických. Pôvodne 

sa zaoberala znázorňovaním absolútnych zmien výsledkov z účtovníctva. Neskôr sa 

zameriavala i na posudzovanie schopnosti podniku splácať úvery. Prejavoval sa veľký 

záujem o likviditu a schopnosť prežitia podniku. Neskôr sa obrátila pozornosť 

na rentabilitu a s tým súvisiacu hospodárnosť. (4) 
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2.3 Užívatelia finančnej analýzy 

Získať informácie o finančnom zdraví podniku má záujem niekoľko skupín subjektov. 

Avšak u každej skupiny sa líši finančný vzťah k analyzovanému podniku. 

 

� Investori(akcionári, spoločníci) – zaujímajú sa predovšetkým o mieru rizika 

a ziskovosť vloženého kapitálu, o výšku dividend. Z pohľadu akcionárov sa analýza 

zameriava tiež na likviditu, solventnosť a odhad budúcich očakávaných výnosov 

z vlastného kapitálu. 

 

� Manažéri podniku – Rozhodujú o podnikateľských zámeroch, o výbere vhodných 

spôsobov financovania majetkovej štruktúry, o alokácii voľných peňažných 

prostriedkov, o rozdeľovaní použiteľného zisku, príp. o úhrade straty. Ďalej 

rozhodujú o výbere dodávateľov, posudzujú zákazníkov, vykonávajú činnosti pre 

získavanie finančných zdrojov. Sú motivovaní výsledkami činnosti podniku. 

 

� Majitelia podniku – maximalizujú hodnotu akcií a zaoberajú sa predovšetkým 

o mieru rizika a ziskovosť vloženého kapitálu (spoločníci, akcionári). Sledujú stav 

peňažných tokov a hodnotia prácu manažérov. 

 

� Banky – Určujú riziko návratnosti poskytnutých zdrojov, požadujú čo najviac 

informácií o finančnom stave podniku pri rozhodovaní o poskytnutí úveru, jeho 

výške a podmienkach poskytnutia, pričom najviac sledujú solventnosť a likviditu 

podniku, hodnotia výnosnosť v dlhodobom horizonte. 

 

� Odberatelia a dodávatelia – dodávateľov zaujíma najmä platobná schopnosť, 

likvidita, dlhodobá stabilita, odberatelia si vyberajú dodávateľov podľa schopnosti 

platenia záväzkov. 

 

� Konkurencia – porovnávajú svoju pozíciu s konkurenčným podnikom. 

 

� Zamestnanci - posudzujú istotu zamestnania, mzdové a sociálne oblasti. 
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� Štátne orgány – čerpajú informácie pre štatistiku, čím kontrolujú daňové povinnosti 

a formulujú hospodársku politiku štátu. (7) 

 

2.4 Zdroje vstupných údajov pre finančný analýzu 

Finančná analýza pracuje s veľkým množstvom vstupných a výstupných údajov. Sú to 

predovšetkým: 

 

a) Finančné účtovné výkazy – poskytujú údaje najmä externým užívateľom. Môžeme 

ich pomenovať základom všetkých informácií pre finančný analýzu podniku. Ide 

o verejne dostupné informácie a každá firma je povinná tieto údaje minimálne raz 

za rok zverejňovať. 

 

b) Vnútropodnikové účtovné výkazy – nemajú právne záväznú úpravu a vychádzajú 

z vnútorných potrieb každej firmy. Vďaka častejšiemu zostavovaniu vedú 

k spresneniu finančnej analýzy a umožnia eliminovať riziko odchýlky 

od skutočnosti. (10) 

 

c) Ostatné finančné informácie – ide predovšetkým o výročné správy spoločnosti, 

správy vedúcich pracovníkov jednotlivých útvarov spoločnosti, analytické prognózy 

vedenia firmy, komentáre manažérov, či nezávislé hodnotenie. 

 

Pre hodnotenie úrovne platobnej schopnosti, výnosnosti, hospodárskej a finančnej 

stability je rozbor účtovných informácií nutnou podmienkou. Informácie o danej firme 

(napr. počet zamestnancov), jej okolí, konkurencie, netýkajúce sa financií, môžu byť 

pri akomkoľvek rozhodovaní nevyhnutné, jednak pre samotnú firmu a jednak 

pre banku, poskytujúcu úver. (1) 

 

2.4.1 Finančné účtovné výkazy 

Na úspešné spracovanie finančnej analýzy sú potrebné základné účtovné výkazy, ako 

súvaha, výkaz zisku a strát a prehľad cash-flow.  
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Rozvaha je usporiadaný prehľad majetku podniku z hľadiska jeho zloženia a zdrojov 

financovania v peňažnom vyjadrení. Tento dvojitý pohľad na majetok sa označuje ako 

bilančný princíp, to znamená, že aktíva sa rovnajú pasívam. Aktívna strana rozvahy 

zachytáva dlhodobý majetok, obežný majetok a ostatné aktíva. Pasívna strana rozvahy 

zachytáva vlastné zdroje a cudzie zdroje financovania. Aktíva a pasíva sa v rozvahe 

vykazujú v podrobnejšej štruktúre, ktorej najnižším stupňom je rozvahová položka. 

Peňažné vyjadrenie rozvahovej položky nazývame jej rozvahovým stavom. Rozvahy sa 

zostavujú v zásade k určitému časovému okamžiku. Je ním spravidla posledný deň 

zvoleného časového obdobia. (16)  

 

Výkaz ziskov a strát je usporiadaný prehľad stupňovitým spôsobom. Do pomeru sa 

dávajú náklady a výnosy za prevádzkovú, finančnú a mimoriadnu činnosť. Štruktúra 

výkazu zachycuje, prostredníctvom výsledkových účtov, účelnosť a efektívnosť 

vynakladania hospodárskych prostriedkov. Východiskom je hospodársky výsledok, 

dosiahnutý za sledované obdobie, teda výsledovka. V danom roku zaznamenáva 

vyfakturované tržby, ale i fakturované výdaje spojené s týmito tržbami. Považuje sa 

za najdôležitejší výkaz a zostavuje sa spravidla raz za rok. (16) 

 

Výkaz o pohybe peňažných prostriedkov zobrazuje zmeny peňažných tokov podniku 

za určité obdobie. Charakterizujeme ho ako popis vybraných položiek majetku, ktorý 

podáva informácie o prírastkoch a úbytkoch peňažných prostriedkov v členení 

na prevádzkovú, investičnú a finančnú činnosť v priebehu účtovného obdobia. (16) 

 

2.5 Metódy finančnej analýzy 

Vo všeobecnom pojatí rozdeľujeme metódy finančnej analýzy na: 

1. Deterministické metódy 

2. Matematicko-štatistické metódy. (2) 
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2.5.1 Deterministické metódy 

Tieto metódy sa používajú k analýze vývoja pre menší počet období. Vhodné je 

zrovnávanie jednotlivých ukazovateľov v čase, aby sa zistilo, či dochádza k rastu alebo 

poklesu. 

Z deterministických metód som vo svojej diplomovej práci zahrnula nasledujúce 

ukazovatele: 

 

o Analýza absolútnych ukazovateľov 

• Analýza trendov (horizontálna analýza) 

• Analýza štruktúry (vertikálna analýza) 

o Analýza rozdielových ukazovateľov 

o Analýza pomerových ukazovateľov 

• Ukazovatele rentability 

• Ukazovatele likvidity 

• Ukazovatele aktivity 

• Ukazovatele zadlženosti 

o Analýza sústavy ukazovateľov. (2) 

 

2.5.2 Matematicko-štatistické metódy 

Spracovávajú kvalitatívne údaje o firme s použitím matematického a matematicko-

štatistického aparátu. Výsledky sú prezentované kvantitatívne a kvalitatívne. (2) 

 

2.6 Analýza absolútnych ukazovateľov 

Táto analýza slúži k sledovaniu a hodnoteniu finančnej situácie firmy, využíva pritom 

údaje z účtovných výkazoch. Posudzuje zmeny v štruktúre aktív a pasív spoločnosti 

a ich vývoj v čase (horizontálna analýza) alebo porovnáva ich relatívne zmeny 

navzájom medzi podnikmi použitím percentného rozboru (vertikálna analýza). (12) 
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2.6.1 Analýza trendov (horizontálna analýza) 

 

�����ú��� 
���� = ��ž�é ������� − �����é ������� 

 

�����í��� 
���� = ��ž�é ������� –  �����é �������
�����é �������  × 100 

 

Porovnáva zmeny v štruktúre aktív a pasív podniku a ich vývoj v čase, pričom berie 

do úvahy nielen zmeny absolútnej hodnoty, ale i percentuálne zmeny jednotlivých 

položiek výkazov. Pre väčšiu presnosť je nutné zvoliť dostatočne dlhé časové obdobie. 

(12)  

 

2.6.2 Analýza komponent (vertikálna analýza) 

 

��������á���  ����� = �!�í��� 
� ��ž�é �������
���!��é �!�í�� 
� ��ž�é �������  × 100 

 

"���� š���!�ú�� = % &'(í)*+ ,& -.ž/é 0-10-2.
3.4'.&'(í)& ,& -.ž/é 0-10-2. − &'(í)*+ ,& +2/*4é 0-10-2.

3.4'.&'(í)& ,& +2/*4é 0-10-2.6 × 100  

 

Porovnáva relatívne zmeny jednotlivých komponentov účtovných výkazov a vyjadruje 

percentuálne podiely jednotlivých položiek na celkovom stave majetku a kapitálu. 

Umožňuje porovnávať výsledky analýz z rôznych rokov a z rôznych firiem. (12) 

 

2.7 Analýza rozdielových ukazovateľov 

Táto analýza slúži k rozboru a riadeniu likvidity podniku. Tieto ukazovatele sa označujú 

ako fondy finančných prostriedkov a sú chápané ako rozdiel medzi súhrnom určitých 

položiek krátkodobých aktív a určitých položiek krátkodobých pasív. (12) 
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2.7.1 Čistý pracovný kapitál 

Patrí k najčastejšie používaným ukazovateľom. Vypočíta sa ako rozdiel medzi 

celkovými obežnými aktívami (OA) a celkovými krátkodobými dlhmi (CKkr). Tie môžu 

byť vymedzené od splatnosti 1 rok až po 3 mesačnú splatnosť. Tým umožňuje 

výstižnejšie oddeliť v obežných aktívach časť finančných prostriedkov, určenej na skorú 

úhradu krátkodobých dlhov od časti, chápanej ako určitý finančný fond. ČPK umožňuje 

podniku pokračovať vo svojich aktivitách pri vysokom výdaji peňažných prostriedkov. 

Veľkosť ČPK závisí na obratnosti krátkodobých aktív podniku, ale i na vonkajších 

okolnostiach (konkurencia, stabilita trhu, daňová legislatíva, atd.). (7)  

 

Existujú dva spôsoby výpočtu ČPK: 

1. Manažérsky prístup 

 

Č�8 = ���ž�é �!�í�� − !�á�!����é 
á�ä
!� 
 

Tento spôsob výpočtu vyjadruje, že určitý voľný finančný fond je využívaný k zaisteniu 

hladkého priebehu hospodárskej činnosti. Rozhodujúca je zdravá štruktúra OA, 

neobsahujúca nelikvidné OA. 

 

2. Investorský prístup 

 

Č�8 = ��h����é  ��í�� − ��á�� �!�í�� 
 

Tento spôsob výpočtu ČPK predstavuje časť dlhodobého kapitálu, umožňujúceho 

používať na úhradu obežných aktív. (7) 

Nevýhodou výpočtu čistého pracovného kapitálu môžu predstavovať položky zahrnuté 

v obežných aktívach. Tvoria ich najmä nevymáhateľné alebo ťažko vymáhateľné 

pohľadávky, nepredajné zásoby hotových výrobkov, alebo zbytočne vysoké 

zásoby. (11) 

   



 

28 

 

2.7.2 Čisté pohotové prostriedky (Peňažný finančný fond) 

 

Č�� =  �ℎ����é ;����č�é  ��������!� − !�á�!����é 
á�ä
!� 
 

Používa sa pre sledovanie okamžitej likvidity. Predstavuje rozdiel medzi pohotovými 

peňažnými prostriedkami a okamžite splatnými záväzkami. Okamžite splatné záväzky 

sú všetky záväzky, ktorých doba splatnosti je k aktuálnemu dátumu a staršie. 

 

Najvyšší stupeň likvidity vyjadruje fond (PFF1), ktorý do pohotových peňažných 

prostriedkov zahrňuje len hotovosť a peniaze na bežných účtoch. Menej prísna 

modifikácia (PFF2) zahrňuje i peňažné ekvivalenty (napr. krátkodobé vklady rýchlo 

likvidné, likvidné a obchodovateľné cenné papiere ako šeky, zmenky, apod.) 

 

PFF1 = Peniaze v hotovosti + peniaze na bežných účtoch 

PFF2 = Peniaze v hotovosti + peniaze na bežných účtoch  

+ šeky, zmenky 

+ krátkodobé cenné papiere 

+ krátkodobé vklady rýchlo likvidné 

 

Tento ukazovateľ nie je ovplyvnený oceňovacími technikami, je však ľahko 

manipulovateľný presunom platieb vzhľadom k rozhodujúcemu dátumu. (12) 

 

2.7.3 Čistý peňažno-pohľadávkový finančný fond (Čistý peňažný majetok) 

 

Č�= = (���ž�é �!�í�� − 
á����) − !�á�!����é 
á�ä
!� 

 

Predstavuje strednú cestu medzi oboma zmienenými rozdielovými ukazovateľmi 

likvidity. Pri výpočte sa vylúčia z OA zásoby alebo i nelikvidné pohľadávky a odčítajú 

sa krátkodobé záväzky. (12) 
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2.8 Analýza pomerových ukazovateľov 

Finančné pomerové ukazovatele charakterizujú vzťah medzi dvoma alebo viacerými 

absolútnymi ukazovateľmi pomocou ich podielu. Najčastejšie vychádzajú z účtovných 

údajov. Pomerové ukazovatele sú najobľúbenejšou a najrozšírenejšou metódou FA, 

pretože umožňuje získať rýchly a nenákladný obraz o časovom vývoji finančnej situácie 

danej firmy. Taktiež umiestňujú firmu medzi ostatné obdobné firmy, tzv. priestorová 

komparatívna analýza a môžu byť využité ako vstupné údaje ekonomických a 

matematických modelov. 

Táto analýza zachytáva oblasti, vyžadujúce hlbšiu analýzu. Nevýhodou je nízka 

schopnosť vysvetľovať javy. 

Odporúča sa počítať priemery k 1. 1. a k 31. 1., alebo ako priemery mesačných hodnôt. 

Základný nástroj pomerovej analýzy je výpočet a interpretácia finančných pomerov. 

(12) 

 

Podľa oblasti FA sa pomerové ukazovatele obvykle členia na: 

1. Ukazovatele rentability 

2. Ukazovatele aktivity 

3. Ukazovatele zadlženosti 

4. Ukazovatele likvidity 

5. Ukazovatele tržnej hodnoty 

6. Prevádzkové (výrobné) ukazovatele (12) 

 

V mojej diplomovej práci sa budem zaoberať pomerovými ukazovateľmi rentability, 

aktivity, zadlženosti, a likvidity. 

 

2.8.1 Ukazovatele rentability 

Sú tiež označované ako ukazovatele výnosnosti, ziskovosti, profitability. Ide 

o rozhodujúci ukazovateľ, pretože meria efektívnosť vloženého kapitálu. Vyjadruje 

závislosť medzi hospodárskym výsledkom a vloženým kapitálom. Porovnávajú zisk 

dosiahnutý podnikaním s výškou zdrojov podniku, použitých k jeho dosiahnutiu. 
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Rentabilita je meradlom schopnosti podniku vytvárať nové zdroje, dosahovať zisky 

použitím investovaného kapitálu. (12) 

 

2.8.1.1 Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

 

�@A =  BCAD
���!��ý !� ��á� × 100 

 

Patrí k najdôležitejším ukazovateľom, kde sa hodnotí podnikateľská činnosť firiem.  

Vyjadruje účinnosť pôsobenia celkového kapitálu vloženého do spoločnosti, nezávisle 

na zdroji financovania. Porovnáva, aký zisk podnik získa z jednej Kč investovanej 

akcionárom. (13) 

 

2.8.1.2 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 

�@� = B�D
���!��é �!�í�� × 100 

 

Porovnáva zisk s celkovými aktívami investovanými do podnikania bez ohľadu na to, 

z akých zdrojov sú financované (z vlastných, cudzích, krátkodobých, dlhodobých).  

