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Abstrakt  

 

Předkládaná práce se zabývá finanční analýzou podniku KOBERCE BRENO, spol s r.o. 

v letech 2006 až 2008. 

Práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

zahrnuje popisování problematiky finanční analýzy, její nástroje a metody. V praktické 

části je provedena analýza účetních výkazů pomocí vertikální a horizontální analýzy, 

dále analýza pomocí poměrových ukazatelů.  

Na závěr jsem provedl celkové zhodnocení firmy a stanovila doporučení, která by měla 

vést ke zlepšení situace. 

 

 

Abstract 

 

This submitted bachelor dissertation deals with financial analysis of KOBERCE 

BRENO, spol s r.o. , between 2006 and 2008. 

The thesis is divided into two parts – the theoretical and the practical one. In the 

theoretical part of the work is described financial analysis, its implements and methods. 

In the practical part, is provided the analysis of accounting documents used for vertical 

and horizontal analysis, as well as the analysis by financial ratio indicators. 

At the end I provided the general survey of the financial situation and determined  

suggestions, that could improve  its financial situation in firm. 

 

 

Klí čová slova: finanční analýza, metody finanční analýzy, vertikální analýza, 

horizontální analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

 

Key words 

Financial analysis, methods financial analysis, vertical analysis, horizontál analysis, 

balance, profit and loss statement 
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ÚVOD 

 

Na začátku devadesátých let minulého století prošla ekonomika v České republice 

mnoha změnami. Podniky, které byly doposud státními, byly zprivatizovány  a vznikla 

řada nových podniků v soukromém vlastnictví. Některé z těchto nových podniků  

zanikly, jiné úspěšně nebo méně úspěšně  hospodaří dodnes. 

 

V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a české podniky jsou 

konfrontovány se standardy a jakostními předpisy a musí obstát v zahraniční 

konkurenci. Proto řada podniků prošla nejrůznějšími optimalizačními a ozdravnými 

programy, které se zaměřily na zlepšení všech interních a externích procesů. 

 

Jelikož v konkurenčním prostředí není jednoduché tohoto cíle dosáhnout je potřeba, aby 

podnik pohotově reagoval na neustále se měnící okolí. Podnik by tedy měl mít jasnou 

představu o své finanční situaci, pravidelně provádět zhodnocení své finanční situace 

a za pomoci získaných výsledků plánovat budoucí finanční záměry.  

 

Základním cílem podnikatelských subjektů v tržní ekonomice je udržet se na trhu, 

zajistit existenci firmy. Dalšími navazujícími cíly podnikání je dosažení prosperity 

a zvyšování hodnoty firmy. Dosažení zisku je především dílčím cílem, stává 

se nástrojem k výše zmíněným cílům. 

 

Zisk má určitou vypovídací schopnost o úspěšnosti podnikání. Celkovou finanční 

situaci podniku však není možné posuzovat podle tohoto čísla a proto pro hlubší 

analýzy finančního „zdraví“ podniku využíváme metody finanční analýzy. 
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1 Cíl bakalářské práce 

 

Cílem mé bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti KOBERCE 

BRENO, spol s r.o. v letech 2006 až 2008. Na základě rozboru účetní závěrky (údajů 

z účetních výkazu) a výpočtu jednotlivých finančních ukazatelů posoudit vývoj 

a navrhnout doporučení, která by měla vést ke zlepšení finanční situace podniku, 

zejména v možných kritických oblastech.  

 

Při plnění hlavního i dílčích cílů mé bakalářské práce vycházím z účetních výkazů 

(rozvaha, výkaz zisků a ztrát) zvoleného podniku KOBERCE BRENO, spol s r.o. 

v letech 2006 až 2008, dále z metod a ukazatelů popsaných v teoretické části   

(kapitola 2). 

 

1.1 Základní informace o podniku 

 

Obchodní jméno:   KOBERCE BRENO, spol s r.o. 

