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Abstrakt 

Tato práce hodnotí finanční situaci společnosti Auto Enge, a. s. v období let 2001 – 

2005 a to za použití vybraných metod finanční analýzy a informací získaných z účetních 

výkazů – rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích. Součástí jsou 

také návrhy na zlepšení současné situace společnosti.  

 

Summary 

This thesis analyses the financial situation of Auto Enge, a. s. within the time period of 

2001 to 2005 by means of selected financial analysis methods and financial documents 

such as balance sheet, income statement and cash flow. It also includes proposals for 

improvement of the company's present situation. 
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Úvod 

 
V posledních letech prošlo naše hospodářství mnohými změnami a vývojem. Stále 

více náš trh funguje jako trhy západních ekonomik. České firmy si také začínají 

uvědomovat, že nestačí jen tvořit zisk, že záleží i na jiných finančních aspektech, aby 

podnik prosperoval a nebyl tolik ohrožen náhlými výkyvy trhu.  

 
Manažeři a majitelé firem se stále více přesvědčují o tom, že není důležité 

účetnictví pouze vést, ale také důkladně analyzovat a zjišťovat příčiny a důsledky stavu. 

Podle těchto informací mohou následně rozhodovat o podniku. 

 

K důkladnému rozboru účetnictví slouží právě finanční analýza. Metodami 

finanční analýzy můžeme vyhodnocovat vzájemné vztahy v účetnictví. Je důležitým 

nástrojem finančního managementu. Při rozhodování o dalším vývoji podniku, by se 

mělo postupovat na základě důkladně zpracované finanční a strategické analýzy.  

 

Finanční analýza ale není využitelná pouze pro vnitřní řízení podniku. Uživatelé 

mohou být i odběratelé, dodavatelé, státní orgány nebo zaměstnanci a investoři. Ti 

všichni mohou využívat výsledků finanční analýzy. Většinou se však každá skupina 

uživatelů zaměřuje na informace užitečné pouze pro ně. 

 

V této práci budu posuzovat finanční zdraví společnosti Auto Enge, a. s., která je 

autorizovaným prodejcem a servisem automobilů Volkswagen. Tuto společnost jsem si 

vybrala proto, protože jsem tam strávila 4 týdny na praxi a měla jsem tak možnost 

poznat její fungování.  

 

K posouzení finančního zdraví využiji elementární metody finanční analýzy jako 

je analýza stavových, rozdílových a tokových ukazatelů, dále poměrové ukazatele a 

soustavy poměrových ukazatelů.  
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1 Stručný popis analyzované firmy a cíle práce 

 

1.1 Základní údaje o firmě 

 

název:  Auto Enge, a. s. 

sídlo: Hodkovická 747 

 460 06  Liberec 6 

IČO: 62743431 

právní forma:  akciová společnost 

vznik:  05. 05. 1995 

  

 Stručná historie 

Firma Auto Enge, a. s. byla založena v roce 1995. Společníci Jiří Pavlů a Břetislav 

Enge zahájili výstavbu autosalonu se servisem v Liberci – Doubí. Nejprve firma 

nabízela servisní služby pro automobily značky Ford. Následně fungovala jako 

autorizovaný dealer a servis značky KIA. V roce 1998 se stala společnost Auto Enge, a. 

s. oficiálním dealerem značky Volkswagen pro oblast Liberecka. Protože zájem 

zákazníků o značku VW a služby firmy začal převyšovat možnosti stávajícího 

autosalonu a servisu, rozhodla se firma v roce 2001 pro nákup a přestavbu objektu 

bývalého servisu Autostar Velimex (původně v.d. Likov), kde zahájila svou činnost 1. 

3. 2003 a kde funguje dodnes. 

Hlavními akcionáři firmy jsou Jiří Pavlů, který je zároveň předsedou 

představenstva, Břetislav Enge, který je místopředsedou představenstva, a Tomáš Enge. 

Dalším orgánem je dozorčí rada, která má tři členy: Ing. Pavel Košátko, pracuje 

současně jako ředitel firmy, Ing. Zdeněk Hrouda a Miroslav Reitinger. 

 

 Předmět podnikání 

V obchodním rejstříku je uveden předmět podnikání : 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  

- pronájem motorových vozidel a přívěsů 

- opravy silničních vozidel 
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Auto Enge, a. s. je autorizovaný zástupce IVG (Import Volkswagen Group) s. r. o. 

To znamená, že je autorizovaným prodejcem a servisem vozů Volkswagen . 

 

Průběh prodeje vozů:  

Firma má  smlouvu s IVG, s. r. o. na povinný roční odběr vozů. Objednávat auta 

do prodeje lze dvěma způsoby: 

 1.varianta „auto do výroby“ to znamená, že zákazník si přesně vybere, co 

požaduje, a podle toho se auto pomocí informačního systému NEWADA objedná. 

Systém NEWADA je napojen přímo na plánování výroby VW.  

 2. varianta je nákup ze skladu importéra (IVG), který je v Lysé nad Labem. Buď 

je auto ze skladu nakoupeno přímo pro zákazníka nebo na sklad prodejce.  

Při následném prodeji aut využívá většina zákazníků leasingu nebo úvěru. Firma 

se v tomto chová tržně a neupřednostňuje žádnou leasingovou společnost ani banku. 

Nabídne zákazníkovi tu nejvýhodnější.  

 

Servis a náhradní díly: 

Auto Enge, a. s. zajišťuje jak záruční servis pro automobily VW tak i pozáruční 

servis pro tuto značku. Součástí servisu je i lakovna. Pro servis firma nakupuje nejen 

originální díly od IVG, s. r. o., ale využívá i ostatní distributory náhradních dílů. 

Zákazník se může rozhodnout, co chce do svého vozu v servisu namontovat. Pro 

garanční zakázky jsou ale používány výhradně originální díly VW. K objednávání dílů 

firma využívá buď tzv. rychlé objednávky, kdy je vykryta dodávka do 24 hodin, nebo 

využívá tzv. automatického doplňování stavu. Ten se musí ale korigovat, aby na skladě 

zbytečně neležely díly, které nemají obrat. Rychlá objednávka je dražší asi o 10% 

v nákupní ceně. 

 

 Organizace firmy a zaměstnanci 

Firma je tvořena dvěma středisky. Servis a prodej nových a ojetých vozů.  

Servis tvoří sklad náhradních dílů , mechanická dílna a lakovna. Prodej je pak 

zajišťován jak v liberecké prodejně tak i v pobočce v Jablonci nad Nisou.  
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Auto Enge, a. s. externě najímá účetní firmu, konkrétně pana Michala Matouše, 

dále firmu na klempířské práce, uklízecí práce (budovy i pozemku), firmu na likvidaci 

odpadů a také technika na ochranu a bezpečnost práce. 

Na kvalifikaci zaměstnanců má firma své požadavky, ale musí vyhovět i 

požadavkům, které klade dealerská smlouva s IVG, s. r. o. Obecně platí, že mechanici, 

lakýrníci a skladníci musí být vyučeni v oboru a mít určitou praxi. Technici a prodejci 

musí mít střední odborné vzdělání technického směru. V rámci firmy Volkswagen musí 

všichni zaměstnanci projít tzv. expertní cestou. Je to školení technické i netechnické a 

na konci je pracovník odborně přezkoušen a certifikován.  

Veškeré servisní práce jsou normovány. Firma využívá software DMS CZ (Dealer 

Management System). Program je původně vytvořen pro Škoda Auto, a. s. a proto 

podpora VW není vždy vyhovující. 

 

 Zákazníci a trhy 

Jak už jsem napsala firma Auto Enge, a. s. se zabývá prodejem a servisem vozů 

VW. Do hlavní skupiny zákazníků patří lidé s vyššími příjmy, živnostníci, malé a 

střední firmy. Zpravidla prodej osobních vozů je vyšší než prodej užitkových 

automobilů.  

Hlavním trhem je pro prodej liberecký kraj. Pro servis to tak úplně neplatí, protože 

autorizovaných servisů je v kraji více.  

 

1.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Tento model slouží k analýze konkurenčního prostředí ve kterém se firma nachází. 

Podle tohoto modelu je konkurence určována především pěti základními činiteli 

(faktory): 

- vyjednávací silou zákazníků 

- vyjednávací silou dodavatelů 

- hrozbou vstupů nových konkurentů 

- hrozbou substitutů 

- rivalitou firem působících na daném trhu 
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 Vyjednávací síla zákazníků 

Postavení zákazníka servisu a zákazníka, jež si chce koupit vůz, se trochu liší.  

Pokud zákazníkovi kupujícímu nový vůz záleží na značce vozu a preferuje VW je jeho 

síla velmi malá. Přechod ke konkurenci není pro něj snadný z důvodu vzdálenosti 

k jinému prodejci. Pokud nepreferuje přímo VW je pro něj jednoduché najít si prodejce 

jiné značky přímo v Liberci. Zákazníci servisu mají výhodu, že autorizovaných servisů 

je v kraji více. Může si tedy vybrat a jeho postavení je silnější.  

 

Vyjednávací sílu zákazníků lze snížit především posílením dobrého jména firmy 

Auto Enge, a. s. Pokud budou zákazníci společnost vnímat jako záruku kvality, 

spokojenosti a profesionality, nebudou tak snadno přecházet ke konkurenci. Toto platí 

jak pro prodej tak i pro servis.  

 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Hlavním dodavatelem firmy Auto Enge, a.s. je společnost IVG, s. r. o. Tato 

společnost určuje jak ceny, tak i dodací podmínky. Společnost Auto Enge, a. s. je na 

IVG, s. r. o. závislá.  

Pozice ostatních dodavatelů již není tak silná, protože pokrývají jen malou část 

potřeb firmy a mohou být nahrazeni jinými.  

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Zde je rozdíl u servisu a prodeje. Nová opravna, pokud chce být značkovým 

servisem, musí splnit podmínky IVG, s. r. o. Konkurence servisu je pro firmu problém, 

protože nový servis sice vyžaduje vyšší vstupní náklady, ale pokud je opravna 

autorizována pro více značek, má zákazníky víceméně zaručeny. V Liberci a okolí je 

jich několik a firma to pociťuje. 

U prodeje automobilů je situace trochu jiná. Jedna prodejna stačí pro velkou 

oblast, protože prodeje aut zase nejsou tak vysoké. Vstoupit na tento trh je proto těžší. 

Hrozbou jsou tedy  velké firmy jako je např. skupina Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 

Tato firma, může totiž nasadit nižší ceny automobilů než menší prodejci a tím je vlastně 

zlikvidovat.  
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 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je velmi velká. Zákazník si může vybrat mezi větším počtem 

značek automobilů. Nebo se rozhodnout koupit si kvalitní ojeté auto. U servisů si může 

vybrat z několika, záleží kterému dá přednost. 

 

 Rivalita firem působících na daném trhu 

Konkurence prodejců automobilů je celkem velká. Sice se každá značka 

specializuje na trochu jiný segment zákazníků, ale protože prodej aut s v posledních 

letech celkově moc nezvyšuje, je boj a každého zákazníka. Je také nutno říci, že spousta 

lidí si raději než nové auto koupí kvalitní ojetinu z ciziny. Jednotlivý prodejci si sice 

konkurují, ale celkový prodej záleží hodně i  na samotné značce automobilů, jak se 

prezentuje a jaké má marketingové akce. Samotný prodejce sice také může zorganizovat 

prodejní akci, ale ne v takovém rozsahu.  

 

1.3 SWOT analýza společnosti 

 

Silné stránky 

- dobré jméno společnosti 

- VW je druhá nejprodávanější značka automobilů v ČR 

- výhodné umístění sídla firmy, snadná dostupnost zákazníkům 

- zkušení a zaškolení pracovníci 

- silné finanční zázemí 

 

Slabé stránky 

- závislost pouze na jedné značce 

- nejasné řídící kompetence 

- malé město 

- nedostatek kvalitních pracovníků v Liberci 
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Příležitosti 

- začít prodávat i jinou značku automobilů 

- prodej náhradních dílů a servis motocyklů 

- zřízení bazaru s ojetými automobily 

 

Hrozby 

- vstup silné firmy např. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 

- stagnace prodeje nových automobilů 

- odliv zákazníků servisu 

 

1.4 Vymezení problému a stanovení cíle práce 

 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci firmy Auto Enge, a. s. 

Finanční situaci budu posuzovat za roky 2001 – 2005. Po vzájemném porovnání 

výsledků navrhnu možná řešení pro zlepšení situace společnosti.  

V práci budu využívat metod finanční analýzy, na jejímž základě provedu celkové 

hodnocení společnosti a následné návrhy na zlepšení.  

Finanční analýza bude prováděna na základě informací z účetnictví, hlavně 

z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích. 