Vyjadruje celkovú efektívnosť firmy a jej produkčnú silu. Hodnotí schopnosť 

reprodukcie kapitálu. (7) 

 

2.8.1.3 Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

 

�@B = B�D
������ý !� ��á� × 100 
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Vyjadruje mieru ziskovosti z vlastného kapitálu. Vlastníci (akcionári, spoločníci a ďalší 

investori) zisťujú, či ich kapitál prináša dostatočný výnos, či sa využíva s intenzitou 

odpovedajúcou veľkosti ich investičného rizika. (12) 

 

2.8.1.4 Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

 

�@FB = B�D + �á!�����é ú��!�
��ℎ����é 
á�ä
!� + ������ý !� ��á� × 100 

 

Ide o ukazovateľ výnosnosti dlhodobého investovaného kapitálu. V čitateli sú celkové 

výnosy všetkých investorov (čistý zisk pre akcionárov a úroky pre veriteľov) 

a v menovateli sú dlhodobé finančné prostriedky, ktoré má firma k dispozícii. Na tento 

ukazovateľ je potrebné pozerať z pohľadu strany pasív v rozvahe, kde budú okrem 

vlastného kapitálu aj dlhodobé dlhy (emitované obligácie, dlhodobé bankové 

úvery). (12) 

 

2.8.1.5 Rentabilita tržieb (ROS) 

 

�@H = B�D
��ž�� × 100 

 

Charakterizuje zisk vzťažný k tržbám. Tržby v menovateli predstavujú uznanie 

výsledkov práce firmy v čiastke, ktorá sa do firmy vráti k pokrytiu nákladov 

a k vytvoreniu zisku. Slúži k vyjadreniu ziskovej marže, teda koľko vyprodukuje 1 Kč 

tržieb. (12) 

 

2.8.2 Ukazovatele likvidity 

Charakterizujú schopnosť firmy splatiť svoje záväzky. Zaoberajú sa najlikvidnejšou 

časťou aktív spoločnosti a rozdeľujú sa podľa likvidnosti položiek aktív dosadzovaných 
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do čitateľa z rozvahy. Nevýhodou je, že hodnotí likviditu podľa zostatku finančného 

(obežného) majetku, avšak tá je závislá na priebehu cash-flow. (8) 

 

2.8.2.1 Bežná likvidita (likvidita 3. stupňa) 

 

C�ž�á ��!������ = ��ěž�é �!�í��
!�á�!����é 
á�ä
!� 

 

Ukazuje koľkokrát pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky. Ako je podnik 

schopný uspokojiť svojich veriteľov, keby premenil všetky svoje obežné aktíva 

na hotovosť. Zásoby sú z obežných aktív pokladané za najmenej likvidné, pretože musia 

byť najskôr použité do výroby, premeny na výrobky a následne predané odberateľom na 

obchodný úver so splatnosťou niekoľko týždňov. Neodporúča sa preto zadržovať príliš 

veľa prostriedkov v zásobách. Doporučená miera pre bežnú likviditu: 1,5 – 2,5. (11) 

 

2.8.2.2 Pohotová likvidita (likvidita 2. stupňa) 

 

��ℎ����á ��!������ = ���ž�é �!�í�� − 
á����
!�á�!����é 
á�ä
!�  

 

Od bežnej likvidity sa líši tým, že z obežných aktív vylučuje zásoby a v čitateli ostávajú 

len peňažné prostriedky v hotovosti a na bankových účtoch, krátkodobé cenné papiere 

a krátkodobé pohľadávky. Doporučená miera hodnôt pre pohotovú likviditu by nemala 

klesnúť pod hodnotu 1. Ak je hodnota ukazovateľa jedna, to znamená, že firma je 

schopná uhradiť svoje záväzky bez nutnosti premieňať zásoby na peniaze. 

Nad odporučené hodnoty ukazujú, že veľký objem obežných aktív je udržovaný 

vo forme pohotových prostriedkov, ktoré prinášajú menší výnos. (11) 
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2.8.2.3 Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupňa) 

 

@!��ž��á ��!������ = !�á�!����ý ;����č�ý ��J���!
!�á�!����é 
á�ä
!�  

 

Meria schopnosť firmy hradiť práve splatné dlhy. Do čitateľa sa dosadzujú peniaze 

(v hotovosti, na bežných účtoch) a ich ekvivalenty (voľne obchodovateľné krátkodobé 

cenné papiere, splatné dlhy, zmenkové dlhy a šeky). Doporučená miera hodnôt 

pre okamžitú likviditu: 0,2 – 0,5. (11) 

 

2.8.3 Ukazovatele aktivity (riadenie aktív) 

Táto skupina ukazovateľov sa snaží zmerať, ako úspešne využíva management aktíva 

podniku. Pretože ukazovateľ vyčísľuje tokovú veličinu (tržby) k stavovej veličine 

(aktíva), je možné vyjadriť tento ukazovateľ v dvoch modeloch: 

 

� Obrátkovosť (rýchlosť obratu) – vyjadruje počet obrátok aktív za obdobie (rok), 

behom ktorého boli dosiahnuté dané tržby použité v ukazovateli. 

� Doba obratu – odráža počet dní, počas ktorého trvá jedna obrátka. (5) 

 

2.8.3.1 Obrat celkových aktív (OCA) 

 

@F� = ��ž��
���!��é �!�í�� 

 

Udáva počet obrátok celkových aktív v tržbách za daný časový interval(spravidla 

za rok). Doporučená hodnota je 1,6 – 3. Ak je hodnota ukazovateľa menšia ako 1,5 je 

nutné preveriť možnosti redukovania celkových aktív. (15) 
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2.8.3.2 Obrat stálych aktív (OSA) 

 

@H� = ��ž��
��á�� �!�í�� 

 

Meria využiteľnosť stálych aktív. Požadované hodnoty by mali byť vyššie ako 

u ukazovateľa využitia celkových aktív. Má význam najmä pri rozhodovaní o nových 

investíciách. (15) 

 

2.8.3.3 Obrat zásob (ukazovateľ intenzity využitia zásob) 

 

@" = ��ž��

á���� 

 

Udáva, koľkokrát je v priebehu roka každá položka zásob firmy predaná a znova 

uskladnená. Slabinou tohto ukazovateľa je, že tržby odrážajú tržnú hodnotu, zatiaľ čo 

zásoby sa uvádzajú v nákladových (obstarávacích) cenách. Preto ukazovateľ často 

nadhodnocuje skutočnú obrátku. Doporučená hodnota súvisí s priemerom odboru 

výroby. Nízky obrat zásob hovorí i o ich nízkej likvidite. Ak ukazovateľ vychádza vyšší 

než odborový priemer, to znamená, že firma nemá zbytočné nelikvidné zásoby. (15) 

 

2.8.3.4 Doba obratu zásob (DOzásob) 

 

K@
á��� = 
á���� × 360
��č�é ��ž�� = 
á����

����é ��ž�� 

 

Udáva, aký dlhý čas uplynie od obstarania zásob do doby ich zaradenia do spotreby, 

resp. po akú dlhú dobu je aktívum viazané vo forme zásob. Ukazovateľ by mal mať 

klesajúcu tendenciu (čím kratšiu dobu tovar skladujeme, tým nižšie sú i náklady 

na skladovanie). Avšak príliš nízky stav zásob tiež nepôsobí priaznivo, pretože 

spôsobujú prestoje vo výrobe a prinášajú ďalšie náklady. (15) 
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2.8.3.5 Doba obratu pohľadávok (DOP) 

 

K@� =  �ℎľ��á�!� 
 ���ℎ���ý�ℎ �
ť�ℎ��
��č�é ��ž��/360  

 

Používa sa pri hodnotení účtu „Pohľadávky z obchodných vzťahov“. Vyjadruje, aká 

dlhá doba uplynie od okamžiku predaja tovaru na obchodný úver, až po obdŕžanie 

platby od svojich zákazníkov. Ak je doba splatnosti dlhšia, to znamená, že obchodní 

partneri neplatia svoje účty včas. (15) 

 

2.8.3.6 Doba obratu záväzkov (DOzáväzkov) 

 

K@
á�ä
!�� = 
á�ä
!� ��č� ���á����ľ��
��č�é ��ž��/360  

 

Používa sa pri hodnotení účtu „Záväzky z obchodných vzťahov“. Udáva dobu, ktorá 

uplynie medzi nákupom zásob na obchodný úver a ich úhradou. Nákup na obchodný 

úver je pre podnik výhodný, pretože tým dočasne získa voľné finančné prostriedky. (15) 

 

2.8.4 Ukazovatele zadlženosti 

Udávajú vzťah medzi cudzími a vlastnými zdrojmi financovania firmy. Merajú rozsah 

v akom firma používa k financovaniu svojej činnosti cudzie zdroje, teda dlh. Táto 

finančná závislosť nie je len negatívnou charakteristikou firmy. Jej rast môže prispieť 

k rastu rentability vplyvom pôsobenia finančnej páky. Zvyšuje však riziko finančnej 

nestability. O tieto ukazovatele sa zaujímajú najmä investori a poskytovatelia 

dlhodobých úverov. (18)  
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2.8.4.1 Celková zadlženosť 

 

F��!��á 
���ž����ť = ���
�� 
���J�
���!��é �!�í�� × 100 

 

Nazýva sa taktiež ukazovateľ veriteľského rizika, pretože v prípade likvidácie firmy 

rastie riziko veriteľov úmerne rastu jej zadlženosti. Veritelia preto preferujú nízky 

ukazovateľ zadlženosti. Vlastníci zase potrebujú väčšiu finančnú páku, aby znásobili 

svoje zisky. Doporučená hodnota je 50 % podľa „Zlatého pravidla financovania“ 

v pomere 1:1 s koeficientom samofinancovania. Ak je tento ukazovateľ vyšší než 50 %, 

veritelia váhajú nad poskytnutím úveru a spravidla žiadajú vyšší úrok. (6) 

 

2.8.4.2 Miera samofinancovania (koeficient samofinancovania) 

 

=���� ����;����������� = ������ý !� ��á�
���!��é �!�í�� × 100 

 

Má rovnakú vypovedaciu schopnosť ako celková zadlženosť. Dáva prehľad o finančnej 

štruktúre podniku, do akej miery sú aktíva financované vlastným kapitálom. Vyjadruje 

finančnú nezávislosť firmy. Vzájomný pomer cudzieho a vlastného kapitálu závisí 

na nákladoch, ktoré súvisia s obstaraním zdrojov. Za cudzí kapitál sa platia úroky, teda 

úrok predstavuje cenu cudzieho kapitálu. Úrok je tým vyšší, čím je dlhšia doba 

splácania a čím je väčšie riziko, že veriteľ príde o svoje prostriedky. Všeobecne preto 

platí, že krátkodobé úvery a výpomoci sú zaťažené nižším úrokom než strednodobé 

a dlhodobé úvery. Požadovaná hodnota je opäť podľa „Zlatého pravidla financovania“ 

50%. Opäť však nie je možné z ekonomického hľadiska určiť žiadnu optimálnu 

hranicu. (7) 
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2.8.4.3 Doba splácania dlhov 

 

K��� � �á����� ��ℎ�� = ���
�� 
���J� − !�á�!����ý ;����č�ý ��J���!
 ���á�
!��ý ���ℎ ;��Q  

 

Udáva, po koľkých rokoch by bol podnik pri stávajúcej výkonnosti schopný splatiť 

svoje dlhy. Ukazovateľ u finančne zdravých podnikov dosahuje približne výšku 3 roky, 

priemerná úroveň vo veľkoobchode sa uvádza 6 rokov. (7) 

 

2.8.4.4 Úrokové krytie 

 

Ú��!��é !����� = BCAD
�á!�����é ú��!� 

 

Tento ukazovateľ informuje o tom, koľkokrát prevyšuje zisk platené úroky, resp. časť 

zisku vyprodukovaná cudzím kapitálom by mala stačiť na pokrytie nákladov 

na vypožičaný kapitál. 

 

Doporučená hodnota:  

• Ak je ukazovateľ rovný 1 – na zaplatenie úrokov je potrebný celý zisk 

a akcionári nedostanú nič. 

• Ak je ukazovateľ vyšší (6-8) – dobre fungujúci podnik. (7) 
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2.9 Analýza sústav ukazovateľov 

Cieľom tejto analýzy je vyjadriť súhrnnú charakteristiku celkovej finančnej 

ekonomickej situácie a výkonnosti podniku pomocou jedného čísla. Ich vypovedacia 

schopnosť je však nižšia a sú vhodné len pre rýchle a globálne zrovnanie rady podnikov 

a môžu slúžiť ako orientačný podklad pre ďalšie hodnotenie. 

Techniky vytvárania sústav ukazovateľov je možné rozdeliť do dvoch základných 

skupín, a to: 

• Sústavy hierarchicky usporiadaných ukazovateľov, napr. pyramídové rozklady 

• Účelovo vybrané skupiny ukazovateľov, ktorých cieľom je kvalitne 

diagnostikovať finančnú situáciu firmy (bankrotné a bonitné modely). (10) 

 

2.9.1 Pyramídové rozklady 

Ide o ekonomický proces podniku sa vyznačuje zložitými vnútornými vzťahmi, ktoré sa 

prenášajú i do pomerových ukazovateľov, užívaných k popisu tohto procesu. 

Medzi ukazovateľmi existujú vzájomné závislosti a akýkoľvek zásah do tohto procesu 

vyvolá nielen požadovaný účinok, ale i rôzne dôsledky. Pyramídové sústavy 

ukazovateľov rozkladajú ukazovateľ na vrchole pyramídy do ďalších čiastkových 

ukazovateľov. Uskutočňuje sa to pomocou multiplikatívnych alebo aditívnych väzieb.  

DuPontov rozklad ukazovateľa rentability – rozklad ukazovateľa rentability vlastného 

kapitálu (ROE). (10) 

 

ROE = Z/VK = Z/T * T/ΣA * ΣA/VK = Z/ΣA * ΣA/VK1 

 

                                                 
1 Z – čistý zisk, VK – vlastný kapitál, T – tržby, ΣA – celkové aktíva 
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Obr. 3: Pyramídový rozklad ROE prostredníctvom DuPontového diagramu (10) 

 

2.9.2 Bankrotové modely 

Informuje užívateľa o tom, či podnik nie je ohrozený bankrotom. 

Pre moju diplomovú prácu som si vybrala dva typy týchto modelov, a to: 

 

a) Altmannov index finančného zdravia 

b) Model IN01. (10) 
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2.9.2.1 Altmannov index finančného zdravia (Z score) 

V roku 1968 bol vypočítaný Zeta koeficient v tomto tvare: 

 

Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 0,999 * X52 

 

Platí:  Z > 2,99 – finančne zdravý podnik 

1,81 < Z < 2,99 – určité finančné problémy, nejasný ďalší vývoj 

  Z < 1,81 – priami kandidáti na bankrot.  

 

Jeden z najznámejších bankrotných modelov. Nová verzia z roku 1983 je využiteľná 

i v českých podmienkach. (7) 

 

Rovnica Z score má nasledujúci tvar: 

 

Z = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,420 * X4 + 0,998 * X53 

 

Hodnota Z sa pohybuje v intervale -4 až +8. 

Platí: Z > 2,9 – finančne silný podnik 

1,81 < Z < 2,9 – určité finančné problémy, nejasný ďalší vývoj 

  Z < 1,2 – priami kandidáti na bankrot 

 

Altmannov model sa začal po roku 1990 široko používať i u nás a bol často kritizovaný, 

že nie je vhodný pre naše podmienky. Preto začali manželia Neumaieroví na VŠE 

v Prahe vyvíjať v spolupráci s MPO modely IN, ktoré využili databázu MPO. Postupne 

boli vyvinuté modely IN95, IN99 a IN01, kde číselné hodnoty odpovedajú roku 

uvedenia do používania. (7) 

 

                                                 
2 X1 – ČPK/aktíva celkom; X2 – kumulovaný nerozdelený HV min. období/celkové aktíva; X3 – EBIT/aktíva 
celkom; X4 – Tržná hodnota akcií/ cudzie zdroje; x5 – Tržby/aktíva celkom 
3X1 – ČPK/aktíva celkom; X2 – kumulovaný nerozdelený HV min. období/celkové aktíva; X3 – EBIT/aktíva 
celkom; X4 – Tržná hodnota akcií/ cudzie zdroje; x5 – Tržby/aktíva celkom 
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2.9.2.2 Index IN01 

V roku 2000 sa autori rozhodli skonštruovať index, ktorý by spojoval vlastnosti oboch 

indexov IN95 a IN99, to znamená, že by hodnotil nielen schopnosť splácať svoje 

záväzky, ale i schopnosť tvoriť hodnotu pre vlastníka. 

Pomocou diskriminačnej analýzy autori dospeli k rovnici IN01, kde platí rovnica: 

 

IN01 = 0,13 
&'(í)&

3*1,2. ,1S0T. + 0,04 
UVWX

/á'4&10)é úS0'Y + 3,92 
UVWX

3.4'0)é &'(í)& + 

 

0,21 
)ý/0ZY

3.4'0)é &'(í)& + 0,09 
0-ěž/é &'(í)&

'Sá('010-é ,á)ä,'Y['Sá('010-é -&/'0)é ú).SY 

 

Hraničné hodnoty: 

IN01 < 0,75 podnik speje k bankrotu (pravdepodobnosť 86%) 

0,75 < IN01 < 1,77 šedá zóna 

IN01 > 1,77 podnik tvorí hodnotu (pravdepodobnosť 77%). (6) 

 

Index IN01 má z časového hľadiska najmenšie obmedzenie a je na veľmi dobrej úrovni. 

Tento index je možné rovnako dobre použiť na vyhodnotenie minulosti a súčasnej 

výkonnosti firiem ako pre ohodnotenie ich predpokladanej budúcej výkonnosti. 

Je kritériom pre vyhodnotenie a zrovnanie kvality fungovania firiem a je ho možno 

využiť ako indikátor včasnej výstrahy. (19) 

 

  



 

42 

 

3 Analýza problému 

 

V tejto kapitole sa zameriam na kompletnú finančnú analýzu spoločnosti 

Internet Mall a. s., v ktorej bude zahrnuté prepočítanie jednotlivých ukazovateľov, 

spomenutých v druhej kapitole. Na záver tejto časti práce vypracujem celkové 

zhodnotenie finančného hospodárenia firmy. 

 

3.1 Finančná analýza 

V nasledujúcej časti tejto práce uskutočním analýzu doterajšieho hospodárenia 

spoločnosti Internet Mall a. s. Potrebné údaje na výpočty budem čerpať z rozvahy 

a výkazu zisku a strát za roky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, poskytnuté spoločnosťou. 