Sídlo podniku:   Antala Staška 1071, 140 00, Praha 4 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Rozhodující předmět činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 

                                                           prodej  

Datum vzniku:   22. září 1997 

IČO:     256 09 866 

Zápis v OR:    Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 54570 
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1.2 Předmět podnikání 

 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- pronájem a půjčování movitých věcí 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 

 

1.3 Historie podniku 

 

Podnik KOBERCE BRENO byl založen v roce 1994 jako velkoobchod s podlahovými 

krytinami. Od roku 1998 se podnikatelské aktivity rozrůstají o vlastní maloobchodní síť 

prodejních center. K upevnění pozice došlo v roce 2001 odkoupením 100% podílu 

konkurenční společnosti KTI s.r.o. Následně pod značku KOBERCE BRENO přibylo 

„Království koberců“ s vlastním logem a prodejními jednotkami, které v současné době 

nesou logo BRENO a jsou plně začleněny mezi ostatní prodejny společnosti. 

KOBERCE BRENO je ryze český subjekt. Je jedním z největších a nejvýznamnějších 

tuzemských prodejců podlahových krytin zajišťujícím prodej a servis na celém území 

ČR. Společnost je zároveň přímým dovozcem a nejsilnějším distributorem významných 

zahraničních výrobců. V roce 2006 BRENO expandovalo na slovenský trh otevřením 

poboček v Bratislavě, Trenčíně a Nitře. V roce 2008 následovala prodejna v Martině 

 a v roce 2009 v Žilině. 

 

Síť specializovaných prodejen BRENO nabízí kompletní sortiment podlahových krytin 

- metrové koberce bytové, zátěžové, nebo vlněné v široké škále barev, vzorů 

a materiálů. Připraveny jsou originální a luxusní kusové koberce v klasických 

i moderních vzorech. Nepřeberná je i nabídka PVC v nových designech dokonale 

imitujících dřevo nebo dlažby. Doplňkovým programem je bytový sortiment a garnýže. 

 

Podnik má v současné době dva vlastníky a hodnota základního kapitálu je 33 964 000 

Kč.  
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KOBERCE BRENO, spol s r.o. zaměstnává k 31. 12. 2008 435 zaměstnanců a je 

tvořena 44 prodejnami po celé České republice a 5 prodejnami na Slovensku.  
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2 Teoretické poznatky v oblasti finanční analýzy 

 

2.1  Původ finanční analýzy 

 

Původ finanční analýzy je pravděpodobně stejně starý jako vznik peněz. Vlastí finanční 

analýzy jsou podle dostupných pramenů Spojené státy americké. Nicméně ve svých 

počátcích se jednalo pouze o teoretické práce, které s praktickou analýzou neměly nic 

společného. Prakticky jsou analýzy využívány již po několik desetiletí. Finanční 

analýzy se přirozeně vyvíjely podle doby, ve které měly fungovat. Struktura těchto 

analýz se podstatným způsobem změnila v době, kdy se do značné míry začaly využívat 

počítače, neboť v tom smyslu se změnily i matematické principy a důvody, které vedly 

k jejich sestavování. 

 

Finanční analýzy se zpočátku vyznačovaly především tím, že znázorňovaly absolutní 

změny v účetních výsledcích. Později se však ukázalo, že rozvaha a výsledovka jsou 

zdrojem kvalitních informací pro zjišťování úvěrové schopnosti podniků. Lze tedy říci, 

že Spojené státy americké jsou také kolébkou zpracování odvětvových přehledů, které 

jsou vytvářeny na základě rozvah a výsledovek jednotlivých společností. 

 

V Čechách lze za počátek finanční analýzy označit počátek minulého století, kdy 

se poprvé v literatuře objevuje pojem „analýza bilanční“ ve spise „Bilance akciových 

společností“, který sepsal prof. dr. Pazourek. Jak už z názvu vyplývá, období před 

druhou světovou válkou je tedy ve znamení bilančních analýz. Po druhé světové válce 

se pak začíná objevovat pojem finanční analýza pro rozbor finanční situace podniku, 

odvětví nebo státu, i když v našich podmínkách se tohoto pojmu začíná hojně používat 

až po roce 1989. Samozřejmě se zde projevil vliv americké a britské terminologie. 

V Německu se pro finanční analýzu používá i nadále pojem bilanční analýza resp. 

bilanční kritika, ta zahrnuje hodnocení všech dokumentů, tj. rozvahy, výsledovky, 

příloh a výročních zpráv. (6) 
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2.1.1 Úloha finanční analýzy ve finančním řízení podniku 

 

Cílem finanční analýzy je provést za pomoci specifických metodických postupů 

diagnózu finančního hospodaření firmy, odhalit případné poruchy v době, kdy je možno 

je ještě bez větších dopadů napravit a ukázat i na silné stránky, kterých může podnik 

naopak využít.  