 

Přehled hlavních cílů: 

 Hodnocení současné situace společnosti Auto Enge, a. s. pomocí strategické 

analýzy a finanční analýzy 

 Vyhodnocení současné situace na základě informací z předešlého bodu 

 Návrhy za zlepšení celkové situace podniku 
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2 Základní teoretická východiska řešení, nové poznatky z literatury 

 

2.1 Vysvětlení pojmu finanční analýza 

 

Důvodem založení podniku je zisk. Aby podnik stále dosahoval zisku musí 

dlouhodobě zvyšovat svojí tržní hodnotu. To znamená efektivně využívat vložený 

kapitál. Otázkou je, jak poznáme, že kapitál využíváme efektivně.  

Právě toto je jedním z úkolů finanční analýzy. Zjednodušeně se dá říci, že finanční 

analýza slouží k posouzení finančního zdraví podniku a jako podklad pro rozhodování 

managementu.  

 

Na finanční analýzu můžeme pohlížet z několika hledisek (7): 

a) hledisko časové – podle tohoto hlediska můžeme finanční analýzu 

zaměřit na: 

a. zkoumání pouze současné situace 

b. zkoumání současnosti a minulosti 

c. zkoumání současnosti, minulosti a odhad budoucnosti 

b) hledisko uživatelské – finanční analýza může být zaměřena na 

různé uživatele, podle toho k čemu ji daní uživatelé potřebují 

c) hledisko obsahové – rozlišujeme tři pojetí finanční analýzy 

a. nejužší pojetí se zaměřuje pouze na rozbor účetních dat 

b. širší pojetí k tomu navíc přidává hodnotící proces, který 

slouží zejména k rozhodování 

c. nejširší pojetí čerpá nejen z účetních dat, ale i z ostatních 

zdrojů, tato analýza je pak komplexním hodnocením finanční situace 

podniku 

 

Většinou rozlišujeme dva přístupy k hodnocení hospodářských jevů (6): 

Fundamentální analýza – jejím základem jsou znalosti souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy a na zkušenostech odborníků, využívá 

hlavně kvalitativních údajů a většinou nepoužívá algoritmizované postupy 
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Technická analýza – na rozdíl od fundamentální analýzy využívá hlavně 

matematické, statistické a další algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování 

ekonomických dat, výsledky jsou následně ekonomicky posouzeny 

 

Oba přístupy mají své výhody i nevýhody. V současnosti využívá finanční analýza 

spíše přístupu technické analýzy. 

 

2.2 Zdroje dat pro finanční analýzu 

 
K finanční analýze je potřeba velké množství dat. Pro komplexní zhodnocení 

finančního zdraví nestačí pouze informace z účetnictví, ale je potřeba využít i jiných 

zdrojů. Obecně se dají informační zdroje třídit podle několika hledisek (2). 

 

Podle původu 

interní – informace, které se týkají podniku, vznikají činností podniku a jsou 

v podniku evidovány. Např. data účetní závěrky 

externí – pocházejí z vnějšího okolí podniku, většinou se jedná o odvětvové a 

makroekonomické údaje 

 

Podle typu 

finanční – tyto informace jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách, většinou 

pocházejí z účetnictví 

nefinanční – data jsou evidována mimo účetnictví mohou být vyjádřeny 

v naturálních jednotkách, např. počty zaměstnanců, objem výroby apod. 

  

Z praktického hlediska 

účetní zdroje – zdroji jsou hlavně výkazy účetní závěrky, auditorské zprávy, 

výroční zprávy 

ostatní zdroje – tím je myšlena např. podniková statistika, podklady mzdové 

účetní a nebo vnitřní směrnice podniku, informace kapitálového trhu atd.  
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2.3 Uživatelé finanční analýzy 

 

Přestože hlavními uživateli finanční analýzy jsou především samotné firmy, 

konkrétně jejich management, jsou i jiné skupiny uživatelů, pro které jsou tyto 

informace také důležité. Každá skupina uživatelů se zaměřuje na jiné informace čerpané 

z finanční analýzy. Zde uvádím stručný přehled uživatelů a jejich zájmů z hlediska 

finanční analýzy. (7) 

 

Management – využívá zejména informací pro finanční řízení podniku, které jim 

pomáhá při rozhodování o majetku, financování, při plánování atd. 

 

Vlastníci (akcionáři, společníci) – zajímají se hlavně o informace o uložení 

prostředků a způsobu řízení společnosti, zájem mají také o rentabilitu, likviditu, 

dividendy, stabilitu a perspektivu společnosti. Využívají těchto informací hlavně 

k ocenění podniku pro případ prodeje, fúze apod. 

 

Banky – potřebují zejména informace pro rozhodování o úvěrech a zárukách a o 

schopnosti úvěr splácet, v některých případech banky vyžadují informace o konkrétních 

finančních ukazatelích 

 

Obchodní věřitelé – zajímají se hlavně o informace pro výběr odběratelů, o 

likviditu a solventnost (schopnost hradit své závazky) 

 

Držitelé úvěrových cenných papírů – mají zájem o likviditu a finanční stabilitu po 

dobu splatnosti dluhu 

 

Odběratelé – využívají informací pro výběr dodavatele, hlavně se zajímají o 

stabilitu a schopnost dostát obchodním závazkům 

 

Státní orgány – sbírají informační podklady pro statistiku, daňovou kontrolu, 

kontrolu podniků se státní účastí, sledování vládních politik a nebo např. pro 

rozhodování o rozdělování finanční výpomoci státu 
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Konkurence – zajímají se hlavně o výsledky aby je mohli porovnat s vlastními, 

porovnávají např. rentabilitu, tržby, solventnost, zásoby apod. 

 

Zaměstnanci – pro ně jsou důležité především informace o celkových výsledcích 

firmy z hlediska stability zaměstnání a mzdové a sociální perspektivy 

 

Obchodníci s cennými papíry (potenciální investoři) – využívají informací a 

celkových výsledcích společnosti a informací pro rozhodování o investicích 

 

Ostatní uživatelé – mohou se zajímat např. o rozvoj podniku, informace o 

zaměstnanosti o vlivu na životní prostředí atd. 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

 

Finanční analýza využívá dvou druhů metod. Jedná se o elementární metody 

technické analýzy a vyšší metody finanční analýzy. Používanější jsou elementární 

metody, vyšších metod se pak používá především při důkladné finanční analýze, která 

obsahuje i prognózy do budoucnosti.  

 

 Elementární metody technické analýzy 

Tyto metody využívají hlavně položek z účetních výkazů a vzájemně je 

porovnávají. Počet takto získaných ukazatelů je ale značný, proto elementární metody 

bývají rozlišeny podle několika hledisek.  

 

Přehled typů ukazatelů: 

Extenzivní ukazatele – vypovídají o rozsahu (objemu), vyjadřují úroveň proměnné 

v objemových jednotkách, u položek účetních výkazů v peněžních jednotkách. 

Intenzivní ukazatele – charakterizují míru, v jaké jsou extenzitní ukazatele 

využívány, jak se mění apod. Mají již povahu hodnotících ukazatelů 

Stavové ukazatele – vykazují stav majetku k určitému datu, jedná se hlavně o 

položky rozvahy 
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Tokové ukazatele – informují o změně extenzivních ukazatelů k níž došlo za určité 

období, patří sem cash-flow a položky výkazu zisků a ztrát 

Rozdílové ukazatele – jsou rozdílem určitých skupin aktiv a pasiv, patří sem např. 

čistý pracovní kapitál 

Poměrové ukazatele - jsou to podíly dvou stavových popř. tokových ukazatelů, 

podle toho, zda v čitateli a jmenovateli jsou ukazatele ve stejných jednotkách, se dělí na 

stejnorodé a nestejnorodé 

Absolutní ukazatele – jedná se o údaje zjištěné přímo v účetních výkazech, pro 

potřebu finanční analýzy se nemusí dále upravovat 

 

 Vyšší metody finanční analýzy 
 

Rozlišujeme na matematicko-statistické metody a na nestatistické metody finanční 

analýzy.  

Matematicko-statistické metody mohou být např. bodové odhady, statistické testy 

odlehlých dat nebo empirické distribuční funkce. Nestatistické metody pak metody 

založené na teorii matných množin, expertní systémy nebo metody založené na 

alternativní teorii množin.  

 

2.5 Obsah základních metod finanční analýzy 

2.5.1 Absolutní ukazatele 

Při této analýze se využívá přímo údajů z účetních výkazů jako je rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát a výkazu o peněžních tocích (cash-flow). Sledují se jak absolutní změny 

hodnot ukazatelů v čase, tak jejich procentní změny. Rozlišujeme analýzu trendů tzv. 

horizontální analýzu a procentní analýzu komponent (vertikální analýza). 

 

 Horizontální analýza 

Porovnává změny ukazatelů v časové řadě. Použitá data jsou čerpána z rozvahy, 

výkazů zisků a ztrát a výkazu cash-flow. Při analýze počítáme jak absolutní změny tak i 

procentní změny po řádcích horizontálně. Odtud i název. K této analýze je vhodné mít 

údaje alespoň za pět let, abychom mohli kvalifikovaně posoudit vývoj jednotlivých 

položek výkazů. Absolutní a procentní změnu určíme z těchto vzorců (7): 

 - 19 - 



Absolutní změna = položka(i+1)
 – položka(i)

Procentní změna = ((položka(i+1)
 – položka(i))/ položka(i))*100 

 

Výsledky se interpretují pomocí tabulky a jejího komentáře.  

 

 Vertikální analýza 

Při této analýze posuzujeme jednotlivé složky majetku a kapitálu. Tj. strukturu 

aktiv a pasiv. Z této struktury je patrné složení majetku firmy a zdroje krytí tohoto 

majetku. Jednotlivé položky jsou vyjadřovány jako procentní podíly jedné z položek, 

která je vyjádřena jako 100%. 

V rozvaze jsou základní položkou aktiva celkem, ve výkazu zisků a ztrát potom 

obvykle velikost tržeb.(6) 

 

2.5.2 Rozdílové ukazatele 

Tyto ukazatele jsou vlastně rozdíl stavových ukazatelů v rozvaze. Někdy bývají 

označované jako fondy finančních prostředků. Slouží především k analýze a řízení 

finanční situace podniku. K nejdůležitějším patří čistý pracovní kapitál. Dalšími 

rozdílovými ukazateli jsou např. čisté pohotové prostředky nebo čistý peněžně-

pohledávkový fond. 

 

 Čistý pracovní kapitál 

Je nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelem. Rozlišujeme dva přístupy. Tzv. 

manažerský a investorský přístup. 

Manažerský přístup považuje ČPK jako fond finančních prostředků, který má být 

co nejlépe využíván. Jde o relativně volný kapitál, který je využíván k zajištění 

hospodářské činnosti. (6) 

 

ČPK = oběžná aktiva – cizí krátkodobý kapitál (manažerský přístup) 

 

Přebytek oběžných aktiv představuje pro firmu tzv. finanční polštář, který může 

firma využít v případě, že ji potká nějaká nepříznivá událost spojená s větším výdejem 

peněz. U ČPK je také výhodné analyzovat přítoky a odtoky finančních prostředků, 
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mající na něj vliv. Pokud sledujeme ČPK z pozice aktiv, potom přírůstky ČPK 

představuje jakýkoliv růst položek oběžných aktiv a nebo jakékoliv snížení položek 

cizího krátkodobého kapitálu.  

 

Investorský přístup vychází ze zásady opatrného financování. Tzn. dlouhodobá 

aktiva by měla být financována z dlouhodobých zdrojů a krátkodobá aktiva 

z krátkodobých. Po pokrytí stálých aktiv může vzniknout přebytek, který je pak 

k dispozici pro běžné financování. A o tomto rozhoduje vlastník (investor). (7) 

 

ČPK = vlastní zdroje + dlouhodobý cizí kapitál – stálá aktiva (investorský 

přístup) 

 

2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Poměrové ukazatele jsou základním a také nejrozšířenějším nástrojem finanční 

analýzy. Vypovídají o vzájemném vztahu mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli 

pomocí jejich podílu. Nejrozšířenějším nástrojem jsou zejména proto, že umožňují 

získat rychlý a nenákladný obraz o finančních charakteristikách firmy.  

Důvodem pro jejich široké používání je zejména: 

- umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace firmy 

- jsou vhodným nástrojem pro porovnávání více firem 

- mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů 

 

Díky jednoduchosti poměrových ukazatelů jich vznikla celá řada. Proto se 

rozdělují do několika skupin podle zaměření. 