 

3.1.1 Analýza absolútnych ukazovateľov 

K hodnoteniu finančnej situácie firmy prostredníctvom tejto analýzy použijem údaje, 

ktoré sú obsahom finančných výkazov firmy. Výsledkom tejto analýzy bude 

zaznamenanie medziročných zmien v štruktúre aktív a pasív. K porovnaniu ich 

relatívnej zmeny použijem percentný rozbor. 

 

3.1.1.1 Horizontálna analýza 

V rámci horizontálnej analýzy aktív, pasív, výkazu zisku a strát som porovnala zmeny 

ukazovateľov v časovom rade 5 rokov. Uviedla som ako zmeny absolútnej hodnoty, tak 

i percentuálne (relatívne) zmeny jednotlivých položiek výkazov. 

 

HORIZONTÁLNA ANALÝZA AKTÍV  

V nasledujúcej tabuľke je uvedená horizontálna analýza vybraných aktív. V prílohe je 

uvedená kompletná horizontálna analýza aktív. 
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AKTÍVA 
Zmena 2006-2007 Zmena 2007-2008 Zmena 2008-2009 Zmena 2009-2010 

absolútna relatívna absolútna relatívna absolútna relatívna absolútna relatívna 

Dlhodobý hmotný majetok 3072 126,89 89 1,62 5435 97,37 -73 -0,66 

Dlhodobý nehmotný majetok 14746 192,71 12229 54,60 39578 114,30 -3262 -4,40 

Dlhodobý finančný majetok 0 0,00 -623 -48,71 -256 -39,02 0 0,00 

Stále aktíva 17818 156,96 11695 40,09 44757 109,52 -3335 -3,90 

Zásoby 13070 50,05 6192 15,80 61201 134,87 44149 41,42 

Krátkodobé pohľadávky 35135 87,51 -1326 -1,76 1156 1,56 142181 189,28 

Krátkodobý finančný majetok -1933- -25,36 -2341 -41,15 7007 209,29 728 7,03 

Obežné aktíva 46246 62,57 2576 2,14 134529 109,61 121984 47,42 

∑ Aktíva  64754 66,38 22828 14,06 179911 97,18 118262 32,40 

Tabuľka 1: Horizontálna analýza vybraných aktív za časové obdobie 2006 – 2007, 
absolútna hodnota v tis. Kč, relatívna hodnota v % (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Celkové aktíva 

Z tabuľky je možné vyčítať, že celkové aktíva majú v priebehu sledovaného obdobia 

rastúcu krivku. Tento rast je spôsobený jednak prírastkom dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, a jednak prírastkom tovaru a krátkodobých pohľadávok. 

K navýšeniu tejto položky došlo predovšetkým v roku 2009 oproti roku 2008, kde je 

možné sledovať nárast až 97,18 %, teda o 179 911 tis. Kč. Na tento rast mali vplyv 

voľné prostriedky firmy, ktoré boli vložené do krátkodobého finančného majetku, čím 

firma zaisťuje priebežnú schopnosť hradiť svoje záväzky. 

 

Stále aktíva 

Čo sa týka stálych aktív, tak za sledované obdobie vzrástla ich hodnota z 11 352 tis. Kč 

na 82 287 tis. Kč, čo predstavuje nárast asi o 70 935 tis. Kč. Z ich štruktúry, najväčšiu 

časť tvorí dlhodobý nehmotný majetok. V priebehu rokov 2006 – 2009 jeho hodnota 

rástla, pričom v roku 2009 dosiahol najvyššiu hodnotu 74 205 tis. Kč. Tento rast bol 

spôsobený postupným nakupovaním a upgradovaním rôznych softvérových programov 

a informačných systémov. V roku 2010 oproti roku 2009 bol zaznamenaný pokles 

stálych aktív 3,9 %. 

 

  



Obežné aktíva 

Rastúcu krivku obežných aktív s

pohľadávky. V roku 2007 oproti roku 2006 bol zaznamenaný nárast o

predstavuje 62,57 %. Tento nárast bol spôsobený zvýšením krátkodobých poh

až o 87,51 % oproti predchádzajúcemu roku, 

krátkodobého finančnéh

pohľadávok a následne sa opä

zvýšenie v roku 2010 oproti roku 2009 pre firmu predstavuje vznik rizika spojeného 

s cash-flow. 

 

Graf 1: Vývoj horizontálnej analýzy aktív v
(Zdroj: Vlastné spracovanie)
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Rastúcu krivku obežných aktív spôsobil najmä rast položiek zásoby a

roku 2007 oproti roku 2006 bol zaznamenaný nárast o

predstavuje 62,57 %. Tento nárast bol spôsobený zvýšením krátkodobých poh

87,51 % oproti predchádzajúcemu roku, čo zároveň zaprí

čného majetku. Nasledovalo mierne zníženie krátkodobých 

následne sa opäť vrátilo na predchádzajúcu hodnotu. Avšak ich podstatné 

roku 2010 oproti roku 2009 pre firmu predstavuje vznik rizika spojeného 

Vývoj horizontálnej analýzy aktív v tis. Kč za časové obdobie 2006 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

2006 2007 2008 2009 2010

ROK

Vývoj štruktúry aktív

pôsobil najmä rast položiek zásoby a krátkodobé 

roku 2007 oproti roku 2006 bol zaznamenaný nárast o 46 246 tis. Kč, čo 

predstavuje 62,57 %. Tento nárast bol spôsobený zvýšením krátkodobých pohľadávok 

ň zapríčinilo pokles 

o majetku. Nasledovalo mierne zníženie krátkodobých 

 vrátilo na predchádzajúcu hodnotu. Avšak ich podstatné 

roku 2010 oproti roku 2009 pre firmu predstavuje vznik rizika spojeného 

 

asové obdobie 2006 – 2010 

Stále aktíva

Obežné aktíva

∑ Aktíva 
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HORIZONTÁLNA ANALÝZA PASÍV  

V nasledujúcej tabuľke je uvedená horizontálna analýza vybraných pasív. V prílohe je 

uvedená kompletná horizontálna analýza pasív. 

 

PASÍVA 
Zmena 2006-2007 Zmena 2007-2008 Zmena 2008-2009 Zmena 2009-2010 

absolútna relatívna absolútna relatívna absolútna relatívna absolútna relatívna 

Základný kapitál 173 1,49 6311 53,62 849 4,70 0 0,00 

Zákonný rezervný 
fond 

223 32,75 275 30,42 0 0,00 2607 221,12 

VH bež. účt. obdobia 1047 23,48 -24223 -439 93344 -498,71 -129633 -173,71 

Vlastný kapitál 1700 9,04 -17325 -84,50 74753 2352,20 -55007 -70,58 

Dlhodobé záväzky 1517 1166,92 -110 -6,68 35311 2297,40 -35255 -95,68 

Krátkodobé záväzky 31978 43,93 49160 46,92 58711 38,14 210523 99,00 

Cudzie zdroje 63872 81,96 40131 28,30 104495 57,44 173954 60,73 

∑ Pasíva 64754 66,38 22828 14,06 179911 97,18 118262 32,40 

Tabuľka 2: Horizontálna analýza vybraných pasív za časové obdobie 2006 – 2010, 
absolútna hodnota v tis. Kč, relatívna hodnota v % (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Celkové pasíva 

V priebehu sledovaného obdobia došlo k výraznému zvýšeniu celkových pasív. Tento 

rast bol vo všetkých sledovaných obdobiach spôsobený zvýšením krátkodobých 

záväzkov. Najvyšší medziročný nárast bol v roku 2009, kde sa celkové pasíva navýšili 

až o 97,18 %, čo predstavuje o 179 911 tis. Kč viac, ako dosahovali v roku 2008. 

 

Vlastný kapitál 

Nízke hodnoty vlastného kapitálu musela spoločnosť riešiť zvyšovaním cudzích 

zdrojov, najmä krátkodobými záväzkami. Zvyšovaním vlastného kapitálu usiluje 

spoločnosť o zvýšenie podielu vlastného kapitálu na celkových potrebných zdrojoch. 

V roku 2009 oproti roku 2008 došlo k výraznému nárastu až o 74 753 tis. Kč. Zvýšenie 

kapitálu prispelo k finančnej stabilite firmy. Situácia sa zmenila v roku 2010 oproti roku 

2009, kde došlo k vysokému poklesu hospodárskeho výsledku bežného účtovného 

obdobia z dôvodu prudkého poklesu tržieb. 

 

  



Cudzie zdroje 

Z horizontálnej analýzy pasív je možné vy

postupne dosahovali vyššiu a vyššiu hodnotu. V

až 460 382 tis. Kč, čo oproti roku 2009 predstavuje nárast

60,73 %. Tento rast majú na svedomí predovšetkým krátkodobé záväzky.

 

Graf 2: Vývoj horizontálnej analýzy pasív v
(Zdroj: Vlastné spracovanie)

 

HORIZONTÁLNA ANALÝZA

V nasledujúcej tabuľke je uvedená horizontálna analýza vybraných položiek z

ziskov a strát. V prílohe je uvedená kompletná horizontálna analýza výkazu ziskov a 

strát. 
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horizontálnej analýzy pasív je možné vyčítať, že cudzie zdroje za sledované obdobie 

postupne dosahovali vyššiu a vyššiu hodnotu. V roku 2010 predstavovala táto hodnota 

č čo oproti roku 2009 predstavuje nárast o 173

%. Tento rast majú na svedomí predovšetkým krátkodobé záväzky.

Vývoj horizontálnej analýzy pasív v tis. Kč za časové obdobie 2006 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

HORIZONTÁLNA ANALÝZA  VÝKAZU ZISKU A STRÁT 

ľke je uvedená horizontálna analýza vybraných položiek z

prílohe je uvedená kompletná horizontálna analýza výkazu ziskov a 

2006 2007 2008 2009 2010

ROK

Vývoj štruktúry pasív

, že cudzie zdroje za sledované obdobie 

roku 2010 predstavovala táto hodnota 

173 954 tis. Kč, teda 

%. Tento rast majú na svedomí predovšetkým krátkodobé záväzky. 

 

asové obdobie 2006 – 2010 

ke je uvedená horizontálna analýza vybraných položiek z výkazu 

prílohe je uvedená kompletná horizontálna analýza výkazu ziskov a 

Vlastný kapitál

Cudzie zdroje

∑ Pasiva
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VÝKAZ ZISKU A STRÁT 
Zmena 2006-2007 Zmena 2007-2008 Zmena 2008-2009 Zmena 2009-2010 

absolútna relatívna absolútna relatívna absolútna relatívna absolútna relatívna 

Tržby za predaj tovaru 165608 15,27 -91017 -7,28 -295761 -25,52 616964 71,47 

Obchodná marža -3922 -4,65 13036 16,19 -20783 -22,22 40590 55,78 

Výkony 12912 67,69 29167 91,18 -19073 -31,19 24451 58,10 

Tržby za predaj vl. výr. a služ. 8640 45,29 28933 104,39 -14567 -25,71 19928 47,36 

Výkonová spotreba 19005 23,85 47266 47,89 -71014 -48,65 37826 50,47 

Pridaná hodnota -10015 -42,04 -5063 -36,67 31158 356,30 27215 68,20 

Prevádzkový hosp. výsledok -6287 -54,75 -12194 -234,64 -57880 827,21 11369 -17,52 

HV za účtovné obdobie (+/-) 1047 23,48 -24223 -439,94 93344 -498,71 -129633 -173,71 

Tabuľka 3: Horizontálna analýza vybraných položiek výkazu zisku a strát za časové 
obdobie 2006 – 2010, absolútna hodnota v tis. Kč, relatívna v %  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že tržby za predaný tovar v strede sledovaného obdobia 

klesali, avšak ku koncu opäť vzrástli a dosiahli hodnotu o 71,47 % vyššiu ako 

v predchádzajúcom roku, čo je pre spoločnosť veľmi priaznivé.  

 

Výkony 

Výkony naopak rastú po celé sledované obdobie s výnimkou 31 %-ho poklesu medzi 

rokmi 2008 – 2009, čo bolo spôsobené začiatkom hospodárskej krízy, a teda firma 

zaznamenala jednak nižšie tržby za predaj tovaru, a jednak nižšie tržby za predaj 

vlastných výrobkov a služieb. Za sledované obdobie dosiahli v roku 2008 oproti roku 

2007 výkony najvyšší medziročný nárast, a to až o 91,18 %, čo predstavuje absolútnu 

hodnotu 29 167 tis. Kč. 

 

Pridaná hodnota 

Pridaná hodnota od roku 2006 do roku 2008 klesá. Avšak v posledných dvoch 

medziročných zmenách je rast pridanej hodnoty, čo predstavuje ďalší pozitívny fakt 

pre spoločnosť. Tento rast vyjadruje, koľko hodnoty sa pridalo predajom nakúpeného 

tovaru. 

 

  



 

 

HV za účtovné obdobie 

Hospodársky výsledok za ú

Za celé sledované obdobie mal klesajúcu krivku, výnimku tvorí rok 2009. Najvyššiu 

hodnotu 74 627 tis. Kč v

cenných papierov v hodno

 

Graf 3: Vývoj horizontálnej analýzy výkazu zisku a
2006 – 2010 (Zdroj: Vlastné spracovanie)

 

3.1.1.2 Analýza komponent (vertikálna analýza)

Analýza vertikálnej štruktúry ú

jednotlivé majetkové časti podie

porovnávať so zrovnateľ
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edok za účtovné obdobie sa odvíja od vzrastu alebo poklesu tržieb. 

obdobie mal klesajúcu krivku, výnimku tvorí rok 2009. Najvyššiu 

č v roku 2009 dosiahol z dôvodu, že spoločnosť

hodnote 149 088 tis. Kč. 

Vývoj horizontálnej analýzy výkazu zisku a strát v tis. Kč za č
2010 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Analýza komponent (vertikálna analýza) 

Analýza vertikálnej štruktúry účtovných výkazov si kladie za cieľ

časti podieľajú na bilančnej sume. Výsledkami sa môže firma 

 so zrovnateľnými firmami, konkurenciou apod. (7) 

VERTIKÁLNA ANALÝZA A KTÍV  

tejto analýze posudzujem štruktúru aktív v podniku. Jednotlivé vybrané položky 

ných výkazov som porovnávala s celkovými aktívami. 

2006 2007 2008 2009 2010

ROK

Vývoj štruktúry výkazu ZaS

zrastu alebo poklesu tržieb. 

obdobie mal klesajúcu krivku, výnimku tvorí rok 2009. Najvyššiu 

čnosť odpredala časť 

 

č za časové obdobie 

výkazov si kladie za cieľ zistiť, ako sa 

nej sume. Výsledkami sa môže firma 

podniku. Jednotlivé vybrané položky 

Výkony

Přidaná hodnota

HV za účetní období
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V nasledujúcej tabuľke je uvedená vertikálna analýza vybraných aktív V prílohe je 

uvedená kompletná vertikálna analýza aktív. 

 

AKTÍVA 2006 2007 2008 2009 2010 

Dlhodobý hmotný majetok 2,48% 3,38% 3,02% 3,02% 2,26% 

Dlhodobý nehmotný majetok 7,84% 13,80% 18,70% 20,33% 14,68% 

Dlhodobý finančný majetok 1,31% 0,79% 0,35% 0,11% 0,08% 

Stále aktíva 11,64% 17,97% 22,07% 23,46% 17,03% 

Zásoby 26,77% 24,14% 24,51% 29,20% 31,19% 

Krátkodobé pohľadávky 41,16% 46,39% 28,87% 20,58% 44,96% 

Krátkodobý finančný majetok 7,81% 3,51% 1,81% 2,84% 2,29% 

Obežné aktíva 75,77% 74,03% 66,30% 70,48% 78,47% 

Časové rozlíšenie 12,59% 7,99% 11,63% 6,07% 4,50% 

∑ Aktíva  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabuľka 4: Vertikálna analýza aktív v % za časové obdobie 2006 – 2010 (Zdroj: 
Vlastné spracovanie) 

 

Štruktúra celkových aktív 

Ako je vidieť v grafe č. 4 (viz nižšie), vo všetkých rokoch sledovaného obdobia 

vykazujú obežné aktíva niekoľkonásobne vyšší podiel na celkových aktívach ako stále 

aktíva (dlhodobý majetok). Z toho vyplýva, že sa jedná o kapitálovo ľahkú spoločnosť. 

 

Stále aktíva 

Najväčší podiel na aktívach majú stále aktíva v roku 2009 s podielom 23,46 %. Tento 

zaznamenaný zvýšený podiel má z dôvodu navýšenia dlhodobého nehmotného majetku. 

V tomto roku spoločnosť nasadila nový informačný systém SAP. 

 

Obežné aktíva 

Najväčší podiel na celkových aktívach majú obežné aktíva s podielom až 78,47  % 

v roku 2010. Najväčšiu časť obežných aktív tvoria hlavne krátkodobé záväzky a zásoby. 

Krátkodobé pohľadávky tvoria najväčší podiel 46,39 % na celkových aktívach 

v roku 2007 a zásoby majú najväčší podiel v roku 2009, a to 29,20 %, kedy bola 

otvorená nová športová predajňa v Prahe. 

 



Graf 4: Vývoj vertikálnej analýzy aktív v % za 
(Zdroj: Vlastné spracovanie)

 

VERTIKÁLNA ANALÝZA P

V tejto analýze posudzujem štruktú

finančných výkazov som porovnávala s

V nasledujúcej tabuľke je uvedená vertikálna analýza vybraných pasív V

uvedená kompletná vertikálna analýza pasív.

 

PASÍVA 

Základný kapitál 

Zákonný rezervný fond

VH bežného účtovného obd.