 

Úkolem finanční analýzy je globální posouzení finanční pozice podniku. Je sice 

pohledem do minulosti, ale současně i základem, od něhož se odvíjí podnikatelské 

záměry pro příští období. (9) 

 

Finanční analýza je úzce spjata s finančním účetnictvím, které poskytuje data 

a informace pro finanční rozhodování.  

 

Účetnictví však poskytuje finančnímu manažerovi údaje momentálního typu v podobě 

převážně stavových absolutních veličin uváděných k určitému datu, resp. za určité 

období, které jednotlivě mají malou vypovídací schopnost. Samotné souhrnné výstupy 

neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho silných 

a slabých stránkách, nebezpečích, trendech a celkové kvalitě hospodaření. 

K jejich překonání se proto využívá finanční analýzy jako formalizované metody, která 

poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací 

schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční 

situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. (3) 
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Hlavní úkoly finanční analýzy lze shrnout do následujících oblastí: 

• verifikace dosažených výsledků, kvantifikace příčin, které výsledky ovlivnily 

a systematické hodnocení vzájemných souvislostí za účelem odhalení reálného 

finančního postavení podniku, sloužící pro konkrétní rozhodování, jak v oblasti 

podnikových financí, tak v oblastech věcného rozhodování. 

• hledání rezerv v provozní i investiční činnosti podniku, možnosti hlubší analýzy 

situace podniku i jeho finančních zdrojů. 

•  sestavování kvalitních reálných krátkodobých i dlouhodobých finančních plánů, které 

jsou podkladem pro rozhodování v budoucnu. 

• kontroly, neboť nám umožňuje zjišťovat, do jaké míry jsou opatření realizována 

v podniku úspěšně a zda se projevují ve zlepšování či zhoršování finanční situace 

podniku a jeho výkonnosti. (9) 

 

Pravidelné provádění finanční analýzy je nesmírným přínosem pro všechny typy 

podniků, neboť může s předstihem upozornit na případné problémy v jeho hospodaření. 

Je však nutné si uvědomit, že bez kvalifikovaného a komplexního ekonomického 

posouzení a správné interpretace jsou výsledky finanční analýzy bezcenné, dokonce 

lze na základě jejich chybné interpretace přijmout chybná rozhodnutí a tím případně 

prohloubit finanční problémy podniku. 

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

 

Závěry získané finanční analýzou jsou důležité pro všechny, kteří nějakým způsobem 

přicházejí s daným podnikem do styku. Jsou to především: 

 

• Manažeři využívající informace získané prostřednictvím finanční analýzy především 

k dlouhodobému a operativnímu finančnímu řízení. Zajímají se nejen o vývoj 

v podniku, který řídí, ale i o vývoj finanční situace obchodních partnerů 

i konkurenčních podniků. 

• Vlastníci podniku (akcionáři, společníci) si finanční analýzou ověřují, zda prostředky, 

které do podniku investovali jsou náležitě zhodnocovány a řádně využívány. Zajímají 
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se zejména o vývoj ukazatelů tržní hodnoty firmy a ukazatelů výnosnosti. Pomocí 

vývoje těchto ukazatelů hodnotí práci manažerů podniku, kteří s jejich majetkem 

disponují. 

• Zaměstnanci podniku mající přirozený zájem na prosperitě a finanční stabilitě svého 

podniku, na jehož vývoji jsou zainteresováni svým zaměstnáním a hmotným 

zabezpečením. 

• Obchodní partneři, mezi něž patří jak strana dodavatelů tak i odběratelů Dodavatelé 

si na základě znalostí finanční situace potencionálních zákazníků vybírají nejvhodnější 

odběratele, zajímají se především o platební schopnost podniku, strukturu oběžných 

aktiv a krátkodobých závazků i o průběh peněžních toků. Odběratelé mají zájem 

především na dlouhodobé stabilitě podniku, aby v případě bankrotu neměli problémy 

se zajištěním vlastní výroby. 

• Banky sledují především solventnost, likviditu podniku, hodnotí výnosnost podniku 

v delším časovém období s cílem zjistit schopnost tvorby peněžních prostředků 

a úhrady přijatých závazků včetně dohodnutých úroků. 

• Držitelé dluhopisů podniku využívají informace ke zhodnocení finanční stability 

podniku a jeho platební schopnosti s cílem zjistit, zda jim bude cenný papír splacen včas 

a v dohodnuté výši. 