Poměrové ukazatele se dělí na: 

- ukazatele rentability 

- ukazatele aktivity 

- ukazatele zadluženosti 

- ukazatele likvidity 

- provozní (výrobní) ukazatele 

- ukazatele tržní hodnoty 

- ukazatele na bázi cash-flow a finančních fondů 
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2.5.3.1 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele měří výnosnost (rentabilitu) podniku. Poměřují zisk dosažený 

podnikáním s výší zdrojů firmy, kterých bylo k jeho dosažení použito. 

Zahrnují vliv likvidity, řízení dluhu a řízení aktiv na zisk a poměřují tak dosažený 

hospodářský výsledek s jinými veličinami. Takto lze zhodnotit úspěšnost při dosahování 

podnikových cílů. (3) 

 

Mezi nejčastěji používané ukazatele patří: 

 

 Rentabilita vloženého kapitálu 

 

ROI = EBIT / celkový kapitál 

 

Patří k nejdůležitějším ukazatelům, kterými se hodnotí podnikatelská činnost 

firem. Vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál, vložený do firmy, nezávisle 

na zdroji financování.  

Je vhodný pro srovnávání různých podniků. Hodnoty vyšší jak 0,15 se považují za 

velmi dobré. 

 

 Rentabilita celkových aktiv 

 

ROA = hospodářský výsledek po zdanění/ celková aktiva 

 

Ukazatel ROA poměřuje hospodářský výsledek po zdanění s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. Tento 

ukazatel slouží především managementu.  

 Rentabilita vlastního kapitálu 

 

ROE = hospodářský výsledek po zdanění/ vlastní kapitál 

 

Tento ukazatel zhodnocuje, zda vlastní kapitál přináší dostatečný výnos, tj. zda se 

využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika. Investor totiž 
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požaduje aby jeho odměna byla vyšší, než kdyby tento kapitál investoval jinde. Pokud 

bude hodnota ROE dlouhodobě nižší než je výnosnost cenných papírů garantovaných 

státem, investoři nebudou chtít do tohoto podniku vkládat své prostředky. (4) 

 

 Rentabilita tržeb 

 

ROS = hospodářský výsledek po zdanění/ vlastní kapitál 

 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby zde představují tržní hodnocení 

výkonů firmy za určité časové období. Tento ukazatel by měl mít vzrůstající tendenci.  

 

2.5.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky. Měří také vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv 

a pasiv.  

Pokud je v podniku více aktiv, než je nutné, vznikají zbytečné náklady. Pokud je 

aktiv nedostatek, podnik zbytečně přichází o možné podnikatelské příležitosti.  

 

 Obrat celkových aktiv 

 

Obrat celkových aktiv = tržby/ aktiva 

 

Udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za daný časový interval. 

Doporučený interval je u tohoto ukazatele 1,6 – 3. Pokud je hodnota nižší než 1,6 

podnik má nadbytek aktiv a je nutno prověřit jejich efektivní snížení. Pokud je hodnota 

vyšší než 3, podnik má nedostatek aktiv.  

 

 Obrat stálých aktiv 

 

Obrat stálých aktiv = tržby/ stálá aktiva 
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Tento ukazatel měří využití stálých aktiv. Požadované hodnoty by měly být větší 

jak u obratu celkových aktiv. Porovnává se také s odvětvovým průměrem. Pokud je 

hodnota nižší, je to signálem pro výrobu aby zvýšila využití výrobních kapacit a pro 

management firmy, aby omezil investice. (6) 

 

 Obrat zásob 

 

Obrat zásob = tržby/ zásoby 

 

Tento ukazatel udává kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy 

prodána a znovu uskladněna. Slabinou tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní 

hodnotu, kdežto zásoby se uvádějí v nákladových cenách. Hodnota se porovnává 

s oborovými průměry.  

 

 Doba obratu zásob 

 

Doba obratu zásob = zásoby/ denní tržby 

 

Udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání od doby 

nákupu do doby spotřeby nebo prodeje. U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž 

indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost 

nebo pohledávky. Ukazatel by měl mít co nejnižší velikost.  

 

 Doba obratu pohledávek 

 

Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky/ denní tržby 

 

Tento ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po který 

musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Tento ukazatel je 

vhodné srovnávat s odvětvovými průměry a s dobou splatnosti faktur. Je-li hodnota 

ukazatele vyšší než doba splatnosti faktur, odběratelé neplatí včas.  
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 Doba obratu závazků 

 

Doba obratu závazků = závazky vůči dodavatelům /denní tržby 

 

Tento ukazatel stanovuje ve dnech dobu, která průměrně uplyne mezi nákupem 

zásob a jejich úhradou. Pomocí tohoto ukazatele můžeme zjistit platební morálku naší 

firmy. Pro firmu je výhodné pokud hodnota doby obratu závazků je vyšší, než hodnota 

doby obratu pohledávek. Firma totiž poskytuje obchodní úvěr svým odběratelům na 

kratší dobu, než sama přijímá obchodní úvěr od dodavatelů.  

 

2.5.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy. Měří rozsah, 

v jakém je firma financována dluhy. Zadluženost ovšem není jenom negativní 

charakteristika. Ve zdravém, finančně stabilním podniku může její růst přispívat 

k celkové rentabilitě a tím i k tržní hodnotě firmy.  

Vyšší zadluženost nemusí nutně znamenat, že by byl podnik zároveň insolventní a 

naopak, podnik bez dluhů se může snadno stát platebně neschopným. (4) 

 

 Celková zadluženost 

 

Celková zadluženost = cizí zdroje / aktiva celkem 

 

Hodnota vyjadřuje podíl cizích zdrojů na celkových aktivech. Věřitelé preferují 

nižší hodnoty tohoto ukazatele, vlastníci zase vyšší kvůli finanční páce, aby znásobili 

svoje zisky. Podle „zlatých pravidel financování“ je doporučována 50-ti až 60-ti 

procentní zadluženost. Záleží na jednotlivém podniku a na oboru podnikání.  

 

 Koeficient samofinancování 

 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / aktiva celkem 
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Je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Tento ukazatel vyjadřuje z jaké 

části je majetek financován z vlastních zdrojů. Vyjadřuje tedy finanční nezávislost 

firmy.  

Součet obou ukazatelů je přibližně 1. 

 

 Doba splácení dluhu 

 

Doba splácení dluhu = (cizí zdroje – finanční majetek) / provozní cash-flow 

 

Ukazatel udává po kolika letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti 

splatit své dluhy.  

 

 Úrokové krytí 

 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 

 

Ukazatel informuje o tom, jak je firma schopná platit úroky z dluhu. Část zisku by 

měla stačit na pokrytí těchto úroků za vypůjčený kapitál.  

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že celý zisk je spotřebován na úhradu 

úroků a na akcionáře nezbude nic.  

 

2.5.3.4 Ukazatele likvidity 

Charakterizují schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům. Pokud je 

podnik neschopný hradit své závazky, je odsouzen k zániku. Proto sledování likvidity 

patří k důležitým úkolům v podniku. Likvidita úzce souvisí se solventností, tzn. 

připravenosti platit své dluhy v každém okamžiku.  

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

Tyto ukazatele mají omezenou vypovídací schopnost z důvodů, že likvidita závisí spíše 

na budoucím cash-flow.  
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 Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) 

 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 

Tento ukazatel udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. Tzn. kolikrát je podnik schopen uhradit své závazky, kdyby proměnil celý svůj 

oběžný majetek v hotovost. Minimální doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1,5. (6, 

s. 74) 

Banky většinou požadují hodnotu 2 – 3, což je hodnota finančně zdravých 

podniků.  

 

 Ukazatel pohotové likvidity (likvidity II. stupně) 

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

 

Od předešlého ukazatele se tento liší tím, že nezahrnuje zásoby. Zásoby jsou totiž 

považovány jako nejméně likvidní část oběžného majetku. Pokud je hodnota tohoto 

ukazatele výrazně nižší než hodnota předešlého, znamená to, že firma má příliš 

prostředků vázaných v zásobách.  

Za minimální doporučenou hodnotu u tohoto ukazatele je považována 1.  

 

 Ukazatel okamžité likvidity 

 

Okamžitá likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky 

 

Tento ukazatel měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Okamžitá 

likvidita pracuje s nejlikvidnější částí oběžného majetku. Obecně se uvádí, že likvidita 

je dosažena při hodnotě ukazatele 0,2. Pokud je výrazně vyšší, svědčí to o neefektivním 

hospodaření s kapitálem.  
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2.5.3.5 Provozní (výrobní) ukazatele 

Jsou zaměřeny dovnitř firmy a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení. Napomáhají 

managementu sledovat a analyzovat vývoj základních aktivit firmy.  

Provozní ukazatele sledují nejčastěji náklady, pokud jsou hospodárně 

vynakládány, vede to k dosažení vyššího konečného efektu.  

 

2.5.4 Soustavy poměrových ukazatelů 

Finanční situaci podniku lze hodnotit pomocí mnoha poměrových ukazatelů. Ty 

informují o stavu vybrané oblasti financí. Vytvořit z těchto všech ukazatelů dohromady 

souhrnný obrázek o firmě je velmi obtížné. Proto se začaly využívat soustavy ukazatelů.  

Rozlišujeme soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů a účelové výběry 

ukazatelů. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů slouží především k určení 

vazeb mezi jednotlivými ukazateli a k analýze jejich vlivu. Účelové výběry ukazatelů 

mají za úkol především souhrnně diagnostikovat finanční situaci firmy.  

Za zástupce účelových výběrů ukazatelů je považován Altmanův index finančního 

zdraví a Index IN01. 

 

 Altmanův index finančního zdraví (Z score) 

 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,998x5 

kde: 

x1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

x2 = hospodářský výsledek minulých let / celková aktiva 

x3 = EBIT / celková aktiva 

x4 = účetní hodnota akcií / cizí zdroje 

x5 = celkové tržby / celková aktiva 

 

Tento ukazatel patří mezi nejoblíbenější souhrnné indexy především pro jeho 

jednoduchost. Zde uvedená verze výpočtu je z roku 1983 a je využitelná i v českých 

podmínkách. Výpočet je stanoven jakou součet pěti poměrových ukazatelů, která mají 

různou váhu.  
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Pokud se hodnota Z pohybuje v intervalu 1,2 až 2,9 nachází se podnik v „šedé 

zóně“. To znamená, že může mít menší finanční potíže a nejasný další vývoj. Pokud se 

podnik nachází v intervalu nad 2,9, jedná se o finančně zdravý podnik. Pokud se jeho 

hodnota Z dostane pod 1,2, firma je přímým kandidátem bankrotu. 

 

 Index IN01 

 

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

kde: 

x1 = celková aktiva / cizí zdroje 

x2 = EBIT / nákladové úroky 

x3 = EBIT / celková aktiva 

x4 = výnosy / celková aktiva 

x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní účty) 

 

Tento ukazatel byl zpracován manžely Neumaierovými a jeho snahou je 

vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Již podle názvu je patrné, 

že se jedná o verzi z roku 2001. 

Stejně jako předchozí ukazatel i tento je součtem pěti poměrových ukazatelů 

s různou váhou. Interval „šedé zóny“ pro tento ukazatel je 0,75 – 1,77. Pokud vyjde 

hodnota vyšší než 1,77 podnik tvoří hodnotu a je finančně zdravý. Hodnota pod 0,75 

znamená, že podnik spěje k bankrotu.  
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3 Finanční analýza firmy 

 
 

V této kapitole se věnuji finanční analýze společnosti Auto Enge, a. s. Na začátku 

popisuji horizontální a vertikální analýzu stavových a tokových ukazatelů. Následuje 

výpočet čistého pracovního kapitálu. Poté se již věnuji jednotlivým poměrových 

ukazatelům likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity a provozním ukazatelům. 

Součástí této kapitoly je i Altmanův index, Index IN01 a souhrnné hodnocení finanční 

situace.  

 

3.1 Horizontální analýza rozvahy 

3.1.1 Aktiva 

Při pohledu na celkové hodnoty aktiv si všimneme velké změny v letech 2001-

2002 a to o 52,69%. Tato změna je způsobena zakoupením nové budovy. Další větší 

změna aktiv je v roce 2004-2005 a to o 28,16%. Ta je způsobena zřízením lakovny. 

V období mezi tím aktiva poklesla o 10,53%,  v roce 2003-2004 pak nepatrně poklesla o 

0,08%.  

Vývoj stálých aktiv přibližně kopíruje vývoj celkových aktiv. V prvním roce 

vzrostly o 83,06%, ve druhém roce o 2,29%, pak následuje pokles o 9,35% a růst o 

8,49%.  