Vlastný kapitál 

Dlhodobé záväzky 

Bankové úvery a výpomoci

Krátkodobé záväzky 

Cudzie zdroje 

Časové rozlíšenie 

∑ Pasíva 

Tabuľka 5: Vertikálna analýza pasív v % za 
 (Zdroj: Vlastné spracovanie)
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Vývoj vertikálnej analýzy aktív v % za časové obdobie 2006 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

VERTIKÁLNA ANALÝZA P ASÍV 

tejto analýze posudzujem štruktúru pasív v podniku. Jednotlivé vybrané položky 

ných výkazov som porovnávala s celkovými pasívami. 

ľke je uvedená vertikálna analýza vybraných pasív V

uvedená kompletná vertikálna analýza pasív. 

2006 2007 2008 2009

11,89% 7,25% 9,77% 5,19%

Zákonný rezervný fond 0,70% 0,56% 0,64% 0,32%

čtovného obd. 4,57% 3,39% -10,11% 20,44%

19,28% 12,63% 1,72% 21,35%

0,13% 1,01% 0,83% 10,09%

ry a výpomoci 5,13% 21,80% 14,29% 10,12%

74,63% 64,56% 83,15% 58,25%

79,89% 87,37% 98,27% 78,46%

0,84% 0,00% 0,01% 0,19%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vertikálna analýza pasív v % za časové obdobie 2006 – 2010
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Vývoj štruktúry aktív
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podniku. Jednotlivé vybrané položky 

ke je uvedená vertikálna analýza vybraných pasív V prílohe je 
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5,19% 3,92% 

0,32% 0,78% 
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10,12% 7,37% 
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0,19% 0,00% 

100,00% 100,00% 
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Štruktúra celkových pasív 

Ako je vidieť v grafe č. 5, v sledovaných rokoch cudzie zdroje vykazujú viacnásobný 

podiel na celkových pasívach ako vlastný kapitál. To znamená, že spoločnosť je 

financovaná z väčšej časti cudzou formou kapitálu. 

 

Vlastný kapitál 

Hlavnou položkou štruktúry vlastného kapitálu je základný kapitál, ktorý tvorí najväčší 

podiel na celkových pasívach 11,89 %, a to v roku 2006. V roku 2009 sa zvýšil pomer 

vlastného kapitálu oproti cudziemu vplyvom zvýšenia hospodárskeho výsledku bežného 

účtovného obdobia, ktorý v tomto roku vykázal podiel na celkových pasívach 20,44 %. 

 

Cudzie zdroje 

Čo sa týka cudzích zdrojov, tak podstatnú časť tvoria krátkodobé záväzky, ktoré v roku 

2010 dosiahli najväčší podiel na celkových pasívach, a to 87,56 %. Úvery v bankách 

tiež ovplyvňujú podiel cudzích zdrojov na celkových pasívach a v roku 2007 

predstavujú najväčší podiel, viac ako 20 %, kedy sa sústredili na zdokonaľovanie 

služieb, na presťahovanie do nových priestorov v Prahe a otvorenie nového 

distribučného centra. 

 



 

 

Graf 5: Vývoj vertikálnej analýzy pasív v % za 
(Zdroj: Vlastné spracovanie)

 

VERTIKÁLNA ANALÝZA V

Táto analýza slúži na posúdenie štruktúry jednotlivých položiek z

V nasledujúcej tabuľke je uv

ziskov a strát. Ako základ pre túto analýzu som ur

za predaj tovaru, tržby za predaj vlastných výrobkov a

majetku a materiálu. 
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Vývoj vertikálnej analýzy pasív v % za časové obdobie 2006 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

VERTIKÁLNA ANALÝZA V ÝKAZU ZISKOV A STRÁT 

Táto analýza slúži na posúdenie štruktúry jednotlivých položiek z výkazu ziskov a

ľke je uvedená vertikálna analýza vybraných položiek z

strát. Ako základ pre túto analýzu som určila celkové tržby, kt

, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb a

U A STRÁT 2006 2007 2008 2009

100% 100% 100% 100%
98,13% 97,83% 95,29% 95,34%

7,64% 6,30% 7,69% 8,04%

1,73% 2,50% 5,03% 4,65%

Tržby za predaj vlast. výr. a služieb 1,73% 2,17% 4,66% 4,65%

7,21% 7,72% 12,00% 8,28%

2,16% 1,08% 0,72% 4,41%

0,15% 0,00% 0,05% 0,01%

Prevádzkový hospodársky výsledok 1,04% 0,41% -0,58% -7,17%

0,40% 0,43% -1,54% 8,24%

Vertikálna analýza výkazu zisku a strát v % za časové obdobie 2006 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Tržby za predaj tovaru 

Tržby za predaj tovaru tvoria najväčší podiel na celkových tržbách, to znamená, že sa 

jedná o obchodnú firmu. Za sledované obdobie dosiahli najväčší podiel 98,13 

v roku 2006. Následný mierny pokles bol nahradený tržbami za predaj vlastných 

výrobkov a služieb. 

 

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 

Táto položka má v sledovanom období rastúci trend do roku 2008, kedy dosiahla svoj 

najväčší podiel 4,66 % na celkových tržbách. V rokoch 2009 a 2010 si udržiava svoj 

podiel nad 4 %.  

 

Výkonová spotreba 

Vývoj výkonovej spotreby má v rokoch 2006 – 2009 rastúci trend, čo nie je 

pre spoločnosť dobré. V roku 2010 je zaznamenaný mierny pozitívny pokles. 

 

Prevádzkový hospodársky výsledok 

Táto položka výkazu zisku a strát si v prvých dvoch rokoch udržiavala kladné hodnoty, 

v roku 2006 úroveň 1,04 % a v roku 2007 úroveň 0,41 %. Avšak od roku 2008 

dosahovala spoločnosť záporný prevádzkový hospodársky výsledok. 

 

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 

Vývoj hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie, rovnako ako prevádzkový 

hospodársky výsledok dosahuje v roku 2008 a 2010 výkyvy na zápornej úrovni. V roku 

2009 si udržiaval podiel 8,24 %. 

 



 

 

Graf 6: Vývoj vertikálnej analýzy tržieb v % za 
(Zdroj: Vlastné spracovanie)

 

3.1.2 Analýza rozdielových ukazovate

Analýza rozdielových ukazovate

 

3.1.2.1 Čistý pracovný kapitál

Najčastejšie používaným ukazovate

pracovný kapitál. Z dôvodu preh

rozhodla uviesť hodnoty pre výpo

som sa na zhodnotenie manažérskeho prístupu. Uvedenú tabu

o položky, prostredníctvom ktorých som vypo

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006

P
O

D
IE

L 
V

 %

54 

Vývoj vertikálnej analýzy tržieb v % za časové obdobie 2006
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Analýza rozdielových ukazovateľov 

Analýza rozdielových ukazovateľov slúži na riadenie likvidity firmy.

istý pracovný kapitál 

astejšie používaným ukazovateľom na riadenie likvidity v

pracovný kapitál. Z dôvodu prehľadnejšej analýzy rozdielových ukazovate

ť hodnoty pre výpočet manažérskeho aj investorského prístupu, zamerala 

som sa na zhodnotenie manažérskeho prístupu. Uvedenú tabuľku som doplnila aj 

položky, prostredníctvom ktorých som vypočítala čistý pracovný kapitál.
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ČPK 2006 2007 2008 2009 2010 

Obežné aktíva 73914 120160 122736 257265 379249 

Krátkodobé záväzky 72800 104778 153938 212649 423172 

ČPK - manažérsky prístup 1114 15382 -31202 44616 -43923 

ČPK - investorský prístup 7581 -7020 -36150 29157 -57770 

Tabuľka 7: Čistý pracovný kapitál v tis. Kč za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Vývoj čistého pracovného kapitálu za sledované obdobie zaznamenáva v roku 2006, 

2007 a 2009 kladné hodnoty, čo znamená, že podnik v týchto rokoch má k dispozícii 

dostatok obežných aktív na zabezpečenie svojich krátkodobých záväzkov. Najvyššiu 

hodnotu čistého pracovného kapitálu 44 616 tis. Kč dosiahla spoločnosť v roku 2009. 

Záporné hodnoty v rokoch 2008 a 2010 predstavujú nedostatok finančných rezerv 

pre prípad mimoriadnych výdajov. Najhoršia situácia bola zaznamenaná v roku 2010, 

kedy čistý pracovný prostriedok predstavoval zápornú hodnotu -43 923 tis. Kč. 

 

 

Graf 7: Vývoj ČPK v tis. Kč za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.1.2.2 Čisté pohotové prostriedky 

Tento ukazovateľ pracuje len s pohotovými peňažnými prostriedkami, teda 

s hotovosťou a peniazmi na bankových účtoch. 
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ČPP 2006 2007 2008 2009 2010 

Peniaze 2204 3214 2881 2639 4595 

Účty v bankách 5418 2475 467 7716 6488 

Pohotové finanční prostriedky 7622 5689 3348 10355 11083 

Okamžite splatné záväzky 72800 104778 153938 212649 423172 

ČPP -65178 -99089 -150590 -202294 -412089 

Tabuľka 8: Čisté pohotové prostriedky v tis. Kč za časové obdobie 2006 – 2010 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Hodnoty tohto ukazovateľa sú záporné a majú klesajúcu tendenciu v celom sledovanom 

období z dôvodu zvyšujúcich sa okamžite splatných záväzkov. Tieto hodnoty 

predstavujú pre podnik neschopnosť splácať všetky okamžite splatné dlhy peňazí 

v hotovosti a na bankových účtoch. 

 

 

Graf 8: Vývoj ČPP v tis. Kč za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.1.2.3 Čistý peňažný majetok 

Oproti čistému pracovnému kapitálu sa pri tomto ukazovateli vylučujú od obežných 

aktív zásoby, ako najmenej likvidná zložka. 
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ČPM 2006 2007 2008 2009 2010 

Obežné aktíva 73914 120160 122736 257265 379249 

Zásoby 26115 39185 45377 106578 150727 

Krátkodobé záväzky 72800 104778 153938 212649 423172 

ČPM -25001 -23803 -76579 -61962 -194650 

Tabuľka 9: Čistý peňažný majetok v tis. Kč za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Uvedené záporné hodnoty čistého peňažného majetku za sledované obdobie predstavujú 

negatívny jav podniku. Najnepriaznivejšia situácia je zaznamenaná v roku 2010, kedy 

hodnota čistého peňažného majetku je až -194 650 tis. Kč. Ako som už zmienila vyššie, 

z dôvodu zvyšujúcich sa krátkodobých záväzkov, podnik má zlú likviditu a dá sa 

usudzovať, že sa bude ešte znižovať. 

 

 

Graf 9: Vývoj ČPM v tis. Kč za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.1.3.1 Ukazovatele rentability 

Tieto ukazovatele porovnávajú zisk dosiahnutý podnikaním s výškou zdrojov podniku, 

ktoré boli použité k dosiahnutiu zmieneného zisku. Všetky ukazovatele rentability majú 

podobnú interpretáciu, pretože udávajú, koľko Kč zisku pripadá na 1 Kč menovateľa. 

(7) 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty ukazovateľov rentability, konkrétne 

rentability vloženého kapitálu, rentability celkového kapitálu, rentability vlastného 

kapitálu, rentability celkového investičného kapitálu a rentability tržieb a nákladov 

za sledované obdobie.  

Už na prvý pohľad z hodnôt, uvedených v tabuľke 10 je zrejmé, že je podnik absolútne 

nerentabilný. 

 

Ukazovatele rentability 2006 2007 2008 2009 2010 

ROI 11,87% 3,20% -3,78% -17,81% -11,07% 

ROA 4,61% 3,39% -10,11% 20,44% -11,38% 

ROE 23,71% 26,85% -588,96% 95,76% -239,95% 

ROCE 24,26% 30,63% -356,29% 66,42% -202,64% 

ROS 0,40% 0,43% -1,54% 8,24% -3,57% 

Tabuľka 10: Ukazovatele rentability v % za obdobie 2006 – 2010,  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

RENTABILITA VLOŽENÉHO KAPITÁLU  

Za finančne pozitívne hodnoty sa považuje rozmedzie 12 % - 15 %. Hodnoty nad 15 % 

sú dokonca odporúčané.  

Spoločnosť Internet Mall však ani v jednom roku zo sledovaného obdobia nedosahuje 

tieto hodnoty, čo je spôsobené vplyvom klesajúceho, až záporného prevádzkového 

hospodárskeho výsledku podniku. V roku 2006 sa pohybovala na úrovni 11,87 %, čím 

sa aspoň priblížila k hranici 12 %, avšak v nasledujúcich rokoch sa hodnota tohto 

ukazovateľa postupne znižovala. V roku 2008 dosiahla rentabilita vloženého kapitálu až 

zápornú hodnotu a v nasledujúcich rokoch sa táto negatívna situácia zhoršovala. 

 



RENTABILITA CELKOVÉH

Obecne sa uvádza, že podnik je v

ukazovateľa presahujú hodnotu cez 10 %.

Túto úroveň spoločnosť Internet Mall

hodnota vyše 20 %, čo predstavuje ve

veľkým nárastom pridanej hodnoty z

sú zaznamenané záporné hodnoty, spôsobené opä

 

RENTABILITA TRŽIEB

Tento ukazovateľ ziskovosti tržieb

na 1 Kč tržieb. Ako u každého ukazovate

Vo finančne zdravom podniku by sa mali hodnot

v rozmedzí 2 % - 6 %. 

Odporúčané hodnoty nedosahuje spolo

z pohľadu ziskovosti tržieb považujem opä

zaznamenaná najvyššia úrove

ukazovateľoch, rok 2008 a

 

Graf 10: Vývoj ukazovateľ
(Zdroj: Vlastné spracovanie)
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RENTABILITA CELKOVÉHO KAPITÁLU 

dza, že podnik je v dobrej finančnej situácii, ak hodnoty tohto 

a presahujú hodnotu cez 10 %. 

čnosť Internet Mall presahuje len v roku 2009, kde je zaznamenaná 

čo predstavuje veľké pozitívum. Toto pozitívum je 

kým nárastom pridanej hodnoty z predaja nakúpeného zboží. V rokoch 2008 a

sú zaznamenané záporné hodnoty, spôsobené opäť z dôvodu vytvorenej straty.

RENTABILITA TRŽIEB 

ľ ziskovosti tržieb, ktorý meria podiel čistého zisku 

 tržieb. Ako u každého ukazovateľa rentability je pozitívny rastúci trend. 

ne zdravom podniku by sa mali hodnoty tohto ukazovate

ané hodnoty nedosahuje spoločnosť ani v jednom roku, teda sledované obdobie 

adu ziskovosti tržieb považujem opäť za neúspešné. Akurát v

zaznamenaná najvyššia úroveň 8,24 %. Rovnako ako v

och, rok 2008 a 2010 vykazujú záporné hodnoty. 

Vývoj ukazovateľov ROI, ROA, ROS v % za časové obdobie 2006 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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y tohto ukazovateľa pohybovať 
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 za neúspešné. Akurát v roku 2009 je 

 8,24 %. Rovnako ako v predchádzajúcich 
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RENTABILITA VLASTNÉH

Tento ukazovateľ sústreď

Meria, koľko čistého zisku pripadá na jednu K

Z grafu č. 10 je možné vidie

v rokoch 2006, 2007 a 

v roku 2009 oproti roku 2008. V

môže vykázaný záporný

 

RENTABILITA CELKOVÉH

Meria výnosnosť dlhodobého kapitálu investovaného akcionárom, pri

na riziko spojené s podn

Má podobný priebeh ako ROE a

vykazuje kladné hodnoty v

a 2009. V roku 2009 dosiahne hodnotu až 66,42%, 

efektívnosť hospodárenia podniku.

 

Graf 11: Vývoj ukazovateľ
(Zdroj: Vlastné spracovanie)
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RENTABILITA VLASTNÉHO KAPITÁLU 

ľ sústreďuje pozornosť pre akcionárov, spoločníkov a

isku pripadá na jednu Kč investovaného kapitálu akcionárom.

. 10 je možné vidieť, že zisk z investovaného kapitálu bol vykázaný len 

 2009. Najvyšší nárast oproti minulému roku je zaznamenaný 

roku 2009 oproti roku 2008. V roku 2008 a 2010 nastali kritické prepady, za ktoré 

vykázaný záporný hospodársky výsledok spoločnosti. 

RENTABILITA CELKOVÉHO INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 

ť dlhodobého kapitálu investovaného akcionárom, prič

podnikateľskou činnosťou. (7) 

Má podobný priebeh ako ROE a rovnako ako u predchádzajúcich ukazovate

hodnoty v rokoch 2006, 2007 a 2009 a záporné hodnoty v

roku 2009 dosiahne hodnotu až 66,42%, čo predstavuje v

 hospodárenia podniku. 

Vývoj ukazovateľov ROE a ROCE v % za časové obdobie 2006 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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predchádzajúcich ukazovateľoch 

záporné hodnoty v rokoch 2008 

predstavuje v tom roku dobrú 
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3.1.3.2 Ukazovatele likvidity 

Tento ukazovateľ je nutnou podmienkou pre dlhodobú existenciu podniku. Je 

v priamom protiklade s rentabilitou, pretože, aby bol podnik likvidný, musí mať viazané 

určité prostriedky v obežných aktívach, zásobách, pohľadávkach.  

V tabuľke č. 11 sú uvedené hodnoty všetkých troch stupňov likvidity, teda bežnej, 

pohotovej a okamžitej likvidity. Hodnoty sú uvedené za sledované časové obdobie 

2006 - 2010. 

 

Ukazovatele likvidity 2006 2007 2008 2009 2010 

BL - bežná likvidita 1,02 1,15 0,80 1,21 0,90 

PL - pohotová likvidita 0,66 0,77 0,50 0,71 0,54 

OL - okamžitá likvidita 0,10 0,05 0,02 0,05 0,03 

Tabuľka 11: Ukazovatele likvidity za časové obdobie 2006- 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

BEŽNÁ LIKVIDITA  

Štandardná hodnota likvidity 3. stupňa je 1,5 - 2,5, to znamená, že 40 % obežných aktív 

by sa malo premeniť na peniaze k úhrade všetkých krátkodobých záväzkov. (7) 

Hodnoty bežnej likvidity danej spoločnosti sa pohybujú medzi 0,8 – 1,21. Hodnoty 

nad 1,0 dosiahnuté v rokoch 2006, 2007 a 2009 považujem pre spoločnosť 

za postačujúce. Hodnoty pod 1,0, dosiahnuté v rokoch 2008 a 2010 vypovedajú o tom, 

že podnik nemá dostatok pohotových zdrojov na vyrovnanie dlhu, ktoré má uhradiť 

v najbližšej dobe. 

 

POHOTOVÁ LIKVIDITA  

Od bežnej likvidity sa odlišuje tým, že od obežných aktív sa vylučujú zásoby, ktoré sú 

najmenej likvidnou časťou obežných aktív. Ich rýchla likvidácia obyčajne vyvoláva 

stratu. Ukazovateľ preto nepočíta s predajom zásob a likviditu meria bez nich. 

Štandardná hodnota likvidity 2. stupňa je v rozmedzí 1 – 1,5. (7) 
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Hodnoty pohotovej likvidity sa v sledovanom období pohybujú pod hranicou 1,0. To 

znamená, že aj v tomto prípade sa podnik pohybuje pod doporučenými hodnotami 

a teda aj po vylúčení položky zásob, podnik nemá zdroje na vyrovnanie svojich dlhov. 

 

OKAMŽITÁ LIKVIDITA  

Pri tejto likvidite berie podnik do úvahy len okamžite využiteľné peňažné zdroje, teda 

peniaze v hotovosti a na bežných účtoch. Doporučené hodnoty likvidity 1. stupňa sú 

medzi 0,2 – 0,5. (7) 

V sledovanom období podnik opäť dokazuje, že je absolútne neschopný okamžite 

splatiť všetky krátkodobé záväzky. Najnižšia hodnota 0,02 je zaznamenaná v roku 2008 

a najvyššia hodnota 0,1, približujúca sa odporúčanej hodnote bola v roku 2006. 

 

 

Graf 12: Vývoj ukazovateľov likvidity za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V grafe č. 12 je zobrazený vývoj všetkých troch stupňov likvidity za sledované obdobie. 

Všetky majú podobný priebeh, a je jasne viditeľné že ani jedna nie je na úrovni 

doporučených hodnôt. 
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3.1.3.3 Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity merajú ako efektívne podnik hospodári so svojimi aktívami. Ak 

ich má viac ako je účelné, vznikajú mu zbytočné náklady a tým aj nízky zisk. Ak ich má 

nedostatok, potom sa musí vzdať mnohých potenciálne výhodných podnikateľských 

príležitostí a prichádza o výnosy, ktoré by mohol získať. (7) 

Vo svojej práci som použila tri ukazovatele obratu, a to obrat celkových aktív, obrat 

stálych aktív, obrat zásob, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 12. A tri 

ukazovatele doby obratu, a to doba obratu zásob, pohľadávok a záväzkov, ktorých 

hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 13. 

 

UKAZOVATELE OBRATU 

 

Ukazovatele obratu 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktív 11,33 7,87 6,57 2,48 3,19 

Obrat stálych aktív 97,35 43,80 29,76 10,57 18,74 

Obrat zásob 42,32 32,61 26,80 8,50 10,23 

Tabuľka 12: Ukazovatele aktivity – obrátkovosti za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Obrat celkových aktív 

Udáva počet obrátok, tj. koľkokrát sa aktíva obrátia na tržby za daný časový interval. 

Doporučené hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 1,6 – 2,9. Ak je počet obrátok celkových 

aktív za rok menší než 1,5, je nutné preveriť, či je možné vložený majetok redukovať. 

Do doporučených hodnôt sa daná spoločnosť dostala akurát v roku 2009. V ostatných 

rokoch sledovaného obdobia sa aktíva obrátili na tržby v nad doporučených hodnotách. 

Najvyšší počet obrátok je zaznamenaný v roku 2006, kedy sa aktíva obrátili až 

11,33 krát za rok. 

  

Obrat stálych aktív 

Tento ukazovateľ má význam pri rozhodovaní o tom, či je potrebné obstarať ďalší 

produkčný dlhodobý majetok. V roku 2006 je zaznamenaný najvyšší počet obrátok 

stálych aktív za celé sledované obdobie. V ďalších rokoch hodnota tohto ukazovateľa 
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klesala. V roku 2009 sa dostal až na 10,57 obrátok za rok a v roku 2010 mierne vzrástol 

na 18,74 obrátok za rok. 

 

Obrat zásob 

Niekedy sa tiež označuje ako ukazovateľ intenzity využitia zásob a udáva koľkokrát 

v priebehu roka sú zásoby firmy predané a znovu uskladnené. Optimalizáciou štruktúry 

zásob, môže podnik uvoľniť viazané finančné prostriedky. Rast obratu zásob môže byť 

spôsobený dobrou odbytovou situáciou alebo efektívnym využívaním zásob. (7) 

Z grafu č. 13 je možné si všimnúť, že ukazovateľ obratu zásob má podobne klesajúcu 

krivku ako ukazovateľ obratu stálych aktív. Hodnota ukazovateľa obratu zásob dosiahla 

v roku 2006 hodnotu 42,32. V nasledujúcich rokoch mal ukazovateľ klesajúcu 

tendenciu. V roku 2009 dosiahol najnižšiu hodnotu, a to 8,5 obrátok zásob za rok. 

V roku 2010 je opäť zaznamenaný mierny nárast počtu obrátok, čo je pre podnik 

priaznivé. 

 

 

Graf 13: Vývoj ukazovateľov obrátkovosti za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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UKAZOVATELE AKTIVITY – DOBY OBRATU  

 

Ukazovatele doby obratov 2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu zásob 8,51 11,04 13,43 42,38 35,18 

Doba obratu pohľadávok 7,32 8,56 7,78 15,72 17,84 

Doba obratu záväzkov 18,11 25,07 38,41 72,87 70,66 

Tabuľka 13: Ukazovatele aktivity – doby obratu za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Doba obratu zásob 

Udáva, koľko dní sú zásoby viazané v podnikaní. Čím nižšia je hodnota tohto 

ukazovateľa, tým je to pozitívnejšie pre podnik.  

V roku 2006 je vykázaná hodnota 8,51 dní. V nasledujúcom období dochádzalo 

k postupnému nepriaznivému nárastu. V roku 2009 dosiahol tento ukazovateľ hodnotu 

42,38 dní. V ďalšom roku došlo k miernemu poklesu na 35,18 dní. 

 

Doba obratu pohľadávok 

Určuje počet dní od okamžiku predaja na obchodný úver až do okamžiku inkasa platby. 

Dlhšia doba obratu pohľadávok znamená väčšiu potrebu úverov a tým i väčšie náklady. 

Preto by mal mať tento ukazovateľ čo najmenšiu veľkosť. (7) 

V sledovanom období dosahuje tento ukazovateľ najnižšiu hodnotu v roku 2006. Potom 

je zaznamenaný mierny nárast, ktorý vedie k poklesu viazaných finančných 

prostriedkov. V roku 2010 dosiahol najvyššiu hodnotu 17,84 dní, čo pre podnik 

znamená zhoršujúcu sa situáciu. 

 

Doba obratu záväzkov 

Tento ukazovateľ charakterizuje dobu, ktorá uplynie medzi nákupom zásob a ich 

úhradou. Všeobecne platí, že doba obratu záväzkov by mala byť dlhšia ako doba obratu 

pohľadávok, z dôvodu finančnej stability firmy. Tento jav sa danej firme podaril 

v každom roku sledovaného obdobia. Doba obratu záväzkov dosiahla najnižšiu hodnotu 

v roku 2006. Z grafu č. 15 je možné vyčítať, že v nasledujúcom období došlo 

k prudkému rastu. V roku 2009 je vykázaná najvyššia hodnota, a to 72,87 dní. 
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Graf 14: Vývoj ukazovateľov doby obratu za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.1.3.4 Ukazovatele zadlženosti 

Podnik používa vlastné a cudzie zdroje na financovanie svojich aktív. Ukazovatele 

zadlženosti sú dôležité pre investorov a poskytovateľov úveru. U ukazovateľov 

zadlženosti by malo platiť zlaté pravidlo financovania, pri ktorom sa udáva pomer 

50:50. K tomuto stavu nedochádza ani v jednom roku zo sledovaného obdobia, 

z dôvodu vysokých krátkodobých záväzkov, ku ktorým sa v roku 2010 pridali aj 

bankové úvery. 

V tabuľke č. 14 sú uvedené hodnoty ukazovateľov zadlženosti. Celková zadlženosť 

a koeficient samofinancovania sú uvedené v %, doba splácania dlhu v rokoch a úrokové 

krytie je vyjadrené koeficientom. 
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Ukazovatele zadlženosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadlženosť 79,89% 87,37% 98,27% 78,46% 95,26% 

Koeficient 
samofinancovania 

19,28% 12,63% 1,72% 21,35% 4,74% 

Doba splácania dlhov 12,29 2,84 - - - 

Úrokové krytie 45,98 5,84 -8,89 46,53 -10,33 

Tabuľka 14: Ukazovatele zadlženosti za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

CELKOVÁ ZADLŽENOSŤ 

Z tabuľky je zrejmé, že podnik je vysoko zadlžený, to znamená, že je financovaný 

z väčšej časti prostredníctvom cudzích zdrojov. Výhodou tohto spôsobu financovania sú 

nižšie náklady na cudzí kapitál, ale riziko je vyššie. V sledovanom období je najvyššia 

hodnota až 98,27 vykázaná v roku 2008, čo znamená že v tomto roku bol takmer celý 

podnik financovaný cudzími zdrojmi. Čím vyššia hodnota, tým vyššie podnikateľské 

riziko. 

 

MIERA SAMOFINANCOVANIA  

Tento ukazovateľ dáva obraz o finančnej štruktúre podniku, to znamená o podiele 

vlastného kapitálu z celkového kapitálu. Označuje sa taktiež ako koeficient 

samofinancovania. Je doplnkovým ukazovateľom k celkovej zadlženosti. (7) 

Z grafu č. je vidieť , že v sledovanom období je najpozitívnejšia hodnota v roku 2009, 

čo bolo spôsobené vyšším výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia. 

Najnižšiu hodnotu dosahuje v roku 2008.  

 



Graf 15: Vývoj ukazovateľ
(Zdroj: Vlastné spracovanie)
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Vývoj ukazovateľov zadlženosti za časové obdobie 2006 – 2010 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.1.4 Analýza sústav ukazovate

Jednotlivé ukazovatele finan

Činnosť podniku je však ve

v potrebných súvislostiach. (6)

V teórii i praxi existuje rada prístupov k

podniku. Pre posúdenie finan

do mojej diplomovej práce Altmanov index finan

 

3.1.4.1 Pyramídové rozklady

Na nasledujúcom obrázku je zjednodušený pyramídový rozklad rentability vlastného 

kapitálu za rok 2010. Z

ukazovateľmi vzájomné závislosti a

stabilitou podniku. 

Obr. 4: Pyramídový rozklad 
(Zdroj: (10)/ Upravené pod
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Analýza sústav ukazovateľov 

Jednotlivé ukazovatele finančnej analýzy majú len obmedzenú vypovedaciu schopnos

je však veľmi zložitý proces a je potrebné ho posudzova

potrebných súvislostiach. (6) 

praxi existuje rada prístupov k súhrnnému hodnoteniu finan

podniku. Pre posúdenie finančnej situácie danej firmy som sa rozhodla zahrnú

ej diplomovej práce Altmanov index finančného zdravia, a index IN01.

Pyramídové rozklady 

Na nasledujúcom obrázku je zjednodušený pyramídový rozklad rentability vlastného 

kapitálu za rok 2010. Z obrázku je možné vidieť, ako existujú medzi jednotlivými 

mi vzájomné závislosti a súvislosti medzi výnosnosť

Pyramídový rozklad rentability vlastného kapitálu spoločnosti za rok 2010
(Zdroj: (10)/ Upravené podľa autorky) 

nej analýzy majú len obmedzenú vypovedaciu schopnosť. 

je potrebné ho posudzovať 

súhrnnému hodnoteniu finančnej situácie 

irmy som sa rozhodla zahrnúť 

index IN01. 

Na nasledujúcom obrázku je zjednodušený pyramídový rozklad rentability vlastného 

, ako existujú medzi jednotlivými 

súvislosti medzi výnosnosťou a finančnou 

 

čnosti za rok 2010 
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Ľavá strana diagramu odvodzuje ziskovosť. Rentabilita tržieb sa vypočíta ako čistý zisk 

delený tržbami. Pravá strana diagramu pracuje so súvahovými položkami a vyčísluje 

napr. obrátku aktív, ktorá sa vypočíta ako tržby delené celkovými aktívami. Rentabilitu 

celkového kapitálu vypočítame súčinom ROS a obrátky aktív. Vrchol diagramu tvorí 

rentabilita vlastného kapitálu vypočítaný ako súčin ROA a pomerom aktív s vlastným 

kapitálom. (12) 

 

3.1.5 Altmanov index finančného zdravia (Z score) 

Tento ukazovateľ patrí medzi postupy využívajúce metódami matematickej štatistiky. Je 

založený na tom, že celkové hodnotenie finančnej situácie podniku sa stanoví ako 

vážený súčet čiastkového bodového hodnotenia jednotlivých ukazovateľov.(7) 

 

Používa 5 pomerových ukazovateľov, ktoré som označila X1, X2, X3, X4, X5. Hodnotu 

každého z nich vynásobím váhou významnosti pre daný pomerový ukazovateľ. 

Následne tieto súčiny sčítam. V tabuľke č. 15 sú uvedené hodnoty jednotlivých 

pomerových ukazovateľov a hodnoty Altmanovho indexu finančného zdravia, teda 

Z score. 

 

  Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

X1 0,717 0,008 0,068 -0,121 0,088 -0,065 

X2 0,847 0,000 0,016 0,013 -0,039 0,097 

X3 3,107 0,196 0,143 -0,286 0,638 -0,354 

X4 0,420 0,063 0,035 0,042 0,028 0,017 

X5 0,998 11,306 7,856 6,556 2,475 3,185 

Z score   11,573 8,118 6,204 3,190 2,880 

Tabuľka 15: Altmanov index za časové obdobie 2006 – 2007  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Hodnota Z score sa po celé sledované obdobie pohybuje vysoko nad šedou zónou. Je to 

spôsobené celkovými tržbami, zahrnutými v ukazovateli X5. Akurát v roku 2010 je 

zaznamenaná hodnota 2,8 nachádzajúca sa v šedej zóne. Hodnoty vyššie ako vykazuje 
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šedá zóna hovorí o finančnej sile podniku. Podnik síce vykazuje v rokoch 2008 a 2010 

hospodársku stratu, ale vďaka vysokým tržbám si stále drží pozíciu na trhu. 

 

V grafe č. 16 je zobrazený vývoj Altmanovho indexu v jednotlivých rokoch 

sledovaného obdobia. Síce z grafu môžeme vypozorovať klesajúci trend, hodnoty sa 

nachádzajú nad šedou zónou, čo pre podnik znamená veľmi pozitívny fakt. 

 

 

Graf 16: Vývoj Altmanovho indexu za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.1.6 Index IN01 

Index IN01 je ukazovateľ, hodnotiaci jednak schopnosť podniku dostať sa k svojim 

záväzkom, a jednak schopnosť tvoriť hodnotu pre vlastníka. Používa 5 pomerových 

ukazovateľov, ktoré som označila X1, X2, X3, X4, X5. Hodnotu každého z nich 

vynásobím váhou významnosti pre daný pomerový ukazovateľ. Následne tieto súčiny 

sčítam. V tabuľke č. 16 sú uvedené hodnoty jednotlivých pomerových ukazovateľov 

a hodnoty indexu IN01. 
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  Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

X1 0,13 0,163 0,149 0,132 0,166 0,136 

X2 0,04 1,839 0,234 -0,356 1,861 -0,413 

X3 3,92 0,248 0,180 -0,361 0,805 -0,446 

X4 0,21 0,010 0,007 -0,021 0,046 -0,023 

X5 0,09 0,086 0,103 0,072 0,109 0,074 

IN01 - 2,345 0,673 -0,534 2,987 -0,672 

Tabuľka 16: Index IN01 za časové obdobie 2006 – 2010 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Hodnota indexu IN01 za sledované obdobie klesala do roku 2008. V roku 2007 to už 

bol prepad pod hodnotu 0,7, čo pre podnik znamená, že s pravdepodobnosťou 86 % 

dôjde k bankrotu. Záporné hodnoty v roku 2008 a 2010 charakterizujú stratu účtovného 

obdobia danej firmy. V roku 2009 dochádzka k skokovému nárastu na hodnotu 2, 9. 

Takúto hodnotu dosahujú finančne silné podniky, tvoriace hodnotu 

s pravdepodobnosťou 77 %. 

 

V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj indexu IN01 v jednotlivých rokoch, kde je 

možnosť vidieť výkyvy v rokoch 2007, 2008 a 2010. V šedej zóne sa nenachádza ani 

v jednom roku zo sledovaného obdobia. 