Z tabulky je vidět, že největší vliv na změny stálých aktiv má dlouhodobý hmotný 

majetek. Největší změna je v roce 2001-2002 a to růst o 83,98%. Jak jsem již uvedla, 

tato změna je způsobena pořízením nové budovy. V dalších letech nejsou změny již tak 

výrazné. V roce 2002-2003 je patrný růst o 2,45%, pak pokles o 9,91% a v posledním 

roce růst o 9,06%.  
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Graf 1 - Vývoj aktiv a stálých aktiv 

 
U vývoje oběžných aktiv jsou také patrny změny ve firmě. V letech 2001-2002 

stoupla hodnota oběžného majetku o 60,07% a v letech 2004-2005 o 40,17%. Mezitím 

nejsou ve vývoji žádné podstatné výkyvy, v roce 2002-2003 hodnota oběžných aktiv 

poklesla o 15,59%, následuje růst o 10%. Trend u zásob je podobný jako u oběžných 

aktiv. Největší změny jsou v letech 2001-2002 a pak 2004-2005 a to o 55,28% a 

81,29%. Druhá velká změna je způsobena tím, že pro lakovnu musely být nakoupeny 

úplně jiné a nové zásoby než byly v servisu.  

Změny u krátkodobých pohledávek se pohybují v desítkách procent, konkrétně 

jsou změny následující: 36,66%, -35,41%, 40,40% a 10,45%. U krátkodobého 

finančního majetku je největší změna v prvním období, kdy se jeho velikost zvýšila 

dvakrát. Tato změna je způsobena nárůstem finančních prostředků na bankovním účtu.  
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Graf 2 - Vývoj oběžných aktiv 
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3.1.2 Pasiva 

U vlastního kapitálu v prvním zkoumaném roce je patrný nárůst o 54,34%. Tento 

růst je způsoben zejména růstem nerozděleného zisku, který vzrostl přibližně dvakrát. 

Další obrovský růst vlastního kapitálu byl v roce 2003-2004 a to o 166,06%. Tento růst 

byl ovlivněn hlavně zvýšením základního kapitálu v témže roce z 1 mil. na 9,15 mil. Kč 

tj. osmkrát.  

Podle vývoje hodnot nerozděleného zisku je vidět, že jej firma stále zvyšuje. 

V prvním období vzrostl dvakrát, v dalších letech pak o 71,92%, 22,21% a 37,94% 

v posledním sledovaném období. O výsledku hospodaření běžného účetního období více 

pohovořím u analýzy výkazu zisků a ztrát.  

0

5000

10000

15000

20000

25000

2001 2002 2003 2004 2005

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Výsledky hosp. min. let

Výsledek hosp. běž. úč.
obd.

 
Graf 3 - Vývoj vlastního kapitálu a hospodářských výsledků 

 

Co se týče vývoje cizích zdrojů, tak zde dochází k výraznějším změnám. V roce 

2001-2002 vzrostly o 52,62% z důvodu zadlužení kvůli nové budově, do které se firma 

stěhovala. V dalším období poklesly o 12,11%. Tento pokles byl způsoben splacením 

úvěru. V roce 2003-2004 cizí zdroje opět poklesly a to o 26,39% v důsledku poklesu 

krátkodobých závazků. V posledním sledovaném období zase stouply o 32,51%. I tato 

změna je v důsledku změny krátkodobých závazků.  

Dlouhodobé závazky nejprve rostou a v posledních dvou sledovaných obdobích 

klesají. Procentní změny jsou 19,32% v roce 2001-2002, 24,76% v roce 2002-2003, 

pokles o 76,73% v roce 2003-2004 a pokles o 23,4% v posledním sledovaném roce.  
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Graf 4 - Vývoj cizích zdrojů 

 
Vývoj krátkodobých závazků mírně kopíruje vývoj cizích zdrojů. V prvním roce 

byl patrný růst o 90,45% v důsledku rekonstrukce nakoupené budovy, v dalším roce jen 

nepatrný růst o 9%. Pak nastává pokles o 18,79% v důsledku splacení bankovního 

úvěru. V posledním roce krátkodobé závazky rostly o 31,54%. Toto zvýšení vyplývá 

ze zprovoznění lakovny a tím vyššího nákupu zásob. Ve všech sledovaných obdobích 

jsou krátkodobé závazky vyšší než oběžný majetek. Toto by nemělo takto být. U firmy 

je to způsobeno zvláštním účtováním  o předváděcích vozidlech. Firma účtuje pouze o 

závazku, ale do majetku je nezahrnuje z toho důvodu, že o tyto auta může projevit 

zájem i jiná prodejna.  

V grafu je také vidět, že v roce 2001 si firma vzala úvěr, který už ale v roce 2003 

splatila. 

 

3.2 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

Z tabulky je vidět, že tržby za prodej zboží nejvíce rostly v roce 2003-2004 a to o 

16,49%. V ostatních sledovaných letech nejsou  již změny tak obrovské. Dá se říci, že 

v tomto ohledu je firma celkem stabilní. Podle vývoje obchodní marže můžeme usoudit 

se srovnatelnými  tržbami se vyvíjí i náklady vynaložené na prodané zboží. V prvním 

sledovaném roce poklesla obchodní marže o 10,98%, pak o 10,77% stoupla, v dalším 

roce o 5,96% klesla a v posledním sledovaném roce se obchodní marže zvýšila o 

20,62%. To je způsobeno mírným poklesem nákladů vynaložených na prodané zboží. 
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Tržby za prodané vlastní výrobky a služby v roce 2001-2002 klesly o 30,24%. 

V dalším letech pak už jejich hodnota stoupala a to o 17,16%, 10,78% a 49,8% 

v posledním sledovaném roce.  

Výkonová spotřeba nejprve poklesla o 38,96% a pak už stoupala a to o 10,42%, 

19,66% a 5,33 procenta v roce 2004-2005. Po první tři sledovaná období byla výkonová 

spotřeba vyšší než tržby za prodané vlastní výrobky a služby. Teprve v posledním 

sledovaném období tržby rostly rychleji než náklady. 

Položka přidaná hodnota, což vlastně není nic jiného než součet obchodní marže a 

rozdílu tržeb za prodané vlastní výrobky a služby a výkonové spotřeby, v prvních dvou 

obdobích 2001-2002 a 2002-2003 rostla a to o 14,42% a 17,27%. Další rok klesla o 

15,54% a v posledním období rostla o 79,74%. O její velký růst v roce 2004-2005 se 

zasloužil hlavně růst tržeb za prodej zboží a pokles nákladů vynaložených na prodej 

zboží a růst tržeb za prodané vlastní výrobky a služby.  
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Graf 5 - Vývoj obchodní marže a přidané hodnoty 

 
Osobní náklady po celou sledovanou dobu rostou. V prvním roce o 19,80%, 

v dalším o 17,29%, pak následuje větší růst a to o 47,93% a v posledním sledovaném 

období o 30,85%. 

Vývoj provozního hospodářského výsledku není příliš příznivý. Zatímco v prvním 

období mírně rostl o 0,84%, pak v dalších dvou obdobích klesl o 5,77% a pak o 

významných 65,88%. V posledním sledovaném období sice rostl o 46,63%, ale když se 

podíváme na absolutní růst, tak tato změna není příliš významná a hladiny z roku 2002, 

kdy byl nejvyšší, nedosáhl.  

Hospodářský výsledek před zdaněním v prvním sledovaném roce vzrostl o 

14,34%. V dalším roce klesl o 33,37%, v roce 2003-2004 vzrostl o 81,36% a 

v posledním roce také vzrostl a to o 63,02%. 
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Vývoj hospodářského výsledku za účetní období přibližně kopíruje hospodářský 

výsledek před zdaněním. V roce 2001-2002 vzrostl o 20,21%, pak klesl o 46,91%, 

v dalším roce vzrostl o 131,89% a v posledním sledovaném roce vzrostl o 59,89%.  

Růst hospodářského výsledku je dobrým jevem. V tomto případě ale má svá 

úskalí, o kterých se zmíním v kapitole vertikální analýza výkazu zisků a ztrát.  
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Graf 6 - Vývoj hospodářských výsledků 

 

3.3 Horizontální analýza výkazu cash-flow 

 

Vývoj cash-flow z provozní činnosti je nestálý. V prvním roce vzrostl přibližně 

čtyřikrát. V dalším roce poklesl o 27,94%, v roce 2003-2004 pak hodnota poklesla 

dvakrát. V posledním sledovaném roce vzrostl jeden a půlkrát. Poklesy znamenají, že 

společnost nakupuje zásoby, v tomto případě auta a náhradní díly. V opačném případě 

firma inkasuje peněžní prostředky z prodeje aut a oprav.  

U cash-flow z investiční činnosti je v roce 2001-2002 patrný 10-ti násobný pokles 

oproti původnímu stavu. Tento pokles je způsoben zakoupením a opravou nových 

prostor. V dalším roce cash-flow z investiční činnosti poklesl o 0,91%. V roce 2003-

2004 pak vzrostl 1,2 krát. A v posledním sledovaném roce poklesl dvakrát oproti 

předchozímu období. Tato změna je způsobena investicí do nové lakovny.  

Cash-flow z finanční činnosti v prvním sledovaném období poklesl o 82,16%. 

V dalším roce klesl o 100% na 0. V roce 2003-2004 pak klesl o dalších 238,-. 

V posledním sledovaném období cash-flow z finanční činnosti vzrostl o 62,18%.  

V roce 2001-2002 vzrostl celkový cash-flow o 134,87%. V dalším roce následoval 

pokles o 142,08%. V roce 2003-2004 celkový cash-flow poklesl pětkrát oproti 

předchozímu. V posledním sledovaném období vzrostl celkový cash-flow o 70,96%. 
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Z grafu je vidět, že celkové cash-flow je kladné pouze v první dvou obdobích. V dalších 

třech je záporné i když v posledním sledovaném období je vidět růst. Pokud by 

nenásledoval růst i v roce 2006, byl by to pro firmu  špatný výsledek.  
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Graf 7 - Vývoj Cash-flow 

 
 

3.4 Vertikální analýza rozvahy 

3.4.1 Aktiva 

Vertikální analýza aktiv slouží k určení vývoje struktury majetku podniku. Po celé 

sledované období je patrná přibližně stejná struktura bez větších výkyvů. Znamená to, 

že firma je v tomto ohledu stabilní a neprováděla žádnou restrukturalizaci.  

Největší díl aktiv zabírá oběžný majetek a to přibližně 50% po celé období. 

V oběžných aktivech jsou největší položkou zásoby. Jejich velikost v rámci celých aktiv 

je v prvních čtyřech letech 30%, v posledním období 40%.  

Další velkou položkou aktiv je dlouhodobý hmotný majetek. V roce 2001 se podílí 

36,42% na aktivech, v roce 2002 43,89%, v dalších letech pak 50,26% a 45,31% a 

v posledním období 38,56%.  

Krátkodobé pohledávky tvoří v roce 2001 14,93% aktiv, v dalších letech pak 

13,36%, 9,65% a 13,55%. V roce 2005 je to pak 11,68%.  

Poslední výraznější položkou v aktivech je krátkodobý finanční majetek. 

V prvním sledovaném období tvoří 3,28%, pak 6,68%, 5,34%, 9,84% a v posledním 

roce 4,45%. 
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Graf 8 - Struktura aktiv 

 

3.4.2 Pasiva 

Při pohledu na graf je jasné, že společnost nedodržuje „zlaté pravidlo financování“ 

50 na 50. To znamená, že poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů by měl být 1:1. Tady 

ale vlastní kapitál v roce 2001 zaujímá 9,84% z celkových pasiv, v dalším roce 9,95%, 

13,03%, 34,69% a v roce 2005 32,59%. Znamená to, že v prvních třech letech byla 

firma financována téměř výhradně z cizích zdrojů, v roce 2004 a 2005 se situace 

zlepšila.  

Výsledek hospodaření běžného období zaujímá v roce 2001 4,43% z celkových 

pasiv, v roce 2002 je to 3,21%, v dalším roce 1,91%, v roce 2004 je to 4,43% a 

v posledním sledovaném období je to 5,52%. 

Výsledky hospodaření minulých let zaujímají v pasivech v roce 2001 2,3%, v roce 

2002 4,47%, v dalším roce 8,59%. V roce 2004 to bylo 10,50% a v roce 2005 11,30%. 

Jak jsem již uvedla ze začátku sledovaného období byla firma financována hlavně 

z cizích zdrojů. V roce 2001 tvoří cizí zdroje 90,02% celkových pasiv, v dalším roce je 

to 90,02%, v roce 2003 88,44%, v roce 2004 65,5% a v posledním roce 67,37%. 

Největší položkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky. V roce 2001 tvoří 

50,56% celkových pasiv, v roce 2002 63,07%, v dalším roce 76,84%, v roce 2004 pak 

62,46% a v posledním období 64,10%.  

Dlouhodobé závazky nejsou tak velkou položkou jako krátkodobé závazky. 

V pasivech tvoří v prvním roce 10,65%, v roce 2002 8,32%, v dalším roce 11,60%, 

v roce 2004 2,7% a v posledním sledovaném období 1,61%. 
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V letech 2001 a 2002 se objevuje v pasivech i položka bankovní úvěry a 

výpomoci. V roce 2001 je to 28,85% a v roce 2002 18,47%. Pak již byl úvěr splacený. 
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Graf 9 - Struktura pasiv 

 

3.5 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

Jako vertikální analýza rozvahy slouží ke zjištění struktury majetku, tak vertikální 

analýza výkazu zisků a ztrát slouží ke zjištění struktury vývoje nákladů a výnosů. 

Všechny položky v tomto výkazu porovnávám s hodnotou tržeb za prodej zboží 

(100%). 

Po celých pět sledovaných období jsou náklady vynaložené na prodané zboží nižší 

než tržby, což je dobré. V procentech dosahují velikosti v roce 2001 90,81%, v roce 

2002 91,76%, v dalších letech pak 92,16% a 92,47% a v posledním sledovaném období 

91,15%. Z toho je také vidět, že velikost nákladů na prodané zboží se v poměru 

k tržbám pohybuje přibližně na stejné úrovni.  

Z toho vyplývá že ani u obchodní marže nebudeme zaznamenávat větší výkyvy 

velikosti v poměru k tržbám. V roce 2001 je velikost obchodní marže vzhledem 

k tržbám 9,19%, v dalším roce 8,24%, v roce 2003 7,84%, v roce 2004 7,53% a 

v posledním sledovaném roce 8,85%. 

Výkony v prvním sledovaném roce tvořily 10,21%, v dalších letech se snížily na 

7,17%, 7,22% v roce 2003 a 8,17% v roce 2004. V posledním sledovaném roce došlo ke 

zvýšení na 12,13% v poměru k tržbám. 

V prvních čtyřech letech byla výkonová spotřeba vyšší než výkony. Konkrétně v 

% to bylo 12,92 v roce 2001, 7,94 v roce 2002, 7,53 v roce 2003 a 9,2 v roce 2004. 
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V roce 2005 byla výkonová spotřeba nižší než výkony a ve srovnání s tržbami byla 

9,45%. 

U provozních nákladů docházelo kromě posledního roku ke zvyšování. V prvním 

roce to bylo 5,12%, v dalším roce 6,89%, v roce 2003 7,9% a v roce 2004 18,64%. 

V roce 2005 došlo k poklesu na 13,36% v poměru s tržbami. 

Velikost osobních nákladů se zvyšovala po celé sledovaném období. V roce 2001 

to bylo 3,17% v roce 2002 3,82%, v dalším roce 3,85%, v roce 2004 5,82% a 

v posledním roce 7,42%.  

Velikost provozního hospodářského výsledku v poměru s tržbami je v roce 2001 

2,8%. V dalším roce se velikost mírně zvedla na 2,85%. V roce 2003 následuje pokles 

na 2,3% a v roce 2004 ještě větší pokles na 0,8%. V roce 2005 došlo k mírnému zvýšení 

na 1,15.% Tento vývoj není pro společnost  příznivý. Provozní hospodářský výsledek 

by měl být zvyšován. 

U finančního výsledku hospodaření je vývoj opačný. V prvních třech letech 

dosahoval záporných hodnot. Konkrétně v roce 2001 -1,22%, v roce 2002 -0,99% a 

v roce 2003 -1,26%. V roce 2004 a 2005 byly hodnoty již kladné 1,23% a 2,08%. 

Finanční výsledek hospodaření firma tvoří pomocí bonusů od IVG. Existují tři druhy 

bonusů. Absolutní, ten je za prodej a počítá se jako 1% z obratu prodeje nových vozů. 

Bonus spokojenosti, ten je 0,75% z obratu prodeje nových vozů, a je vyplácen podle 

výsledků spokojenosti zákazníků (speciální telefonický způsob zjišťování). A nakonec 

bonus odběru (0,5% z obratu prodeje nových vozů) u kterého záleží na odběru 

skladových aut od IVG. 

Hospodářský výsledek před zdaněním v roce 2001 dosahoval 1,66% v poměru 

k tržbám. V roce 2002 pak 1,92%, v dalším roce 1,07%, v roce 2004 2,03% a 

v posledním sledovaném období pak 3,22%. 

Vývoj hospodářského výsledku za účetní období je obdobný. V roce 2001 1,11%, 

v dalších letech 1,34% a 0,61%. V roce 2004 1,45% a v posledním sledovaném období 

2,26%. 

Je patrné, že i když provozní hospodářský výsledek klesá tak celkový hospodářský 

výsledek roste. Je to způsobeno rostoucím finančním výsledkem hospodaření. Tato 

situace není pro firmu výhodná. Důležitý je provozní hospodářský výsledek.  
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Graf 10 - Struktura výkazu zisků a ztrát 

 

3.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

 Čistý pracovní kapitál 

 

= oběžná aktiva -  cizí krátkodobý kapitál 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 

ČPK (v tis. Kč) -697 -6440 -13643 -4534 -3805 

 

Čistý pracovní kapitál je chápán jako určitý volný fond peněžních prostředků. 

Přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými závazky znamená, že firma má dostatek 

finančních prostředků na úhradu závazků, tzn. že je likvidní. V tomto případě je ve 

všech sledovaných obdobích záporný. Je to způsobeno vyššími krátkodobými závazky, 

než je hodnota oběžných aktiv. Příčinou tohoto stavu je, jak jsem již uvedla u 

horizontální analýzy aktiv, zvláštním způsobem účtování o předváděcích vozidlech. 

Firma účtuje o závazku, ale nezařazuje automobily do majetku.  

Pro zjištění příčin změn ČPK je nutno analyzovat cash-flow na bázi fondu 

finančních prostředků. Z pozice aktiv představuje zvýšení ČPK jakýkoliv růst oběžných 

aktiv nebo jakékoliv snížení položek krátkodobých závazků. Změny jsou patrné 

v následující tabulce. 
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Tabulka 1 - Cash-flow na bázi ČPK 
 Δ2002 - 2001 Δ2003 - 

2002 

Δ2004 - 2003 Δ2005 - 2004 

Změny + - + - + - + - 

Zásoby 5813 0 0 685 0 1699 11336 0 

Dl. pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kr. pohledávky 1897 0 0 2504 1845 0 670 0 

Finanční maj.  2398 0 0 1009 2128 0 0 1958 

Kr. závazky 0 15851 0 3005 6835 0 0 9319 

Přírůstek/Úbytek 10108 15851 0 7203 10808 1699 12006 11277 

Změna ČPK  5743  7203 9109  729  

 

V prvním sledovaném období je vidět, že pokles ČPK je způsoben výrazným 

zvýšením krátkodobých závazků a to o 15851 tis. Kč. Další pokles v letech 2002-2003 

je způsoben poklesem oběžných aktiv o 4198 tis. Kč a zvýšením krátkodobých závazků 

o 3005 tis. Kč. V dalším období došlo ke zvýšení ČPK o 9109 tis. Kč a to zejména 

zvýšením oběžného majetku o 2274 tis. Kč a snížením krátkodobých závazků o 6825 

tis. Kč. V posledním sledovaném období se hodnota ČPK opět zvýšila. Oběžný majetek 

stoupl o 10048 tis. Kč a krátkodobé závazky se zvýšily o 9319 tis. Kč.  

 

3.7 Analýza poměrových ukazatelů 

3.7.1 Ukazatele likvidity 

 

 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

 

= oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 
Tabulka 2 - Běžná likvidita 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Běžná likvidita 0,96 0,81 0,62 0,85 0,9 
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Na 1Kč krátkodobých závazků připadá v roce 2001 0,96Kč oběžných aktiv. 

Doporučené hodnoty pro tento ukazatel jsou 1,5 – 2,5. Z toho je patrno, že podnik má 

špatnou likviditu. Pokud by přeměnil všechna svá oběžná aktiva v hotovost není 

schopen uspokojit všechny své věřitele.  

Tento ukazatel je citlivý na strukturu zásob, protože u zásob může trvat velmi 

dlouho, než se přemění na peníze. Také je citlivý na strukturu pohledávek vzhledem 

k jejich neplacení ve lhůtě či nedobytnosti.  

Pro zlepšení tohoto ukazatele by firma měla zvětšit své peněžní prostředky, snížit 

nepotřebné zásoby a zlepšit placení pohledávek odběrateli.  

 

 Pohotová likvidita (likvidita 3. stupně) 

 

= (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

 
Tabulka 3 - Pohotová likvidita 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Pohotová likvidita 0,36 0,31 0,19 0,37 0,25 

 

Na 1Kč krátkodobých závazků v roce 2001 připadá 0,36Kč oběžných aktiv bez 

zásob.  

Limitní hodnota tohoto ukazatele je 1. V našem případě je mnohem nižší. To 

znamená, že firma má příliš prostředků vložených v zásobách. Pokud by se podnik 

dostal do problémů musí spoléhat na jejich odprodej, ale jak jsem již uvedla prodej 

zásob může trval dlouho. 

 

 Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

 

= finanční majetek / krátkodobé závazky 

 
Tabulka 4 - Okamžitá likvidita 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Okamžitá likvidita 0,06 0,11 0,07 0,16 0,07 
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Na 1Kč krátkodobých závazků připadá v roce 2001 0,06Kč finančního majetku. 

Doporučené hodnoty u tohoto ukazatele jsou 0,2 – 0,5. Firma dosahuje nižších hodnot. 

Nižší hodnoty jsou efektivnější, protože si firma neváže tolik prostředků ve finančním 

majetku. Zároveň je to spojeno s určitým rizikem.  

 

Celkově všechny ukazatele likvidity nevycházejí příliš pozitivně. Firma váže příliš 

prostředků v zásobách. Zároveň se potýká s nezaplacenými pohledávkami ve lhůtách 

splatnosti.  

Pro snížení rizika má firma zřízen kontokorentní úvěr u běžného účtu.  
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Graf 11 - Ukazatele likvidity 

 

3.7.2 Ukazatele zadluženosti 

 

 Celková zadluženost 

 

= cizí zdroje / celková pasiva 

 
Tabulka 5 - Celková zadluženost 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Celková zadluženost 0,9 0,9 0,88 0,65 0,67 

 

Na 1Kč pasiv připadá v roce 2001 0,9Kč cizích zdrojů. Tento ukazatel nám 

vypovídá o poměru financování cizím kapitálem. Zlaté pravidlo udává, že poměr 

vlastního a cizího kapitálu by měl být 50 na 50. Zde je vidět že v prvních třech letech 
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bylo financování přibližně 10 : 90. V letech 2004 a 2005 se firma více přiblížila 

doporučenému poměru.  

Věřitelé vyžadují nižší hodnoty tohoto ukazatele aby snížili své riziko. Pro 

vlastníky je naopak výhodnější větší financování pomocí cizích zdrojů aby znásobili své 

výnosy.  

 

 Koeficient samofinancování 
 

= vlastní kapitál / celková pasiva 

 
Tabulka 6 - Koeficient samofinancování 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Koeficient samofinancování 0,1 0,1 0,13 0,35 0,33 

 

Na 1Kč pasiv připadá 0,1Kč vlastního kapitálu. Tento ukazatel je doplňkem 

celkové zadluženosti. Společně ukazují strukturu financování podniku. Oba ukazatele 

dohromady dají součet přibližně 1. Jak již bylo vidět z předchozího ukazatele, firma je 

v prvních třech letech z  90% financována z cizích zdrojů. V letech 2004 a 2005 pak 

přibližně 34% je její vlastní kapitál. 