 

 

Graf 17: Vývoj indexu IN01 za časové obdobie 2006 – 2010  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.2 Zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti 

Cieľom analytickej časti mojej diplomovej práce bolo spracovať finančnú analýzu 

spoločnosti Internet Mall, a. s. Následne sa pokúsim o stručné zosumarizovanie, 

zhodnotenie a predikciu finančnej situácie firmy. Analytická časť diplomovej práce je 

spracovaná podľa vykazovaných hodnôt sledovaného časového obdobia 2006 – 2010. 

Ako zdrojové informácie mi poslúžili účtovné výkazy firmy, interné smernice a taktiež 

užitočné informácie od pracovníkov spoločnosti. Pramene odbornej literatúry som 

využila pri vypracovaní teoretickej časti mojej diplomovej práce. 

Ukazovatele, ktoré som použila pri vypracovaní finančnej analýzy, mi vykázali 

hodnoty, ktoré hovoria o finančnej tiesni spoločnosti. U niektorých ukazovateľoch sú 

vykázané dokonca aj záporné hodnoty, ktoré sa objavili z dôvodu záporného 

hospodárskeho výsledku v roku 2008 a 2010. 

 

Finančnú analýzu som začala zanalyzovaním absolútnych ukazovateľov, teda 

horizontálnou a vertikálnou analýzou rozvahy a výsledovky. Už na prvý pohľad týchto 

analýz som zistila, že majetková štruktúra spoločnosti je prevažne tvorená obežnými 

aktívami, to znamená, že sa jedná o kapitálovo ľahkú spoločnosť. 

Počas sledovaného obdobia prostredníctvom horizontálnej analýzy som si všimla, že 

v roku 2008 došlo k investícii dlhodobého nehmotného majetku, čo výrazne pozmenilo 

štruktúru stálych aktív. Túto zmenu má na svedomí nákup nového informačného 

systému SAP. V tom istom roku došlo k výraznému zvýšeniu zásob, čo spôsobilo 

výrazné navýšenie obežných aktív. V roku 2010 je zaznamenané navýšenie 

krátkodobých pohľadávok, konkrétne pohľadávok s podstatným vplyvom, čo opäť 

predstavuje zmenu štruktúry v obežných aktívach. Z toho vyplýva, že celkové aktíva 

v priebehu sledovaného obdobia rástli. 

S nárastom celkových aktív došlo taktiež k navýšeniu celkových pasív. Na základe 

horizontálnej analýzy pasív som zaznamenala zvýšenie cudzích zdrojov v roku 2010 

z dôvodu navýšenia krátkodobých záväzkov. Toto navýšenie predstavuje pre spoločnosť 

nesplatené záväzky voči svojim dodávateľom a voči materskej spoločnosti Netretail 

Holding, ktorá zastrešuje a riadi všetky národné pobočky. Vlastný kapitál rapídne klesol 

v roku 2008 a 2010, k čomu práve prispeli tieto nesplatené záväzky. 
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Prostredníctvom vertikálnej analýzy aktív som sa utvrdila v tom, že pri obchodnej 

činnosti obežné aktíva s priemerným 70 percentným podielom na celkových aktívach 

prevyšujú stále aktíva. 

Pri vertikálnej analýze pasív bolo zistené, že podľa zlatého bilančného pravidla je 

podnik počas celého sledovaného obdobia vysoko prekapitalizovaný, pretože celkový 

objem dlhodobého majetku je menší ako objem finančných zdrojov, ktoré sú dlhodobo 

k dispozícii. 

Prostredníctvom horizontálnej a vertikálnej analýzy výkazu zisku a strát som zistila, že 

najväčší podiel na celkových tržbách tvoria tržby za predaj tovaru, jedná sa teda 

o obchodnú firmu. Čo sa týka tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb, tak môžem 

zaznamenať rastúci trend, čo je pre podnik veľmi priaznivé. Výkony rastú s výnimkou 

poklesu 31 % medzi rokmi 2008 a 2009. Tento prepad bol spôsobený poklesom tržieb 

za predaj tovaru, čo malo veľmi negatívny vplyv na vývoj podniku a vedenie v tom čase 

počítalo aj s ukončením činnosti. 

Táto analýza taktiež zápornými hodnotami hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 

poukazuje na to, že nielen pokles tržieb ale aj náklady vynaložené na predaj tovaru boli 

vysoké a v prípade mimoriadnych výdajov, ako napr. v roku 2008 a 2010, daná 

podnikateľská činnosť nevykazovala spoločnosti zisk ale stratu. Vykázané straty 

v týchto rokoch tak ovplyvnili väčšinu ostatných ukazovateľov. 

 

Ďalšie ukazovatele, ktoré som použila v mojej práci sú rozdielové ukazovatele. Čo sa 

týka čistého pracovného kapitálu, tak v roku 2006, 2007 a 2009 vykázal vcelku dobré 

hodnoty, čo znamená, že podnik v týchto rokoch má k dispozícii dostatok obežných 

aktív na zabezpečenie svojich krátkodobých záväzkov. Avšak v ostatných rokoch 

sledovaného obdobia a v prípade analýzy čistých pohotových prostriedkov a čistého 

peňažného majetku sú hodnoty záporné, čo predstavuje veľké negatívum pre firmu. 

Na zlepšenie tejto situácie by sa firma mala pokúsiť znížiť svoje krátkodobé záväzky 

alebo zvýšiť výšku obežných aktív. 

 

V práci som ďalej uviedla pomerové ukazovatele. Najskôr som zanalyzovala 

ukazovatele rentability, ktoré ukázali, že spoločnosť je absolútne nerentabilná. Táto 

záporná vlastnosť je daná zápornými hodnotami hospodárskeho výsledku za roky  
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2008 a 2010. Na odstránenie tohto negatíva by spoločnosť mala reštrukturalizovať 

majetkovú základňu odpredaním nerentabilných aktív, pretože ak nedôjde k obnoveniu 

podniku sanačnými opatreniami, vedenie bude musieť začať uvažovať o ukončení 

svojej činnosti. (16) 

 

Z analýzy ukazovateľov likvidity vyplýva, že z dôvodu vysokých krátkodobých 

záväzkov v sledovanom období, nemá podnik dostatok finančných prostriedkov 

na vyrovnanie svojich dlhov. To znamená, že podnik by mal zvýšiť výšku obežných 

aktív, ktorá po premene na peniaze pokryje jeho krátkodobé záväzky, alebo ako som už 

spomínala, znížiť svoje krátkodobé záväzky. 

 

Analýzou ukazovateľov aktivity som zistila, že podnik nehospodári s aktívami dobré, 

má ich viac ako je účelné, vznikajú mu zbytočné náklady a tým aj nízky zisk. Vedenie 

spoločnosti by sa malo teda zamerať na zníženie vysokého počtu obratov a vyrovnať sa 

hodnotám odvetvového priemeru. Klesajúci trend pri obrate zásob hovorí, že v podniku 

sú zásoby zbytočné a nelikvidné a podnik má tak viazané finančné prostriedky, ktoré by 

mohli byť využité inde. 

Analýza vykázala rastúce krivky doby obratu u všetkých troch ukazovateľov. 

U finančne zdravého podniku by to malo byť úplne naopak. V roku 2010 je možné už 

vidieť mierny pokles , ale aj napriek tomu by vedenie spoločnosti malo zariadiť 

zníženie počtu dní obratu zásob. To isté platí aj pre dobu obratu pohľadávok. 

 

Spoločnosť je vysoko zadlžená, to znamená, že je financovaná z väčšej časti 

prostredníctvom cudzích zdrojov. V tomto prípade nemôžem absolútne hovoriť 

o zlatom bilančnom pravidle financovania. Pre zlepšenie firmy by malo vedenie 

zasiahnuť formou zvýšenia vlastného kapitálu alebo znížením krátkodobých 

pohľadávok alebo neprijímaním ďalších úverov z bánk. Len vďaka týmto možnostiam, 

miera samofinancovania môže vzrásť. V prípade doby splácania dlhov, v roku 2007 

oproti roku 2006 sa výrazne zlepšila. Záporné hodnoty zaznamenané v rokoch 2008 

a 2010 pri ukazovateli úrokového krytia len ukazujú, že v tomto období k splateniu 

dlhov určite nedošlo. 
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Na záver finančnej analýzy som uskutočnila predikčnú analýzu pomocou sústavy 

ukazovateľov. Hodnoty dosiahnuté pomocou Altmanovej metodiky sú považované 

za pozitívne. Rovnako pozitívne hodnoty vykázal aj index IN01. 

Aj napriek negatívnym hodnotám predchádzajúcich ukazovateľov, uskutočnená 

predikčná analýza sústavy ukazovateľov mi poskytla iný pohľad na finančnú situáciu 

podniku, a teda že silnou stránkou finančného hospodárenia spoločnosti Internet Mall je 

vytváranie vysokej hodnoty z dôvodu vysokých tržieb a z toho som usúdila, že kvôli 

vysokým nákladom z tejto hodnoty nemá podnik dostatok finančných prostriedkov, 

preto by vedenie firmy malo venovať veľkú pozornosť týmto nákladom a snažiť sa ich 

zminimalizovať. 
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4 Návrhy na zlepšenie finančnej situácie 

V rámci tejto kapitoly sa budem venovať návrhom a opatreniam, ktoré by mohli viesť 

k optimalizácii slabých stránok finančného hospodárenia a k zlepšeniu finančného 

zdravia podniku. Uskutočnená finančná analýza a jej zhodnotenie ukázalo, že finančná 

situácia firmy nie je najlepšia. U väčšiny oblastí boli dosiahnuté zlé výsledky. V roku 

2008 a 2010 dosiahla firma záporný hospodársky výsledok. Firma vôbec nedodržiava 

zlaté pravidlo financovania a na základe vyššie zistených výsledkov ju nemôžeme 

považovať ani za schopnú splácať svoje záväzky.  

Na podrobnejší rozbor týchto nedostatkov a návrh opatrení na ich zlepšenie je zameraná 

práve táto kapitola. Zameriam sa taktiež na slabé stránky a príležitosti spoločnosti, ktoré 

boli zistené pri analýze SWOT. 

 

Návrhy jednotlivých opatrení som rozdelila nasledovne: 

• Zníženie nákladov 

• Zefektívnenie obchodnej činnosti 

o Zameranie sa na predaj tovaru dennej spotreby 

o Zabudovanie automatických pokladní 

o Skvalitnenie webových stránok 

o Motivácia zamestnancov 

o Faktory pre výber skladových priestorov 

 

4.1 Zníženie nákladov 

Občas sa stane, že firma chce predať tovar v rámci výpredaju v akčných cenách, čo síce 

spôsobí zvýšenie objemu predaja, ale zisk nie je žiaden z dôvodu vysokých nákladov 

vynaložených na predaj, a preto došlo v dvoch rokoch sledovaného obdobia 

k zápornému hospodárskemu výsledku. 

Opatrením, prostredníctvom ktorého by sa zvýšil zisk je zvýšenie rentability, ktorej 

hodnoty sú veľmi nízke. Hlavnou príčinou je nízka zisková marža. V tomto prípade 

odporúčam zvýšiť tržby pri rovnakých či znižujúcich sa nákladoch alebo zachovať 

rovnaké či vzrastajúce tržby a znížiť tieto náklady. Je potrebné však počítať s tým, že 
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realizácia tohto opatrenia bude trvať dlhodobo, pretože rentabilitu nie je možné zvýšiť 

v krátkom časovom období. 

Druhou možnosťou ako dosiahnuť zvýšenie hospodárskeho výsledku je znížiť náklady 

vo výkonovej spotrebe. Ak sa zdroje správne využijú a umiestnia, znížia sa náklady. 

Taktiež korektnou reštrukturalizáciou stavu zamestnancov sa môžu znížiť mzdové 

náklady. V prípade plne využitej pracovnej sily, navrhujem uzavrieť zmluvy o DPP 

alebo DPČ, čo predstavuje nižšie mzdové náklady, ako tie, ktoré vznikajú pri stálom 

pracovnom pomere. 

 

4.2 Zefektívnenie obchodnej činnosti 

Realizáciou nasledovných opatrení, podľa môjho názoru, dôjde k zefektívneniu 

obchodnej činnosti vo forme zvýšenia tržieb, zvýšenia povedomia značky, zvýšenia 

spokojnosti zákazníkov i zamestnancov. 

 

4.2.1 Zameranie sa na predaj tovaru dennej spotreby 

Ľudia pri nákupoch na internete sa čím ďalej tým viac zameriavajú na lacnejšie veci. 

Ešte pred dvoma rokmi ľudia hľadali na webovej stránke takmer výhradne elektroniku, 

ale súčasná situácia je taká, že Internet Mall musí čeliť silnej konkurencii, čo sa týka 

tohto typu tovaru. Zákazníci spoločnosti sa momentálne zaujímajú a obstarávajú si stále 

častejšie tovar dennej spotreby, ako napr. krmivo pre zvieratá, drogériu, športové 

potreby, či detské plienky. Šéf firmy Netretail Holding, ktorá ako materská firma 

zastrešuje všetky pobočky spoločnosti, okomentoval túto skutočnosť takto: „Elektronika 

a biele zboží síce stále tvorí zhruba 70 % našich príjmov, najviac nám však teraz letí 

hore odbyt z predaja granulí.“ (23) 

Podľa tejto výpovede usudzujem, že tržby z predaja tovaru by sa určite zvýšili, keby 

svoj sortiment rozšírili o tovar dennej spotreby a svoje sklady by zaplnili tovarom, 

po ktorom je najväčší dopyt. Ďalším dôvodom tohto opatrenia je výška obchodnej 

marže. Marže z elektroniky totiž klesajú i pod 10 %, a napríklad plienky a drogériu 

predávajú aj s maržou 15 %. (23) 
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4.2.2 Zabudovanie automatických pokladní 

Dlhé fronty ľudí na kamenných predajniach v období Vianoc a výpredajov by som 

vyriešila zabudovaním automatických pokladní. Myslím si, že v tomto prípade, kedy sú 

pokladne plne vyťažené by zákazníci uvítali samoobslužné platobné automaty, ktoré sú 

oveľa rýchlejšie ako samotná ľudská sila. 

Konkrétne navrhujem platobný automat firmy Identcode, s. r. o. so sídlom v Brne. 

Firma ponúka, okrem iného, práve platobné automaty pre samoobslužný predaj tovaru, 

ktoré vedia byť prispôsobené požiadavkám zákazníka. Tieto platobné automaty sú 

vysoko výkonné zariadenia pre automatizáciu platobného procesu v priamych 

predajných systémoch. Značnou mierou urýchľujú platenie a v náväznosti 

na objednávkový systém skvalitňujú celý proces obsluhy zákazníka. Platobný automat 

je samostatne stojace zariadenie trezorového vzhľadu. (24) 

Cena tohto zariadenia sa pohybuje okolo 500 tis. Kč bez DPH a presná cena sa určí 

po dohode s dodávateľom, ktorý potrebuje dostatok informácií ohľadne požadovaných 

parametrov výrobku od zákazníka, aby mohol vystaviť cenovú ponuku. 

V prípade zavedenia tohto zariadenia by celý platobný proces trval menej ako 

30 sekúnd. Použitie tejto pokročilej technológie by určite uvítali nielen zákazníci, ale aj 

samotná spoločnosť. 

 

4.2.3 Skvalitnenie webových stránok 

Obrázky u ponúkaného tovaru na stránkach spoločnosti sú často i v najväčšom rozlíšení 

malé a dokonca i neostré. Často je zobrazený len jeden obrázok, aj to ilustračný, ktorý 

nezobrazuje vlastnosti skutočného tovaru, ktorý si chce potenciálny zákazník obstarať. 

Mojím návrhom je uploadovanie viac konkrétnych kvalitných fotiek s popisnými 

údajmi o ponúkanom tovare. Týmto zlepšením by sa spoločnosť Mall.cz mohla 

prezentovať ako „Prémiový e-shop“, ktorý bude vynikať medzi konkurenciou aj 

so zvyčajne o niečo vyššími cenami. (23) 
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4.2.4 Motivácia zamestnancov 

Po konzultácii so zamestnancami som sa rozhodla spomenúť, že je potrebné zefektívniť 

celkovú komunikáciu vo firme a to hlavne medzi vedením a oddelením zákazníckeho 

servisu. V prvom rade by som sa zamerala na rýchlosť reakcie vedenia na jednotlivé 

požiadavky zamestnanca, či už platového ohodnotenia alebo iného požiadavku. Taktiež 

by sa mali organizovať niekoľkokrát do roka zamestnanecké benefity pre všetkých 

zamestnancov vo forme kultúrnych či spoločenských akcií. Ďalej by som navrhla 

kvalitnejšie pracovné oblečenie na jednotlivých predajniach a v skladoch, pretože 

následkom nekvalitného materiálu, či už v tričku, v mikine alebo v pracovných 

nohaviciach môže byť podráždenie kože najmä pri potení v letnom období. 

Vo firme je žiaduca spokojnosť nielen zákazníkov, ale aj všetkých zamestnancov, 

pretože práve zlepšovanie pracovnej atmosféry prináša motiváciu zamestnancov 

k vyššej výkonnosti. 