 

 Ukazatel úrokového krytí 

 

= EBIT / nákladové úroky 

 
Tabulka 7 - Ukazatel úrokového krytí 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Ukazatel úrokového krytí 3,43 4,15 2,15 2,4 19,29 

 

Na 1Kč nákladových úroků připadá v roce 2001 3,43Kč provozního výsledku 

hospodaření. Tento ukazatel informuje o tom, kolik je zapotřebí zisku na zaplacení 

úroků z vypůjčeného kapitálu. U dobrých firem se tento ukazatel pohybuje kolem 

hodnoty 8. Při žádostech o úvěr banky vyžadují minimální hodnotu 3. Pokud by 

ukazatel vyšel 1, znamená to, že firma na splacení úroků použije celý zisk.  
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V našem případě v prvních dvou letech pohybuje nad hranicí pro banky. V dalších 

dvou letech pak kolem 2,3. Menší hodnota ukazatele je způsobena poklesem provozního 

výsledku hospodaření. Obrovský nárůst v roce 2005 byl způsoben poklesem 

nákladových úroků.  
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Graf 12 - Ukazatele zadluženosti 

 
 

3.7.3 Ukazatele rentability 

 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 

= hospodářský výsledek po zdanění / celková aktiva 

 
Tabulka 8 - Rentabilita celkového kapitálu 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Rentabilita celkového kapitálu (v %) 4,09 3,21 1,91 4,43 5,52 

 

Na 1Kč celkových aktiv v roce 2001 připadá 0,0409Kč hospodářského výsledku 

po zdanění. Ukazatel ROA je jeden z ukazatelů důležitých pro firmu, informuje totiž o 

tom, jak byl zhodnocen celkový kapitál, který byl do firmy vložen. Zde jsou hodnoty 

poměrně malé, znamená to, že firma nepracuje se svým celkovým kapitálem příliš 

efektivně.  
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 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

= hospodářský výsledek po zdanění / vlastní kapitál 

 
Tabulka 9 - Rentabilita vlastního kapitálu 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 41,47 32,30 14,64 12,76 16,94 

 

Na 1Kč vlastního kapitálu připadá v roce 2001 0,4147Kč hospodářského výsledku 

po zdanění. Tento ukazatel měří výnosnost kapitálu vloženého akcionáři. V našem 

případě jsou hodnoty poměrně příznivé. Je to dáno tím, že firma je z větší části 

financována cizím kapitálem. Oproti roku 2001, kdy je hodnota 41,47% je v roce 2005 

hodnota 16,94%. To je způsobeno tím, že firma začala v průběhu let využívat i 

financování pomocí vlastního kapitálu.  

 

 Rentabilita tržeb (ROS) 

 

= hospodářský výsledek po zdanění / tržby 

 
Tabulka 10 - Rentabilita tržeb 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Rentabilita tržeb (v %) 1,01 1,25 0,57 1,34 2,02 

 

Na 1Kč tržeb připadá v roce 2001 0,0101Kč hospodářského výsledu po zdanění. 

Tento ukazatel informuje o tom, jak je podnik ziskový ve vztahu k tržbám. Tento 

ukazatel vyjadřuje i hospodárnost, protože v tomto ukazateli se projeví každé snížení 

nákladů. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je víc jak 10%. Toho náš podnik 

nedosahuje. Vyplývá z toho, že firma má vysoké náklady a proto dosahuje nízkého 

zisku.  

 

Při pohledu na všechny ukazatele rentability si můžeme povšimnout, že firma 

dosahuje nízkého zisku v porovnání s velikostí aktiv a velikostí tržeb. Znamená to, že 

 - 46 - 



firma nevyužívá efektivně celkového kapitálu a není hospodárná, protože dosahuje 

vysokých nákladů. 

Jediný ukazatel, který vychází pozitivně, je ukazatel ROE, tj. rentabilita vlastního 

kapitálu. To je způsobeno tím, jak jsem již uvedla, že firma je z větší části financována 

z cizích zdrojů a má proto velmi nízký vlastní kapitál. 
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Graf 13 - Ukazatele rentability 

3.7.4 Ukazatele aktivity 

 

 Obrat celkových aktiv 

 

= tržby / celková aktiva 

 
Tabulka 11 - Obrat celkových aktiv 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Obrat celkových aktiv 4,05 2,56 3,34 3,3 2,73 

 

Na 1Kč celkových aktiv připadá v roce 2001 4,05Kč tržeb. Tento ukazatel udává 

kolikrát se aktiva obrátí v tržby. Doporučené hodnoty jsou 1,6 – 3. Firma se v tomto 

rozpětí pohybuje v letech 2002 a 2005. Ve zbylých letech jsou hodnoty vyšší, což může 

signalizovat, že společnost má nedostatek majetku. V této situaci je vhodné buď zvýšit 

tržby nebo nakoupit majetek.  
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 Obrat stálých aktiv 

 

= tržby / stálá aktiva 

 
Tabulka 12 - Obrat stálých aktiv 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Obrat stálých aktiv 11,04 5,82 6,63 7,23 7,07 

 

Na 1Kč stálých aktiv připadá v roce 2001 11,04Kč tržeb. Tento ukazatel měří 

využívání stálých aktiv, tj. kolikrát se stálá aktiva obrátí v tržby.  

 

 Doba obratu zásob 

 

= zásoby / denní tržby 

 
Tabulka 13 - Doba obratu zásob 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Doba obratu zásob 26,95 43,34 35,63 32,16 54,92 

 

Ukazatel udává počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo do doby prodeje. V roce 2001 to bylo přibližně 27 dní. Podle hodnot za 

celé sledované období se dá říci, že společnost hospodaří se zásobami celkem dobře. 

V roce 2005 je patrné velké zvýšení doby a je potřeba dát pozor aby se toto číslo již 

nezvětšovalo. 

 

 Doba obratu pohledávek 

 

= krátkodobé pohledávky z obchodního styku / denní tržby 

 
Tabulka 14 - Doba obratu pohledávek 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Doba obratu pohledávek 12,13 14,91 8,06 14,15 13,70 
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Tento ukazatel se dá také jinak nazvat průměrná doba splatnosti pohledávek. 

Udává počet dnů, během nichž je inkaso tržeb zadrženo v pohledávkách. V roce 2001 

průměrně platili odběratelé své pohledávky za 12 dnů. Vzhledem k tomu, že doba 

splatnosti, kterou firma požaduje je 10 dní, je jasné, že odběratelé většinou platí se 

zpožděním. 

 

 Doba obratu kr. závazků z obchodního styku 

 

= krátkodobé závazky z obchodního styku / denní tržby 

 
Tabulka 15 - Doba obratu závazků 
 2001  2002 2003 2004 2005 

Doba obratu závazků 40,68 86,83 52,08 48,81 79,96 

 

Tento ukazatel informuje o platební morálce naší firmy. Udává dobu, po kterou 

firma odkládá platbu faktur. V roce 2001 firma zaplatila průměrně fakturu dodavateli za 

41 dní. V roce 2005 to bylo 80 dní.  

 

Pokud porovnáme dobu obratu pohledávek a dobu obratu zásob, zjistíme, že firma 

poskytuje obchodní úvěr na kratší dobu než je doba, po kterou využívá obchodního 

úvěru od svých dodavatelů. To je pro firmu velká výhoda, protože obchodní úvěr je 

zdroj levných financí.  
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Graf 14 - Ukazatele aktivity 
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3.7.5 Provozní (výrobní) ukazatele 

 

 Produktivita z přidané hodnoty 

 

= přidaná hodnota/ počet zaměstnanců 

 
Tabulka 16 - Produktivita z přidané hodnoty  
 2001  2002 2003 2004 2005 

Produktivita z přidané 

hodnoty (v tis. Kč) 
765,46 738,75 866,64 425,86 672,6 

 

V roce 2001 připadlo na jednoho zaměstnance průměrně 765,46 tis. Kč přidané 

hodnoty. To znamená, že jeden zaměstnanec v roce 2001 vyprodukoval pro firmu právě 

765,46 tis. Kč. Hodnota tohoto ukazatele je proměnlivá. Pro firmu je výhodný její růst.  

Meziroční absolutní změny tohoto ukazatele je výhodné porovnat s meziročními 

absolutními změnami průměrných ročních mezd na jednoho pracovníka.  

Nejprve uvedu tabulku průměrných mezd za rok na jednoho pracovníka. 

 
Tabulka 17 - Průměrná roční mzda na 1 pracovníka 
 2001  2002 2003 2004 2005 

Průměrná mzda za rok na 1 

pracovníka (v tis. Kč) 
277,96 278,36 323,28 275,86 319,04 

 

V tabulce je vidět, že v roce 2004 byla průměrná mzda nižší než v roce 2003. 

Příčinou je přijmutí několika pracovníků s nižší mzdou.  

V následující tabulce je vidět srovnání procentních změn.  

 
Tabulka 18 - Procentní změny produktivity z přidané hodnoty a průměrné mzdy 
 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 

Δ Produktivity z přidané 

hodnoty (v %) 
-3,49 17,31 -50,86 57,94 

Δ Průměrných mezd (v %) 0,14 16,14 -14,67 15,65 
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Z tabulky je patrné, že v prvním období rostly mzdy rychleji než produktivita 

z přidané hodnoty. V letech 2003 – 2004 pak mzdy klesly o menší hodnotu než 

produktivita. Ani jedno není pro firmu příliš příznivé. V ostatních obdobích je růst 

průměrné mzdy pomalejší než růst produktivity. 
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Graf 15 - Vývoj produktivity z přidané hodnoty a průměrných mezd 

 
 

 Nákladovost výnosů 

 

= náklady/ výnosy (bez mimořádných) 

 
Tabulka 19 - Nákladovost výnosů 
 2001  2002 2003 2004 2005 

Nákladovost výnosů 0,991 0,988 0,995 0,986 0,981 

 

V roce 2001 připadlo 0,991Kč nákladů na 1 Kč výnosů. Pozitivní je, že ve všech 

sledovaných obdobích je hodnota ukazatele nižší než 1, to znamená, že náklady jsou 

nižší jak výnosy. Výhodné je i klesající tendence ukazatele od roku 2003. Pro firmu to 

znamená, že náklady rostou pomaleji než výnosy.  
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3.8 Soustavy poměrových ukazatelů 

3.8.1 Altmanův index finančního zdraví (Z score) 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,998x5 

x1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

x2 = hospodářský výsledek minulých let / celková aktiva 

x3 = EBIT / celková aktiva 

x4 = účetní hodnota akcií / cizí zdroje 

x5 = celkové tržby / celková aktiva 

 
Tabulka 20 - Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index finančního zdraví 

Rok Ukazatel x1 x2 x3 x4 x5

Výše ukazatele -0,02 0,02 0,1 0,03 4,09 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota -0,01434 0,01694 0,3107 0,0126 4,04092 

2001 

Součet váž. hodnot 4,37 

Výše ukazatele -0,12 0,04 0,07 0,02 2,6 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota -0,08604 0,03388 0,21749 0,0084 2,5948 

2002 

Součet váž. hodnot 2,77 

Výše ukazatele -0,29 0,09 0,07 0,02 3,4 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota -0,20793 0,07623 0,21749 0,0084 3,3932 

2003 

Součet váž. hodnot 3,49 

Výše ukazatele -0,1 0,11 0,02 0,3 3,68 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota -0,0717 0,09317 0,06214 0,126 3,67264 

2004 

Součet váž. hodnot 3,88 

Výše ukazatele -0,06 0,11 0,03 0,22 2,81 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota -0,04302 0,09317 0,09321 0,0924 2,8 

2005 

Součet váž. hodnot 3,04 
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Ve všech sledovaných obdobích vyšly celkové hodnoty vyšší než 2,9. Podle 

autorů indexu to znamená, že firma je finančně silná a zdravá.  

Pokud se ale podíváme na tabulku výpočtu indexu za jednotlivé roky, zjistíme, že 

hodnota je z největší části tvořena posledním poměrem. Tj. 0,998*(celkové tržby / 

celková aktiva). Znamená to tedy, že společnost má velkou hodnotu tržeb vzhledem 

k celkovým aktivům. Zbylé vážené hodnoty jsou malé a celkový výsledek tolik 

neovlivní. 

Z toho vyplývá, že hodnocení Altmanova indexu je nutno brát s rezervou. 

 

3.8.2 Index IN01 

 

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

x1 = celková aktiva / cizí zdroje 

x2 = EBIT / nákladové úroky 

x3 = EBIT / celková aktiva 

x4 = výnosy / celková aktiva 

x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní účty) 

 

Ve všech sledovaných letech se součet vážených hodnot pohybuje v intervalu 0,75 

– 1,77. To je interval pro šedou zónu. To znamená, že podle tohoto ukazatele má 

společnost jisté finanční obtíže, ale není bezprostředně ohrožena.  
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Tabulka 21 - Index IN01 
Index IN01 

Rok Ukazatel x1 x2 x3 x4 x5

Výše ukazatele 1,11 3,43 0,1 4,11 0,96 

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

Vážená hodnota 0,1443 0,1372 0,392 0,8631 0,0864 

2001 

Součet váž. hodnot 1,623 

Výše ukazatele 1,11 4,15 0,07 2,62 0,81 

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

Vážená hodnota 0,1443 0,166 0,2744 0,5502 0,0729 

2002 

Součet váž. hodnot 1,21 

Výše ukazatele 1,13 2,15 0,07 3,42 0,62 

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

Vážená hodnota 0,1469 0,086 0,2744 0,7182 0,0558 

2003 

Součet váž. hodnot 1,28 

Výše ukazatele 1,53 2,4 0,02 3,76 0,85 

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

Vážená hodnota 0,1989 0,096 0,0784 0,7896 0,0765 

2004 

Součet váž. hodnot 1,24 

Výše ukazatele 1,48 19,30 0,03 2,89 0,9 

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

Vážená hodnota 0,1924 0,772 0,1176 0,6069 0,081 

2005 

Součet váž. hodnot 1,77 

 

Ve všech sledovaných letech se součet vážených hodnot pohybuje v intervalu 0,75 

– 1,77. To je interval pro šedou zónu. To znamená, že podle tohoto ukazatele má 

společnost jisté finanční obtíže, ale není bezprostředně ohrožena.  