 

4.2.5 Faktory pre výber skladových priestorov 

Spoločnosť pri prenajímaní priestorov pre výdajné miesta uprednostňuje hlavne cenové 

podmienky a rušnú oblasť mesta, kde by sa väčšina potenciálnych zákazníkov mohla 

pohybovať. Tieto uprednostňované faktory sú vhodné, avšak podľa mňa je 

nevyhnutným faktorom výberu prenajímaného priestoru aj parkovisko pre zákazníkov 

a taktiež priestrannosť a dostatočná veľkosť skladovej časti výdajného miesta. Ďalším 

vhodným faktorom je nutnosť disponovania zadného vchodu do skladového priestoru, 

ktorý by sa využil a každopádne aj urýchlil proces uskladnenia pri každodennom 

dovezení tovaru z centrálneho skladu. 
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5 Záver 

 

V súčasnosti sa ekonomické prostredie neustále mení a spolu s týmito zmenami 

dochádza k zmenám tak isto aj vo firmách, ktoré sú súčasťou tohto prostredia. Žiadna 

firma sa pri hospodárení nezaobíde bez rozboru finančnej situácie firmy. (10) Cieľom 

tejto diplomovej práce bolo na základe teoretických východísk, analýzy problému 

a finančných výkazov za obdobie 2006 - 2010 spracovať práve rozbor finančnej situácie 

spoločnosti Internet Mall, a. s.  

 

V prvej kapitole som stručne charakterizovala danú spoločnosť, ktorá sa zaoberá 

internetovým predajom. Prostredníctvom piatich konkurenčných síl z Porterovho 

modelu a pomocou SWOT analýzy som vypracovala analýzu súčasného stavu firmy. 

V druhej kapitole som na základe odbornej literatúry teoreticky vymedzila pojmy ako 

význam, cieľ a pôvod finančnej analýzy. Ďalej som charakterizovala užívateľov 

finančnej analýzy, zdroje vstupných údajov, finančné účtovné výkazy a metódy 

finančnej analýzy. Zamerala som sa na popísanie jednotlivých finančných ukazovateľov 

a na vzťahy, ktoré vyjadrujú. V tretej kapitole som komplexne zanalyzovala finančnú 

situáciu podniku na základe absolútnych ukazovateľov, rozdielových ukazovateľov, 

pomerových ukazovateľov a v neposlednej rade aj pomocou sústav ukazovateľov.  

Spoločnosť prechádzala v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia značnou 

nestabilitou. Firma vykazuje u väčšiny ukazovateľov klesajúci trend. Z tohto dôvodu 

bolo zhodnotenie vykazovaných výsledných hodnôt komplikované a v mnohých 

prípadoch bezúčelné. 

 

Prínos práce spočíva v štvrtej kapitole, kde som zostavila plán návrhov a opatrení 

aplikovateľných na danú spoločnosť. Vývoj zisku je možné ovplyvňovať najmä 

úspešnou realizáciou, ktorá je však dlhodobou záležitosťou finančného plánovania. Je 

potrebné si uvedomiť, že uskutočnením návrhov a opatrení by mohlo dôjsť 

k zefektívneniu obchodnej činnosti a zároveň k zlepšeniu finančného hospodárenia 

podniku. Táto práca splní svoj účel, ak sa spoločnosť rozhodne zvážiť aplikáciu mnou 

navrhnutých opatrení do reálneho života.  
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Prílohy 

 

Príloha 1 - Rozvaha spoločnosti za sledované obdobie 2006 – 2010 (v celých tis. Kč) 

Ozn. AKTIVA Číslo 
řádku 

2006 2007 2008 2009 2010 

  Aktiva celkem 1 97551 162305 185133 365044 483306 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2           

B. Stálá aktiva 3 11352 29170 40865 85622 82287 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 7652 22398 34627 74205 70943 

B.I.1. Zřizovací výdaje 5           

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6           

B.I.3. Software 7 552 5585 5714 28869 18883 

B.I.4. Ocenitelná práva 8           

B.I.5. Goodwill 9   7354       

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 4175 5187 19192 45336 52060 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 2925 4272 9721     

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12           

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 2421 5493 5582 11017 10944 

B.II.1. Pozemky 14           

B.II.2. Budovy, haly a stavby 15     111 106 102 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 2421 5409 5471 10911 9707 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17           

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 18           

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19           

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20   84     1135 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 21           

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22           

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 1279 1279 656 400 400 

B.III.1.   Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 1179 1179 656 400 400 

B.III.2.   Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 100 100       

B.III.3.   Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 26           

B.III.4.   Půjčky podnikům ve skupině 27           

B.III.5.   Jiný finanční dlouhodobý majetek 28           

B.III.6.  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29           

B.III.7.   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30           

C. Oběžná aktiva 31 73914 120160 122736 257265 379249 

C.I. Zásoby  32 26115 39185 45377 106578 150727 

C.I.1. Materiál 33           

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 34           

C.I.3. Výrobky 35           

C.I.4. Zvířata 36           

C.I.5. Zboží 37 26115 39185 45377 106578 150727 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38           



 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 26   51 65216 142 

C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 40         142 

C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41       64224   

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 42           

C.II.4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
združení 

43           

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 16     992   

C.II.6. Dohadné účty aktivní 45           

C.II.7. Jiné pohledávky 46 10         

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 47     51     

C.III. Krátkodobé pohledávky 48 40151 75286 73960 75116 217297 

C.III.1.   Pohledávky z obchodního styku 49 22481 30383 26280 39525 76444 

C.III.2.   Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 5614 38612 20513   4248 

C.III.3.   Pohledávky - podstatný vliv 51 714       109511 

C.III.4.   
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
združení 

52           

C.III.5.   Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53           

C.III.6.   Stát - daňové pohledávky 54 2367 1200 1717 9620 29 

C.III.7.   Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1969 3970 5450 7053 5773 

C.III.8.   Dohadné účty aktivní 56 22 139 12279 14366 17938 

C.III.9.   Jiné pohledávky 57 984 982 7721 4552 3354 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 7622 5689 3348 10355 11083 

C.IV.1.  Peníze 59 2204 3214 2881 2639 4595 

C.IV.2.  Účty v bankách 60 5418 2475 467 7716 6488 

C.IV.3.  Krátkodobé cenné papíry a podíly 61           

C.IV.3.  Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62           

D.I. Časové rozlišení 63 12285 12975 21532 22157 21770 

D.I.1. Náklady příštích období 64 1361 1727 2965 4441 1545 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 65     -59     

D.I.3 Příjmy příštích období 66 10924 11248 18626 17716 20225 

Ozn. PASIVA 
Číslo 
řádku 2006 2007 2008 2009 2010 

  Pasiva celkem 67 97551 162305 185133 365044 483306 

A. Vlastní kapitál 68 18803 20503 3178 77931 22924 

A.I. Základní kapitál 69 11597 11770 18081 18930 18930 

A.I.1. Základní kapitál 70 13950 14623 19419 18930 18930 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 -2353 -2853 -1338     

A.I.3. Změny základního kapitálu 72           

A.II. Kapitálové fondy 73 2058 -650 -223     

A.II.1. Emisní ážio 74 2058 -650       

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 75           

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76     -223     

A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77           

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 78 681 904 1179 1179 3786 

A.III.1.   Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 79 681 904 1179 1179 3786 

A.III.2.   Statutární a ostatní fondy 80           

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 8 2973 2858 -16805 55214 



 

A.IV.1.  Nerozdělený zisk minulých let 82 8 2973 2858 1912 73931 

A.IV.2.  Neuhrazená ztráta minulých let 83       -18717 -18717 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 84 4459 5506 -18717 74627 -55006 

B. Cizí zdroje 85 77930 141802 181933 286428 460382 

B.I. Rezervy 86           

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87           

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88           

B.I.3. Rezerva na daň z příjmu 89           

B.I.4. Ostatní rezervy 90           

B.II. Dlouhodobé závazky 91 130 1647 1537 36848 1593 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 92           

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93       33594   

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 94           

B.II.4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům združení 

95           

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96           

B.II.6. Vydané dluhopisy 97           

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98           

B.II.8. Dohadné účty pasivní 99           

B.II.9. Jiné závazky 100   1430 1537 2968 1307 

B.II.10. Odložený daňový závazek 101 130 217   286 286 

B.III. Krátkodobé závazky 102 72800 104778 153938 212649 423172 

B.III.1.   Závazky z obchodních vztahů 103 55589 88963 129764 183258 302724 

B.III.2.   Závazky - ovládající a řídící osoba 104 2664       68956 

B.III.3.   Závazky - podstatný vliv 105           

B.III.4.   
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

106         13550 

B.III.5.   Závazky k zaměstnancům 107 329 308 1141 3981 4636 

B.III.6.   Závazky ze sociálního zabezpečení 108 505 428 836 2533 2799 

B.III.7.   Stát - daňové závazky a dotace 109 206 131 877 466 5715 

B.III.8.   Krátkodobé přijaté zálohy 110 2669 2947 809 2821 2575 

B.III.9.   Vydané dluhopiy 111           

B.III.10.  Dohadné účty pasivní 112 8477 11998 20516 17640 20288 

B.III.11.  Jiné závazky 113 2361 3 -5 1950 1929 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 5000 35377 26458 36931 35617 

B.IV.1.  Bankovní úvěry dlouhodobé 115           

B.IV.2.  Krátkodobé bankovní úvěry 116 5000       35617 

B.IV.3.  Krátkodobé finanční výpomoci 117   35377 26458 36931   

C.I. Časové rozlišení 118 818   22 685   

C.I.1. Výdaje příštích období 119 803   22 275   

C.I.2. Výnosy příštích období 120 15     410   

 

  



 

Príloha 2 - Výkaz zisku a strát spoločnosti za sledované obdobie 2006 – 2010 (v celých 
tis. Kč) 

Ozn. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Číslo 
řádku 2006 2007 2008 2009 2010 

I. Tržby za prodej zboží 1 1084369 1249977 1158960 863199 1480163 

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 2 999937 1169467 1065414 790436 1366810 

+ Obchodní marže 3 84432 80510 93546 72763 113353 

II. Výkony 4 19076 31988 61155 42082 66533 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 19076 27716 56649 42082 62010 

II.2. Změna stavu zásob vlastní výroby 6 
    

  

II.3. Aktivace 7   4272 4506   4523 

B. Výkonová spotřeba 8 79685 98690 145956 74942 112768 

B.1.   Spotřeba materiálu a energie 9 4131 4913 3520 5957 6560 

B.2.   Služby 10 75554 93777 142436 68985 106208 

+ Přidaná hodnota 11 23823 13808 8745 39903 67118 

C. Osobní náklady 12 17632 11814 13284 78202 84495 

C.1.   Mzdové náklady 13 13040 8473 10074 59656 63070 

C.2.   Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 
 

175 167 
  

C.3.   Náklady na sociální zabezpečení 15 4221 2603 2883 17283 20230 

C.4.   Sociální náklady 16 371 563 160 1263 1195 

D. Daně a poplatky 17 225 153 62 113 34 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

18 2875 3481 8325 16291 30440 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 1641 
 

614 120 66 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 1641 
 

614 
 

66 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 
   

120 
 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
mater. 

22 1406 
 

510 182 
 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1406 
 

510 182 
 

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 24 
     

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 

25 
  

8995 2508 -2801 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 8526 8372 24498 674 2495 

H. Ostatní provozní náklady 27 368 1535 9678 8278 11019 

V. Převod provozních výnosů 28 
     

I. Převod provozních nákladů 29 
     

* Provozní hospodářský výsledek 30 11484 5197 -6997 -64877 -53508 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 31 
  

2624 149088 
 

J. Prodané cenné papíry a vklady 32 
  

1620 8588 
 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 
     

VII.1.   
Výnosy z podílu u ovládaných a řízených osobách a 
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

34 
     

VII.2.   Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a vkladů 35 
     

VII.3.   Výnosy z ostatního finančního dlouhod. majetku 36 
     



 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 
     

K. Náklady z finančního majetku 38 
     

IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 39 
     

L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 40 
     

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 

41 
  

8109 -8109 
 

X.   Výnosové úroky 42 25 726 1208 3374 5896 

N. Nákladové úroky 43 134 1278 1918 1611 5324 

XI.   Ostatní finanční výnosy 44 17 273 364 15193 7135 

O. Ostatní finanční náklady 45 5231 -2545 2608 19927 7965 

XII.   Převod finančních výnosů 46 
     

P .   Převod finančních nákladů 47 
     

* Hospodářský výsledek z finančních operací 48 -5323 2266 -10059 145638 -258 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 1702 1957 1661 338 
 

Q.1. - splatná 50 1649 1871 1929 
  

Q.2. - odložená 51 53 86 -268 338 
 

** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 52 4459 5506 -18717 80423 -53766 

XIII.  Mimořádné výnosy 53 
     

R. Mimořádné náklady 54 
   

5796 1240 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 
     

S.1. - splatná 56 
     

S.2. - odložená 57 
     

* Mimořádný hospodářský výsledek  58 
   

-5796 -1240 

T.   
Převod podílu na hospodářském výsledku 
společníkům (+/-) 

59 
     

*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) 60 4459 5506 -18717 74627 -55006 

    
 

          

**** Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) 61 6161 7463 -17056 74965 -55006 

   



 

Príloha 3 - Horizontálna analýza aktív spoločnosti za sledované obdobie 2006 – 2010 
(absolútna hodnota v celých tis. Kč a relatívna hodnota v %) 

AKTIVA 
Změna 2006-2007 Změna 2007-2008 Změna 2008-2009 Změna 2009-2010 

abs. relat. abs. relat. abs. relat. abs. relat. 

Aktiva celkem 64754,- 66,38% 22828,- 14,06% 179911,- 97,18% 118262,- 32,40% 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál     
  

    
 

  

Stálá aktiva 17818,- 156,96% 11695,- 40,09% 44757,- 109,52% -3335,- -3,90% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 14746,- 192,71% 12229,- 54,60% 39578,- 114,30% -3262,- -4,40% 

Zřizovací výdaje                 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     
  

    
 

  

Software 5033,- 911,78% 129,- 2,31% 23155,- 405,23% -9986,- -34,59% 

Ocenitelná práva     
  

    
 

  

Goodwill 7354,-   -7354,-           

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1012,- 24,24% 14005,- 270,00% 26144,- 136,22% 6724,- 14,83% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

1347,- 46,05% 5449,- 127,55% -9721,-       

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

    
  

    
 

  

Dlouhodobý hmotný majetek 3072,- 126,89% 89,- 1,62% 5435,- 97,37% -73,- -0,66% 

Pozemky     
  

    
 

  

Budovy, haly a stavby     111,-   -5,- -4,50% -4,- -3,77% 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

2988,- 123,42% 62,- 1,15% 5440,- 99,43% -1204,- -11,03% 

Pěstitelské celky trvalých porostů                 

Základní stádo a tažná zvířata     
  

    
 

  

Jiný dlouhodobý hmotný majetek                 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

84,-   -84,- 
 

    1135,-   

Poskytnuté zálohy na hmotný majetek                 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     
  

    
 

  

Dlouhodobý finanční majetek 0,- 0,00% -623,- -48,71% -256,- -39,02% 0,- 0,00% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,- 0,00% -523,- -44,36% -256,- -39,02% 0,- 0,00% 

Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

0,- 0,00% -100,-           

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
vklady 

    
  

    
 

  

Půjčky podnikům ve skupině                 

Jiný finanční dlouhodobý majetek     
  

    
 

  

Pořizovaný dlouhodobý finanční 
majetek 

                

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 

    
  

    
 

  

Oběžná aktiva 46246,- 62,57% 2576,- 2,14% 134529,- 109,61% 121984,- 47,42% 

Zásoby  13070,- 50,05% 6192,- 15,80% 61201,- 134,87% 44149,- 41,42% 

Materiál                 

Nedokončená výroba a polotovary     
  

    
 

  

Výrobky                 

Zvířata     
  

    
 

  

Zboží 13070,- 50,05% 6192,- 15,80% 61201,- 134,87% 44149,- 41,42% 



 

Poskytnuté zálohy na zásoby     
  

    
 

  

Dlouhodobé pohledávky -26,-   51,-   941,- 1845,10% -850,- -85,69% 

Pohledávky z obchodního styku     
  

    142,-   

Pohledávky - ovládající a řídící osoba                 

Pohledávky - podstatný vliv     
  

    
 

  

Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 

                

Dlouhodobé poskytnuté zálohy -16,-   
  

992,-   -992,-   

Dohadné účty aktivní                 

Jiné pohledávky -10,-   
  

    
 

  

Odložená daňová pohledávka     51,-   -51,-       

Krátkodobé pohledávky 35135,- 87,51% -21839,- -29,01% 21669,- 40,54% 142181,- 189,28% 

Pohledávky z obchodního styku 7902,- 35,15% -4103,- -13,50% 13245,- 50,40% 36919,- 93,41% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 32998,- 587,78% -38612,- 
 

    4248,-   

Pohledávky - podstatný vliv -714,-           109511,-   

Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 

    
  

    
 

  

 Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

                

Stát - daňové pohledávky -1167,- -49,30% 517,- 43,08% 7903,- 460,28% -9591,- -99,70% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2001,- 101,63% 1480,- 37,28% 1603,- 29,41% -1280,- -18,15% 

Dohadné účty aktivní 117,- 531,82% 12140,- 8733,81% 2087,- 17,00% 3572,- 24,86% 

Jiné pohledávky -2,- -0,20% 6739,- 686,25% -3169,- -41,04% -1198,- -26,32% 

Krátkodobý finanční majetek -1933,- -25,36% -2341,- -41,15% 7007,- 209,29% 728,- 7,03% 

Peníze 1010,- 45,83% -333,- -10,36% -242,- -8,40% 1956,- 74,12% 

Účty v bankách -2943,- -54,32% -2008,- -81,13% 7249,- 1552,25% -1228,- -15,91% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly                 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek     
  

    
 

  

Časové rozlišení 690,- 5,62% 8557,- 65,95% 625,- 2,90% -387,- -1,75% 

Náklady příštích období 366,- 26,89% 1238,- 71,69% 1476,- 49,78% -2896,- -65,21% 

Komplexní náklady příštích období     -59,-   59,-       

Příjmy příštích období 324,- 2,97% 7378,- 65,59% -910,- -4,89% 2509,- 14,16% 

 

 

  



 

Príloha 4 - Horizontálna analýza pasív spoločnosti za sledované obdobie 2006 – 2010 
(absolútna hodnota v celých tis. Kč a relatívna v %) 

PASIVA 
Změna 2006-2007 Změna 2007-2008 Změna 2008-2009 Změna 2009-2010 

abs. relat. abs. relat. abs. relat. abs. relat. 

Pasiva celkem 64754,- 66,38% 22828,- 14,06% 179911,- 97,18% 118262,- 32,40% 

Vlastní kapitál 1700,- 9,04% -17325,- -84,50% 74753,- 2352,20% -55007,- -70,58% 

Základní kapitál 173,- 1,49% 6311,- 53,62% 849,- 4,70% 0,- 0,00% 

Základní kapitál 673,- 4,82% 4796,- 32,80% -489,- -2,52% 0,- 0,00% 

Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly 

-500,- 21,25% 1515,- -53,10% 1338,-       

Změny základního kapitálu     
  

    
 

  

Kapitálové fondy -2708,- -131,58% 427,- -65,69% 223,-       

Emisní ážio -2708,- -131,58% 650,- 
 

    
 

  

Ostatní kapitálové fondy                 

Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 

    -223,- 
 

223,-   
 

  

Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 

                

Rezervní fondy a ostatní fondy ze 
zisku 

223,- 32,75% 275,- 30,42% 0,- 0,00% 2607,- 221,12% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 
fond 

223,- 32,75% 275,- 30,42% 0,- 0,00% 2607,- 221,12% 

Statutární a ostatní fondy     
  

    
 

  

Výsledek hospodaření minulých let 2965,- 37062,50% -115,- -3,87% -19663,- -688,00% 72019,- -428,56% 

Nerozdělený zisk minulých let 2965,- 37062,50% -115,- -3,87% -946,- -33,10% 72019,- 3766,68% 

Neuhrazená ztráta minulých let         -18717,-   0,- 0,00% 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

1047,- 23,48% -24223,- -439,94% 93344,- -498,71% 
-

129633,- 
-173,71% 

Cizí zdroje 63872,- 81,96% 40131,- 28,30% 104495,- 57,44% 173954,- 60,73% 

Rezervy     
  

    
 

  

Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 

                

Rezerva na důchody a podobné 
závazky 

    
  

    
 

  

Rezerva na daň z příjmu                 

Ostatní rezervy     
  

    
 

  

Dlouhodobé závazky 1517,- 1166,92% -110,- -6,68% 35311,- 2297,40% -35255,- -95,68% 

Závazky z obchodních vztahů     
  

    
 

  

Závazky - ovládající a řídící osoba         33594,-   -33594,-   

Závazky - podstatný vliv     
  

    
 

  

Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 

                

Dlouhodobé přijaté zálohy     
  

    
 

  

Vydané dluhopisy                 

Dlouhodobé směnky k úhradě     
  

    
 

  

Dohadné účty pasivní                 

Jiné závazky 1430,-   107,- 7,48% 1431,- 93,10% -1661,- -55,96% 

Odložený daňový závazek 87,- 66,92% -217,-   286,-   0,- 0,00% 

Krátkodobé závazky 31978,- 43,93% 49160,- 46,92% 58711,- 38,14% 210523,- 99,00% 



 

Závazky z obchodních vztahů 33374,- 60,04% 40801,- 45,86% 53494,- 41,22% 119466,- 65,19% 

Závazky - ovládající a řídící osoba -2664,-   
  

    68956,-   

Závazky - podstatný vliv                 

Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 

    
  

    13550,-   

Závazky k zaměstnancům -21,- -6,38% 833,- 270,45% 2840,- 248,90% 655,- 16,45% 

Závazky ze sociálního zabezpečení -77,- -15,25% 408,- 95,33% 1697,- 202,99% 266,- 10,50% 

Stát - daňové závazky a dotace -75,- -36,41% 746,- 569,47% -411,- -46,86% 5249,- 1126,39% 

Krátkodobé přijaté zálohy 278,- 10,42% -2138,- -72,55% 2012,- 248,70% -246,- -8,72% 

Vydané dluhopisy                 

Dohadné účty pasivní 3521,- 41,54% 8518,- 71,00% -2876,- -14,02% 2648,- 15,01% 

Jiné závazky -2358,- -99,87% -8,- -266,67% 1955,- -39100% -21,- -1,08% 

Bankovní úvěry a výpomoci 30377,- 607,54% -8919,- -25,21% 10473,- 39,58% -1314,- -3,56% 

Bankovní úvěry dlouhodobé                 

Krátkodobé bankovní úvěry -5000,-   
  

    35617,-   

Krátkodobé finanční výpomoci 35377,-   -8919,- -25,21% 10473,- 39,58% -36931,-   

Časové rozlišení -818,-   22,- 
 

663,- 3013,64% -685,-   

Výdaje příštích období -803,-   22,-   253,- 1150,00% -275,-   

Výnosy příštích období -15,-       410,-   -410,-   

 

 

  



 

Príloha 5 - Horizontálna analýza výkazu zisku a strát spoločnosti za sledované obdobie 
2006 – 2010 (absolútna hodnota v celých tis. Kč a relatívna v %) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Změna 2006-2007 Změna 2007-2008 Změna 2008-2009 Změna 2009-2010 

abs. relat. abs. relat. abs. relat. abs. relat. 

Tržby za prodej zboží 165608,- 15,27% -91017,- -7,28% -295761,- -25,52% 616964,- 71,47% 

Náklady vynaložené na prodej 
zboží 

169530,- 16,95% -104053,- -8,90% -274978,- -25,81% 576374,- 72,92% 

Obchodní marže -3922,- -4,65% 13036,- 16,19% -20783,- -22,22% 40590,- 55,78% 

Výkony 12912,- 67,69% 29167,- 91,18% -19073,- -31,19% 24451,- 58,10% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

8640,- 45,29% 28933,- 104,39% -14567,- -25,71% 19928,- 47,36% 

Změna stavu zásob vlastní výroby 
        

Aktivace 4272,- 
 

234,- 5,48% -4506,- 
 

4523,- 
 

Výkonová spotřeba 19005,- 23,85% 47266,- 47,89% -71014,- -48,65% 37826,- 50,47% 

Spotřeba materiálu a energie 782,- 18,93% -1393,- -28,35% 2437,- 69,23% 603,- 10,12% 

Služby 18223,- 24,12% 48659,- 51,89% -73451,- -51,57% 37223,- 53,96% 

Přidaná hodnota -10015,- -42,04% -5063,- -36,67% 31158,- 356,30% 27215,- 68,20% 

Osobní náklady -5818,- -33,00% 1470,- 12,44% 64918,- 488,69% 6293,- 8,05% 

Mzdové náklady -4567,- -35,02% 1601,- 18,90% 49582,- 492,18% 3414,- 5,72% 

Odměny členům orgánů společnosti 
a družstva 

175,- 
 

-8,- -4,57% -167,- 
   

Náklady na sociální zabezpečení -1618,- -38,33% 280,- 10,76% 14400,- 499,48% 2947,- 17,05% 

 Sociální náklady 192,- 51,75% -403,- -71,58% 1103,- 689,38% -68,- -5,38% 

Daně a poplatky -72,- -32,00% -91,- -59,48% 51,- 82,26% -79,- -69,91% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

606,- 21,08% 4844,- 139,16% 7966,- 95,69% 14149,- 86,85% 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

-1641,- 
 

614,- 
 

-494,- -80,46% -54,- -45,00% 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku  

-1641,- 
 

614,- 
 

-614,- 
 

66,- 
 

Tržby z prodeje materiálu 
    

120,- 
 

-120,- 
 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhod. majetku a mater. 

-1406,- -100,0% 510,- 
 

-328,- -64,31% -182,- 
 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

-1406,- -100,0% 510,- 
 

-328,- -64,31% -182,- 
 

Zůstatková cena prodaného 
materiálu         
Změna stavu rezerv a oprav. 
položek v provoz. oblasti a 
komplex. nákladů příštích období 

  
8995,- 

 
-6487,- -72,12% -5309,- -211,68% 

Ostatní provozní výnosy -154,- -1,81% 16126,- 192,62% -23824,- -97,25% 1821,- 270,18% 

Ostatní provozní náklady 1167,- 
317,12

% 
8143,- 530,49% -1400,- -14,47% 2741,- 33,11% 

Převod provozních výnosů 
        

Převod provozních nákladů 
        

Provozní hospodářský výsledek -6287,- -54,75% -12194,- -234,64% -57880,- 827,21% 11369,- -17,52% 

Tržby z prodeje cenných papírů a 
vkladů   

2624,- 
 

146464,- 5581,71% -149088,- 
 

Prodané cenné papíry a vklady 
  

1620,- 
 

6968,- 430,12% -8588,- 
 

Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku         
Výnosy z podílu u ovládaných a 
řízených osob a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

        

Výnosy z ostatních dlouhodobých 
CP a vkladů         



 

Výnosy z ostatního finančního 
dlouhodobého majetku         
Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku         

Náklady z finančního majetku 
        

Výnosy z přecenění majetkových 
cenných papírů         
Náklady z přecenění majetkových 
cenných papírů         
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve fin. oblasti   

8109,- 
 

-16218,- -200,00% 8109,- 
 

Výnosové úroky 701,- 2804% 482,- 66,39% 2166,- 179,30% 2522,- 74,75% 

Nákladové úroky 1144,- 853,7% 640,- 50,08% -307,- -16,01% 3713,- 230,48% 

Ostatní finanční výnosy 256,- 1505% 91,- 33,33% 14829,- 4073,90% -8058,- -53,04% 

Ostatní finanční náklady -7776,- -148,6% 5153,- -202,48% 17319,- 664,07% -11962,- -60,03% 

Převod finančních výnosů 
        

Převod finančních nákladů 
        

HV z finančních operací 7589,- -142,5% -12325,- -543,91% 155697,- -1547,84% -145896,- -100,18% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 255,- 14,98% -296,- -15,13% -1323,- -79,65% -338,- 
 

- splatná 222,- 13,46% 58,- 3,10% -1929,- 
   

- odložená 33,- 62,26% -354,- -411,63% 606,- -226,12% -338,- 
 

HV za běžnou činnost 1047,- 23,48% -24223,- -439,94% 99140,- -529,68% -134189,- -166,85% 

Mimořádné výnosy 
        

Mimořádné náklady 
    

5796,- 
 

-4556,- -78,61% 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 
        

- splatná 
        

- odložená 
        

Mimořádný hospodářský výsledek  
    

-5796,- 
 

4556,- -78,61% 

Převod podílu na HV společníkům 
        

HV za účetní období (+/-) 1047,- 23,48% -24223,- -439,94% 93344,- -498,71% -129633,- -173,71% 

  
        

HV před zdaněním (+/-) 1302,- 21,13% -24519,- -328,54% 92021,- -539,52% -129971,- -173,38% 

 

  



 

Príloha 6 - Vertikálna analýza aktív spoločnosti za sledované obdobie 2006 – 2010      
(v %) 

Ozn. AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

  Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B. Stálá aktiva 11,64% 17,97% 22,07% 23,46% 17,03% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7,84% 13,80% 18,70% 20,33% 14,68% 

B.I.1. Zřizovací výdaje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.3. Software 0,57% 3,44% 3,09% 7,91% 3,91% 

B.I.4. Ocenitelná práva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.5. Goodwill 0,00% 4,53% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 4,28% 3,20% 10,37% 12,42% 10,77% 

B.I.7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 3,00% 2,63% 5,25% 0,00% 0,00% 

B.I.8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2,48% 3,38% 3,02% 3,02% 2,26% 

B.II.1. Pozemky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.2. Budovy, haly a stavby 0,00% 0,00% 0,06% 0,03% 0,02% 

B.II.3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 2,48% 3,33% 2,96% 2,99% 2,01% 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,23% 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1,31% 0,79% 0,35% 0,11% 0,08% 

B.III.1.  Podíly v ovládaných a řízených osobách 1,21% 0,73% 0,35% 0,11% 0,08% 

B.III.2.  
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 0,10% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.3.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.4.  Půjčky podnikům ve skupině 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.5.  Jiný finanční dlouhodobý majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.6.  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.7.  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C. Oběžná aktiva 75,77% 74,03% 66,30% 70,48% 78,47% 

C.I. Zásoby  26,77% 24,14% 24,51% 29,20% 31,19% 

C.I.1. Materiál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



 

C.I.3. Výrobky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.I.4. Zvířata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.I.5. Zboží 26,77% 24,14% 24,51% 29,20% 31,19% 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,03% 0,00% 0,03% 0,27% 0,03% 

C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 

C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky združení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,02% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 

C.II.6. Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.7. Jiné pohledávky 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 41,16% 46,39% 28,87% 20,58% 44,96% 

C.III.1.  Pohledávky z obchodního styku 23,05% 18,72% 14,20% 10,83% 15,82% 

C.III.2.  Pohledávky - ovládající a řídící osoba 5,75% 23,79% 0,00% 0,00% 0,88% 

C.III.3.  Pohledávky - podstatný vliv 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 22,66% 

C.III.4.  
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III.5.   Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III.6.  Stát - daňové pohledávky 2,43% 0,74% 0,93% 2,64% 0,01% 

C.III.7.  Krátkodobé poskytnuté zálohy 2,02% 2,45% 2,94% 1,93% 1,19% 

C.III.8.  Dohadné účty aktivní 0,02% 0,09% 6,63% 3,94% 3,71% 

C.III.9.  Jiné pohledávky 1,01% 0,61% 4,17% 1,25% 0,69% 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 7,81% 3,51% 1,81% 2,84% 2,29% 

C.IV.1.  Peníze 2,26% 1,98% 1,56% 0,72% 0,95% 

C.IV.2.  Účty v bankách 5,55% 1,52% 0,25% 2,11% 1,34% 

C.IV.3.  Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.IV.3.  Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

D.I. Časové rozlišení 12,59% 7,99% 11,63% 6,07% 4,50% 

D.I.1. Náklady příštích období 1,40% 1,06% 1,60% 1,22% 0,32% 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0,00% 0,00% -0,03% 0,00% 0,00% 

D.I.3 Příjmy příštích období 11,20% 6,93% 10,06% 4,85% 4,18% 

 

 

  



 

Príloha 7 - Vertikálna analýza pasív spoločnosti za sledované obdobie 2006 – 2010      
(v %) 

Ozn. PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

  Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. Vlastní kapitál 19,28% 12,63% 1,72% 21,35% 4,74% 

A.I. Základní kapitál 11,89% 7,25% 9,77% 5,19% 3,92% 

A.I.1. Základní kapitál 14,30% 9,01% 10,49% 5,19% 3,92% 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) -2,41% -1,76% -0,72% 0,00% 0,00% 

A.I.3. Změny základního kapitálu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II. Kapitálové fondy 2,11% -0,40% -0,12% 0,00% 0,00% 

A.II.1. Emisní ážio 2,11% -0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00% 0,00% -0,12% 0,00% 0,00% 

A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,70% 0,56% 0,64% 0,32% 0,78% 

A.III.1.  Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,70% 0,56% 0,64% 0,32% 0,78% 

A.III.2.  Statutární a ostatní fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0,01% 1,83% 1,54% -4,60% 11,42% 

A.IV.1.  Nerozdělený zisk minulých let 0,01% 1,83% 1,54% 0,52% 15,30% 

A.IV.2.  Neuhrazená ztráta minulých let 0,00% 0,00% 0,00% -5,13% -3,87% 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 4,57% 3,39% -10,11% 20,44% -11,38% 

B. Cizí zdroje 79,89% 87,37% 98,27% 78,46% 95,26% 

B.I. Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.3. Rezerva na daň z příjmu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.4. Ostatní rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobé závazky 0,13% 1,01% 0,83% 10,09% 0,33% 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 9,20% 0,00% 

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.6. Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.8. Dohadné účty pasivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.9. Jiné závazky 0,00% 0,88% 0,83% 0,81% 0,27% 

B.II.10. Odložený daňový závazek 0,13% 0,13% 0,00% 0,08% 0,06% 



 

B.III. Krátkodobé závazky 74,63% 64,56% 83,15% 58,25% 87,56% 

B.III.1.  Závazky z obchodních vztahů 56,98% 54,81% 70,09% 50,20% 62,64% 

B.III.2.  Závazky - ovládající a řídící osoba 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 14,27% 

B.III.3.  Závazky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.4.  
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 

B.III.5.  Závazky k zaměstnancům 0,34% 0,19% 0,62% 1,09% 0,96% 

B.III.6.  Závazky ze sociálního zabezpečení 0,52% 0,26% 0,45% 0,69% 0,58% 

B.III.7.  Stát - daňové závazky a dotace 0,21% 0,08% 0,47% 0,13% 1,18% 

B.III.8.  Krátkodobé přijaté zálohy 2,74% 1,82% 0,44% 0,77% 0,53% 

B.III.9.  Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.10.  Dohadné účty pasivní 8,69% 7,39% 11,08% 4,83% 4,20% 

B.III.11.  Jiné závazky 2,42% 0,00% 0,00% 0,53% 0,40% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 5,13% 21,80% 14,29% 10,12% 7,37% 

B.IV.1.  Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.IV.2.  Krátkodobé bankovní úvěry 5,13% 0,00% 0,00% 0,00% 7,37% 

B.IV.3.  Krátkodobé finanční výpomoci 0,00% 21,80% 14,29% 10,12% 0,00% 

C.I. Časové rozlišení 0,84% 0,00% 0,01% 0,19% 0,00% 

C.I.1. Výdaje příštích období 0,82% 0,00% 0,01% 0,08% 0,00% 

C.I.2. Výnosy příštích období 0,02% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 

 

 