 

Podle Altmanova indexu vyšlo, že společnost je finančně zdravá. Podle indexu 

IN01 tomu tak není. Oba indexy jsou tvořeny trochu jiným způsobem,  proto ani 

nemůže být zaručeno aby podaly stejný výsledek. 

Index IN01 počítá i s likviditou (poměr x5). Podle předchozí kapitoly víme, že 

společnost má problémy s likviditou. Ve všech sledovaných letech je poměr x5 velmi 
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malý a snižuje tak hodnotu indexu IN01. Proto podle tohoto indexu je firma v „šedé 

zóně“.  

 

Jak už jsem uvedla ani Altmanův index nepodává 100% výsledek. Proto můžeme 

říci, že pokud přihlédneme k oběma indexům, tak se firma nachází v „šedé zóně“ ale 

blíže k hranici prosperity.  

 
 

3.9 Souhrnné hodnocení finanční situace firmy 

 

Ve vývoji majetku je patrné zvýšení v letech 2001 a 2004. V roce 2001 firma 

zakoupila novou budovu, kam se po rekonstrukci přestěhovala, a v roce 2004 

zprovoznila lakovnu.  

Ve stejných letech je patrný větší nárůst vlastního kapitálu. Růst v roce 2004 byl 

způsoben hlavně zvýšením základního kapitálu z 1 mil. na 9,5 mil. Kč.  

 

Při pohledu na poměr vlastního kapitálu na celkových pasivech je také jasné, že 

firma nedodržuje „zlaté pravidlo financování“ 50 na 50. V roce 2001 byla zadluženost 

90%, v roce 2005 pak 67%. Tedy firma postupně splácí své dluhy. Na této úrovni 

zadluženosti by se firma měla udržet i v dalších letech.  

 

Čistý pracovní kapitál ve všech sledovaných obdobích vychází záporně. Je to 

způsobeno vyšší hodnotou krátkodobých závazků než je hodnota oběžných aktiv. Firma 

totiž používá zvláštní způsob účtování o předváděcích vozidlech.  

 

Hospodářský výsledek před zdaněním poklesl pouze v roce 2002-2003. Ve 

zbylých letech rostl, což je pozitivní. Na druhou stranu vývoj provozního 

hospodářského výsledku příliš pozitivní není. V obdobích 2002-2003 a 2003-2004 

významně poklesl a i když v posledním sledovaném období vzrostl, nevrátil se na 

úroveň z roku 2002.  
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Firma má problémy s likviditou. Běžná, pohotová i okamžitá likvidita vyšla pod 

doporučenými hodnotami. Firma má příliš prostředků v zásobách a potýká se 

s nezaplacenými pohledávkami ve lhůtách splatnosti. Důvodem včas nezaplacených 

pohledávek může být jak ignorace ze strany odběratelů, kteří jsou většinou zvyklí 

dodržovat 14-ti denní dobu splatnosti (firma dává 10 dnů), tak i nedostatečné finanční 

prostředky zákazníků.  

 

Firma dosahuje nízkého zisku v porovnání s velikostí aktiv a velikostí tržeb. 

Znamená to, že firma není hospodárná a nevyužívá efektivně celkového kapitálu.  

 

Průměrná doba splatnosti pohledávek je 12 dní. Společnost na faktury udává dobu 

splatnosti 10 dní. Z toho plyne, že většina odběratelů platí své závazky pozdě. Firma má 

i několik nedobytných pohledávek.  

 

Platbu faktur firma odkládá o více dní, než jí platí odběratelé. V roce 2001 to bylo 

40 dní, v roce 2005 pak 80 dní. Firma tak využívá obchodního úvěru, což je levný zdroj 

financí.  

 

Podle Altmanova indexu společnost prosperuje. Podle indexu IN01 se firma 

nachází v „šedé zóně“ s nejasným dalším vývojem. Souhrnně lze tedy říci, že firma je 

průměrná ale blíží se k vyšší hranici.  
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4 Návrhy na opatření ke zlepšení finanční situace firmy 

 

V první řadě by firma měla zlepšit svou likviditu. Pomocí může být např. zřízení 

kontokorentu, který již firma má a využívá. Další cestou je zkrácení doby inkasa 

pohledávek. Jak jsem již uvedla, firma se potýká s nezaplacenými pohledávkami po 

lhůtách splatnosti. Je to velmi častý  jev a firmu to po nákladové stránce velmi zatěžuje. 

Proto budu návrhy směřovat k tomuto problému, protože je největší.  

 

Řešením je řízení pohledávek. To zahrnuje používání platebních a zajišťovacích 

instrumentů s ohledem na situaci a zjišťovat informace o svých odběratelích. Pomocí 

zjištěných informací lze odběratele rozdělit do několika skupin a dle skupin potom 

může firma využívat různých nástrojů k zajišťování a vymáhání pohledávek.  

U jednotlivých skupin si může společnost i stanovit výše maximálního 

poskytovaného obchodního úvěru. Je jasné, že u skupiny s nejlepší platební morálkou 

může být obchodní úvěr neomezený. Na druhou stranu, u skupiny s nejhorší platební 

morálkou může být zboží poskytnuto pouze za hotové.  

 

Nyní uvedu konkrétní příklad takového rozdělení odběratelů na skupiny. U 

odběratelů bych sledovala dvě základní informace. Jakou mají platební morálku a podle 

objemu tržeb.  

Podle platební morálky lze rozdělit firmy do 4 skupin. 

 
Tabulka 22 - Skupiny 
Skupina Platební morálka 

1. do doby splatnosti zaplaceno 75 – 100% všech plateb 

2. do doby splatnosti zaplaceno 45 – 75% všech plateb 

3. do doby splatnosti zaplaceno 0 – 45% všech plateb 

 

Skupina č. 1 jsou odběratelé s nejlepší platební morálkou. Důležité je také 

přihlédnout k tomu, do jaké doby po splatnosti odběratelé zaplatí zbytek. Je rozdíl 

pokud odběratel zaplatí 70% plateb do tří dnů po splatnosti nebo jestli odběratel s 30% 
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plateb platí až měsíc po lhůtě splatnosti. I na toto by se měl klást důraz při rozdělování 

do jednotlivých skupin. 

 

V těchto skupinách lze ještě udělat podskupiny dle objemu tržeb.  

 
Tabulka 23 - Podskupiny 
Podskupina Objem tržeb za rok 

a. objem tržeb za rok vyšší než 500 000 

b. objem tržeb za rok v intervalu 100 000 – 500 000 

c. objem tržeb za rok nižší než 100 000 

 

Tímto nám vznikne celkem 9 skupin odběratelů. Každé skupině lze přiřadit jiné 

platební podmínky, maximální obchodní úvěr, způsob zajištění pohledávek, způsoby 

vymáhání atd.  

Konkrétní možné podmínky pro jednotlivé skupiny obsahuje následující tabulka. 

 
Tabulka 24 - Skupina 1 
Skupina Výše obchodního 

úvěru 

Způsoby jištění 

1a neomezeně nemusí být, dobrá platební morálka 

1b neomezeně totéž 

1c neomezeně totéž 

 

Jak je vidět, v první skupině nemusí být omezení obchodního úvěru ani žádné 

způsoby jištění. Jedná se o odběratele s velmi dobrou platební morálkou.  

 
Tabulka 25 - Skupina 2 
Skupina Výše obchodního 

úvěru 

Způsoby jištění 

2a neomezeně záloha, faktoring, pojištění 

2b do 20 000,- záloha, faktoring, úroky z prodlení 

2c do 7 000,- záloha, úroky z prodlení 
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V druhé skupině jsou odběratelé s horší platební morálkou. U skupiny 2a je výše 

obchodního úvěru neomezená z důvodu, že tento odběratel nám přináší vysoké tržby. O 

to více, ale musíme dbát na zajištění.  

 
Tabulka 26 - Skupina 3 
Skupina Výše obchodního 

úvěru 

Způsoby jištění 

3a do 70 000,- záloha, pojištění, úroky z prodlení, postoupení 

3b do 7 000,-  záloha, pojištění, úroky z prodlení, postoupení 

3c 0,- platby pouze v hotovosti 

 

Třetí skupina jsou odběratelé s nejhorší platební morálkou. Velkým odběratelům 

můžeme umožnit ještě obchodní úvěr, ale v omezené výši. Odběratelům do 100 000,- za 

rok, můžeme prodávat pouze za hotové.  

 

U nových odběratelů, o kterých nevíme nic, bych ze začátku doporučovala brát 

zálohu. Je to takové jištění, kdyby nechtěl zaplatit. Podle jeho platební morálky ho pak 

můžeme zařadit do jedné ze skupin a podle toho s ním domlouvat obchodní podmínky.  

 

Toto rozdělení odběratelů a obchodní podmínky jsou jenom základním řešením 

této problematiky. Podrobnější řešení by vyžadovalo pečlivější analýzu všech 

odběratelů a rozdělení i podle jiných kritérií než jen podle platební morálky a výše 

tržeb.  

 

Společnost by se ale neměla zaměřit pouze na problematiku plateb po lhůtě 

splatnosti. Problémem je také stále se snižující provozní výsledek hospodaření. 

Společnost by se měla snažit zvýšit své tržby při stávající úrovni nákladů nebo se 

pokusit snížit své náklady. Minimálně by se měla pokusit zajistit aby náklady rostly 

pomaleji než tržby za prodej zboží.  

 

Jak jsem již zmínila firma v nedávné době zprovoznila lakovnu. Nyní ji využívá 

pouze pro vozidla VW. V lakovně se nachází pouze jeden lakovací box, který je 
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obsluhovaný třemi lakýrníky a je plně využit. Firma by musela nakoupit ještě jeden box. 

Ale další pracovníky by najímat nemusela. Jeden box by byl využíván pro lakování 

podkladových vrstev a druhý na vrchní laky. Tímto by se znatelně zkrátil čas lakování a 

firma by mohla přijímat i jiné zakázky než jen VW. Tímto by se zvýšily tržby, mzdové 

náklady by zůstaly na stejné úrovni, zvýšily by se pouze náklady na spotřebu materiálu 

a s nákupem nového boxu by vznikly odpisy.  

 

Společnost také plánuje zřízení klempírny. Pro začátek počítá s dvěma 

pracovníky. Jeden by auta rozebíral a skládal a druhý prováděl klempířské práce. Pokud 

by to byli oba zkušení klempíři, mohli by se střídat. Rozdělením prací na přípravné a 

klempířské dojde k úspoře času. Pokud budou kapacity nenaplněné, firma by mohla 

přijímat i jiné zakázky než jen od majitelů VW. Tak by společnost dále rozšířila své 

pole působnosti. Dle mého názoru společnost, která se zabývá více činnostmi není tolik 

ohrožena výkyvy trhu.  

 

Rozšíření lakovny a využívání klempírny ovšem předpokládá zájem zákazníků. 

Vzhledem k tomu, že lakoven a kvalitních klempíren není v Liberci mnoho, je v této 

oblasti dost potenciálních zákazníků. Důležitým faktorem je i cena prací, která by se 

měla držet průměru libereckého kraje, alespoň ze začátku. Podle zájmu je možno ji 

upravit podle potřeb. Pokud bude zájem o služby lakovny a klempírny vysoký je možno 

cenu stanovit vyšší.  

 

Zájem o lakýrnické a klempířské práce se zvyšuje přímo úměrně počtu dopravních 

nehod v kraji. Podle Českého statistického úřadu se počty nehod v Libereckém kraji 

zvyšují. Konkrétní čísla ukazuje následující tabulka. 

 
Tabulka 27 - Počty dopravních nehod  v Libereckém kraji 
 2003 2004 2005 

Počty nehod 8637 8757 9018

Škoda celkem (v Kč) 367022 378587 383111
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Pro podrobnější zpracování tohoto návrhu je potřeba i kalkulace nákladů. Zejména 

u lakovny, aby bylo jisté, že přinese vyšší zisk. U klempírny pak záleží jak bude 

využita, pokud bude její kapacita plně využitá je možno uvažovat o najmutí dalších 

klempířů, ale i toto vyžaduje analýzu nákladů.  
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Závěr 
 
 

V této práci jsem zhodnotila současnou finanční situaci společnosti Auto Enge, a. 

s. a navrhla možné návrhy na zlepšení. Pomocí strategické a finanční analýzy jsem 

hodnotila její silné a slabé stránky, konkurenci a základní finanční ukazatele. Na 

základě těchto informací jsem předložila návrhy řešení. Tyto návrhy nejsou příliš 

podrobné, to vyžaduje více zkušeností a detailnější znalosti prostředí.  

 

U finanční analýzy společnosti jsem využila základních ukazatelů likvidity, 

rentability, zadluženosti, aktivita a provozní ukazatele. Ze soustav poměrových 

ukazatelů pak Altmanův index finančního zdraví a Index IN01. 

 

Společnost má problémy s odběrateli, kteří neplatí včas. Společnosti tak vznikají 

náklady na vymáhání a navíc se potýká s nízkými ukazateli likvidity, což naznačuje, že 

se může lehce dostat do platební neschopnosti.  

 

Podle indexu IN01 se firma nachází v „šedé zóně“, ale dle Altmanova indexu je 

společnost finančně zdravá. Znamená to, že má menší finanční potíže, ale že její další 

vývoj není příliš ohrožen.  

 

Mým návrhem u potíží s platbami po lhůtách splatnosti je rozdělení odběratelů do 

devíti skupin. Třídění by probíhalo na základě platební morálky a také na základě 

velikosti zakázek. Podle těchto skupin pak navrhuji řešení v podobě omezení výše 

obchodního úvěru a také způsoby zajištění těchto pohledávek.  

 

Dalším návrhem je rozšíření lakovny. Nyní je využívána pouze pro majitele vozů 

VW, ale nákupem dalšího boxu by mohla být využívána jinými zákazníky. Společnost 

také plánuje zřízení klempírny se dvěma pracovníky. I ta by mohla být, pokud bude mít 

volné kapacity využívána pro další zákazníky.  

 

Tyto návrhy, aby mohly být ve firmě použity, potřebují další detailnější 

zpracování a analýzu. Odběratele by bylo potřeba roztřídit podle dalších hledisek, aby 
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bylo možno co nejlépe stanovit obchodní podmínky. U lakovny a klempírny je potřeba 

kalkulace nákladů, aby bylo jasné, zda rozšíření přinese vyšší hospodářský výsledek 

nebo ne.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
VW – Volkswagen 

IVG, s. r. o. – Importer Volkswagen Group, s. r. o. (zastoupení VW v ČR) 

ČPK – čistý pracovní kapitál 

ROI – Return on investment (rentabilita vloženého kapitálu) 

ROA – Return on assets (rentabilita celkových aktiv) 

ROE – Return on common equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

ROS – Return on sales (rentabilita tržeb) 

EBIT – Earnings before Interest and Taxes (provozní hospodářský výsledek) 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2002-2001 % 2003-2002 % 2004-2003 % 2005-2004 % 
Aktiva 34660 52922 47347 47307 60630 18262 52,69 -5575 -10,53 -40 -0,08 13323 28,16 
Stálá aktiva 12722 23289 23823 21596 23429 10567 83,06 534 2,29 -2227 -9,35 1833 8,49 
Dlouhodobý nehm. majetek 98 63 27 159 49 -35 -35,71 -36 -57,14 132 488,89 -110 -69,18 
Dlouhodobý hmot. majetek 12624 23226 23796 21437 23380 10602 83,98 570 2,45 -2359 -9,91 1943 9,06 
Dlouhodobý finanční majet  ek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Oběžná aktiva 16828 26936 22738 25012 35060 10108 60,07 -4198 -15,59 2274 10,00 10048 40,17 
Zásoby 10516 16329 15644 13945 25281 5813 55,28 -685 -4,19 -1699 -10,86 11336 81,29 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Krátkodobé pohledávky 5174 7071 4567 6412 7082 1897 36,66 -2504 -35,41 1845 40,40 670 10,45 
Krátkodobý finanční majetek 1138 3536 2527 4655 2697 2398 210,72 -1009 -28,54 2128 84,21 -1958 -42,06 
Časové rozlišení 5110 2967 786 699 2141 -2143 -41,94 -2181 -73,51 -87 -11,07 1442 206,29 
Pasiva 34660 52922 47347 47307 60630 18262 52,69 -5575 -10,53 -40 -0,08 13323 28,16 
Vlastní kapitál 3412 5266 6169 16413 19761 1854 54,34 903 17,15 10244 166,06 3348 20,40 
Základní kapitál 1000 1000 1000 9150 9150 0 0,00 0 0,00 8150 815,00 0 0,00 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rezervní fondy 200 200 200 200 409 0 0,00 0 0,00 0 0,00 209 104,50 
Výsledky hosp. min. let 797 2365 4066 4969 6854 1568 196,74 1701 71,92 903 22,21 1885 37,94 
Výsledek hosp. běž. úč. obd. 1415 1701 903 2094 3348 286 20,21 -798 -46,91 1191 131,89 1254 59,89 
Cizí zdroje 31215 47641 41874 30824 40844 16426 52,62 -5767 -12,11 -11050 -26,39 10020 32,51 
Rezervy 0 0 88 0 1000 0 0 88 0 -88 -100,00 1000 0 
Dlouhodobé závazky 3690 4403 5493 1278 979 713 19,32 1090 24,76 -4215 -76,73 -299 -23,40 
Krátkodobé závazky 17525 33376 36381 29546 38865 15851 90,45 3005 9,00 -6835 -18,79 9319 31,54 
Bankovní úvěry a výpomoci 10000 9774 0 0 0 26 26 7-2 -2,  -97 4 -100,00 0 0 0 0 
Časové rozlišení 33 15 -696 70 25 -18 -54,55 -711 -4740,00 766 -110,06 -45 -64,29 

Příloha 1 – H
orizontální analýza rozvahy 

 
 
 
 
 



 
 
Údaje v tis. Kč, resp. v % 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Aktiva 34660 52922 47347 47307 60630 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Stálá aktiva 12722 23289 23823 21596 23429 36,71% 44,01% 50,32% 45,65% 38,64% 
DNM 98 63 27 159 49 0,28% 0,12% 0,06% 0,34% 0,08% 
DHM 12624 23226 23796 21437 23380 36,42% 43,89% 50,26% 45,31% 38,56% 
Dlouhodobý fin. majetek 0 0 0 0 00% 00 00% 00 0%0 0, 0, % 0, 0, % 0,0  
Oběžná aktiva 16828 26936 22738 25012 35060 48,55% 50,90% 48,02% 52,87% 57,83% 
Zásoby 10516 16329 15644 13945 25281 30,34% 30,85% 33,04% 29,48% 41,70% 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 00% 00 00% 00 0%0 0, 0, % 0, 0, % 0,0  
Krátkodobé pohledávky 5174 7071 4567 6412 7082 14,93% 13,36% 9,65% 13,55% 11,68% 
Krátkodobý fin. majetek 1138 3536 2527 4655 2697 3,28% 6,68% 5,34% 9,84% 4,45% 
Časové rozlišení 5110 2967 786 699 2141 14,74% 5,61% 1,66% 1,48% 3,53% 
Pasiva 34660 52922 47347 47307 60630 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál 3412 5266 6169 16413 19761 9,84% 9,95% 13,03% 34,69% 32,59% 
Základní kapitál 1000 1000 1000 9150 9150 2,89% 1,89% 2,11% 19,34% 15,09% 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 00% 00% 00% 00 0%0 0, 0, 0, 0, % 0,0  
Rezervní fondy 200 200 200 200 409 0,58% 0,38% 0,42% 0,42% 0,67% 
Výsledky hosp. min. let 797 2365 4066 4969 6854 2,30% 4,47% 8,59% 10,50% 11,30% 
Výsledek hosp. běž. období 1415 1701 903 2094 3348 4,08% 3,21% 1,91% 4,43% 5,52% 
Cizí zdroje 31215 47641 41874 30824 40844 90,06% 90,02% 88,44% 65,16% 67,37% 
Rezervy 0 0 88 0 1000 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 1,65% 
Dlouhodobé závazky 3690 4403 5493 1278 979 10,65% 8,32% 11,60% 2,70% 1,61% 
Krátkodobé závazky 17525 33376 36381 29546 38865 50,56% 63,07% 76,84% 62,46% 64,10% 
Bankovní úvěry a výpomoci 10000 9774 0 0 85% 47 00% 00 0%0 28, 18, % 0, 0, % 0,0  
Časové rozlišení 33 15 -696 70 25 0,10% 0,03% -1,47% 0,15% 0,04% 

Příloha 2 – V
ertikální analýza rozvahy 

 
 
 
 
 
 



 
 

 2001 2002 2003 2004 2005
2002-
2001 % 

2003-
2002 % 

2004-
2003 % 

2005-
2004 % 

Tržby za prodej zboží 127443 126546 147415 144286 148075 -897 -0,70% 20869 16,49% -3129 -2,12% 3789 2,63% 
Obchodní marže 11716 10430 11553 10864 13104 -1286 -10,98% 1123 10,77% -689 -5,96% 2240 20,62% 
Výkony 13013 9078 10636 11783 17697 -3935 -30,24% 1558 17,16% 1147 10,78% 5914 50,19% 
Tržby za prodané vlastní 
výrobky a služby 13013 9078 10636 11783 17651 -3935 -30,24% 1558 17,16% 1147 10,78% 5868 49,80% 
Výkonová spotřeba 16462 10049 11096 13278 13986 -6413 -38,96% 1047 10,42% 2182 19,66% 708 5,33% 
Přidaná hodnota 8267 9459 11093 9369 16815 1192 14,42% 1634 17,27% -1724 -15,54% 7446 79,47% 
Osobní náklady 4040 4840 5677 8398 10989 800 19,80% 837 17,29% 2721 47,93% 2591 30,85% 
Provozní hospodářský 
výsledek 3572 3602 3394 1158 1698 30 0,84% -208 -5,77% -2236 -65,88% 540 46,63% 
Hospodářský výsledek před 
zdaněním 2120 2424 1615 2929 4775 304 14,34% -809 -33,37% 1314 81,36% 1846 63,02% 
Hospodářský výsledek za 
účetní období 1415 1701 903 2094 3348 286 20,21% -798 -46,91% 1191

131,89
% 1254 59,80% 

Příloha 3 – H
orizontální analýza 

výkazu zisků a ztrát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
Tržby za prodej zboží 127443 126546 147415 144286 148075 100% 100% 100% 100% 100%
Náklady vynaložené na prodané zboží -115727 -116116 -135862 -133422 -134971 -90,81% -91,76% -92,16% -92,47% -91,15%
Obchodní marže 11716 10430 11553 10864 13104 9,19% 8,24% 7,84% 7,53% 8,85%
Výkony 13013 9078 10636 11783 17967 10,21% 7,17% 7,22% 8,17% 12,13%
Výkonová spotřeba -16462 -10049 -11096 -13278 -13986 -12,92% -7,94% -7,53% -9,20% -9,45%
Provozní náklady -6528 -8719 -11642 -26896 -19780 -5,12% -6,89% -7,90% -18,64% -13,36%
Osobní náklady -4040 -4840 -5677 -8398 -10989 -3,17% -3,82% -3,85% -5,82% -7,42%
Provozní hospodářský výsledek 3572 3602 3394 1158 1698 2,80% 2,85% 2,30% 0,80% 1,15%
Finanční výsledek hospodaření -1552 -1256 -1862 1771 3077 -1,22% -0,99% -1,26% 1,23% 2,08%
Hospodářský výsledek před zdaněním 2120 2424 1579 2929 4775 1,66% 1,92% 1,07% 2,03% 3,22%
Hospodářský výsledek za účetní období 1415 1701 903 2094 3348 1,11% 1,34% 0,61% 1,45% 2,26%

Příloha 4 – V
ertikální 

analýza výkazu zisků a ztrát 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 2001 2002 2003 2004 2005
2002-
2001 % 

2003-
2002 % 

2004-
2003 % 

2005-
2004 % 

Cash-flow z provozní 
činnosti -3865 13138 9467 -8488 2567 17003 -439,92% -3671 -27,94% -17955 -189,66% 11055 -130,24%

Cash-flow z investiční 
činnosti 1120 

-
11412 

-
11516 2704 -4226 -12532

-
1118,93% -104 0,91% 14220 -123,48% -6930 -256,29%

Cash-flow z finanční 
činnosti 3766 672 0 -238 -90 -3094 -82,16% -672 -100,00% -238 100,00% 148 -62,18%

Cash-flow celkem 1021 2398 -1009 -6022 -1749 1377 134,87% -3407 -142,08% -5013 496,83% 4273 -70,96%

Příloha 5 – H
orizontální 

analýza cash-flow
 

 



Příloha 6 – Organizační struktura společnosti Auto Enge, a. s. 
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