• Investoři, kteří se na základě získaných informací rozhodují, do kterého podniku vloží 

svůj kapitál. 

• Konkurenti podniku, kteří informace využívají pro srovnání s vlastními výsledky, 

odhalení slabých a silných stránek konkurenčních podniků a tím upevňují své postavení 

na trhu. 

• Stát a jeho orgány, které tyto údaje potřebují pro formulování hospodářské politiky 

státu, pro kontrolu plnění daňových a jiných odvodových povinností podniků 

a pro statistické účely. 

• Auditoři, účetní a daňoví poradci, kteří prostřednictvím finanční analýzy odhalují 

nedostatky ve finančním hospodaření podniku a navrhují nápravná opatření 

ke stabilizaci firmy. (9) 
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2.3 Etapy finanční analýzy 

 

Finanční analýza probíhá v několika krocích. Může použít „školní“ pojetí nebo 

složitější širší pojetí, kterým získáme přesnější výsledky. Následující tabulka zachycuje 

jednotlivé etapy u „školního“ a širšího pojetí. (5) 

 

Tabulka 1: Dvě pojetí hlavních etap finanční analýzy 

 „Školní“ pojetí Širší pojetí 
1a Výběr srovnatelných podniků 
1b Příprava dat ukazatelů 1 

Výpočet ukazatelů 
zkoumaného 

podniku 1c Ověření předpokladů o ukazatelích 

2a Výběr vhodné metody pro analýzu a pro hodnocení 
ukazatelů 

2b Zpracování vybraných ukazatelů 
2 

Srovnání hodnot 
ukazatelů 

s odvětvovými 
průměry 2c Hodnocení relativní pozice podniku  

3 Analýza časových 
trendů 

3 Identifikace modelu dynamiky 
4 Analýza vztahů mezi ukazateli 
4a Pyramidové funkční vazby 
4b Vzájemné korelace ukazatelů 

4 
Hodnocení 

vzájemných vztahů 
ukazatelů pomocí 

pyramidové soustav 4c Identifikace modlu vztahů 
5a Variantní návrhy na opatření 

5 
Návrh na opatření 

ve finančním 
plánování a řízení 5b Odhady rizik jednotlivých variant 

Zdroj: (5) 

 

2.4 Zdroje vstupních informací pro finanční analýzu 

 

Zdrojem údajů pro finanční analýzu jsou nejen interní finanční výkazy (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, výkaz o cash flow), výroční zprávy, různá statistická šetření, údaje 

manažerského účetnictví, ale i externí údaje o jiných podnicích. Např. údaje 

ze Statistické ročenky ČSÚ (Českého statistického úřadu), obchodního věstníku, 

z Prospektu emitenta cenných papírů SCP (Středisko cenných papírů). Ty slouží 

především pro srovnání s ostatními, hlavně konkurenčními podniky. (8) 
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V předložené bakalářské práci budou vstupní informace pro zpracování praktické části 

čerpány zejména z finančních výkazů. Proto je v následujícím textu věnována pozornost 

jejich stručné charakteristice. 

Účetní výkazy poskytují informace celé řadě uživatelů a lze je rozdělit do dvou 

základních částí: účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. Finanční 

účetní výkazy jsou externími výkazy, neboť poskytují informace zejména externím 

uživatelům. Dávají přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití 

hospodářského výsledku a také o peněžních tocích. Vnitropodnikové účetní výkazy 

nemají právně závaznou úpravu a vychází z vnitřních potřeb každého podniku. (6) 

 

Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem.  

Základní funkcí rozvahy je pravidelně informovat o finanční situaci podniku. Obecně 

platí, že finanční situace je určována třemi složkami, a to aktivy, vlastním jměním 

podniku a jeho dluhy. Proto i obsahem Rozvahy je účelné uspořádání těchto základních 

složek tak, aby finanční situace podniku bylo možno posoudit. (9) 

 

HLAVNÍ NEDOSTATKY ROZVAHY  

• Při ocenění majetku se vychází z pořizovacích cen. I když jsou tyto pořizovací ceny 

pravidelně upravovány o odpisy, neodráží současnou hodnotu majetku. Jsou nepřesným 

vyjádřením skutečného opotřebení.  

• Volbou metod odepisování je možné dojít k odlišným zůstatkovým cenám. 

• Zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, nikoliv aktuálními. 

• Volbou způsobu oceňování zásob při vyskladnění dojdeme  k odlišným cenám. 

• Do majetku podniku nejsou zahrnuty taková aktiva jako jsou např. zaměstnanci, jejich 

kvalifikace, znalosti a zkušenosti. Tyto aktiva však mají podstatný vliv na efektivitě 

fungování podniku. (9) 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisků a ztráty konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti 

se podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze 
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zobrazen jako jediný údaj. Rozdíl výnosů a nákladů je výsledek  hospodaření a to buď 

zisk nebo ztráta. (3) 

 

HLAVNÍ NEDOSTATKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY  

• Zisk je v účetnictví vyčíslován jako rozdíl mezi výnosy a náklady, ve skutečnosti však 

neodpovídá hotovosti vytvořené firmou za dané účetní období. 

• Tržby za prodané výrobky či služby zahrnují jak tržby okamžitě uhrazené v hotovosti, 

tak i prodej na úvěr. Naopak do tržeb není zahrnuto inkaso plateb z prodeje, který byl 

realizován na úvěr v předchozích obdobích. 

• Náklady zahrnují položky, které nebyly uhrazeny v daném účetním období. 

• Náklady zahrnují i položky, které vůbec nesouvisí s úbytkem peněžních prostředků 

(odpisy,  tvorba rezerv). 

• Mimořádné položky nejsou součásti výsledků běžného období, proto by při provádění 

finanční analýzy neměly být brány v potaz. (9) 

 

2.5 Metody finanční analýzy 

 

Metody finanční analýzy, které se používají nejčastěji, můžeme rozdělit na dvě větší 

skupiny. První skupina metod využívá elementární matematiku a je běžným nástrojem 

finanční analýzy v podniku. Druhou skupinu tvoří metody založené na složitějších 

matematických postupech. Finanční analýzu lze členit na:  

 

• fundamentální, která se soustřeďuje spíše na rozbor kvalitativních údajů o podniku, 

přičemž základní metodou je odborný odhad založený na znalostech a zkušenostech 

analytika. Informace kvantitativní povahy se do analýzy zahrnují. Zpravidla se však 

nezpracovávají pomocí algoritmizovaného matematického aparátu. 

• technickou, která představuje kvantitativní zpracování ekonomických dat za použití 

algoritmizovaných matematických metod, přičemž získané výsledky jsou 

vyhodnocovány jak kvantitativně, tak kvalitativně. (9) 
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Označením finanční analýza se obecně rozumí finanční analýza technická, a proto tak 

bude v dalším textu nazývána. 

 

2.6 Členění finanční analýzy 

 

Finanční analýzu můžeme třídit podle různých hledisek. Nejpoužívanějším hlediskem 

členění metod finanční analýzy je členění podle používaných ukazatelů a způsobů jejich 

interpretace a to na:   

 

• Analýzu absolutních ukazatelů 

- horizontální analýza 

- vertikální analýza 

 

• Analýzu rozdílových ukazatelů 

- čistý pracovní kapitál 

- čisté pohotové prostředky 

 

• Analýzu poměrových ukazatelů 

- ukazatele zadluženosti 

- ukazatele likvidity 

- ukazatele aktivity 

- ukazatele rentability 

 

• Analýzu soustav ukazatelů 

- Altmanův index 

- Index důvěryhodnosti (9) 

 

Finanční analýza začíná rozborem absolutních ukazatelů (tržeb, nákladů, zisku, aktiv) 

a jejich změn (meziročních, časových řad). Často následuje rozbor struktury (procentní 

rozbor), základem finanční analýzy je rozbor poměrových ukazatelů. Finanční analýzu 

končíme analýzou soustav ukazatelů. 
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2.7 Analýza absolutních ukazatelů 

 

2.7.1 Horizontální analýza 

 

Označuje se také jako analýza vývojových trendů. 

Umožňuje porovnat vývoj jednotlivých položek výkazů za několik let a pomocí tohoto 

vývoje odvodit pravděpodobnou výši určité položky v budoucnosti. Při výpočtu změny 

se využívá hodnoty běžného období (zkoumaného) a předcházejícího období 

a vzájemně se tyto hodnoty  poměřují. (9) 

 

Vzorec č. 1: 

• zjištění procentní změny = (hodnota běžného období – hodnota minulého období) / 

hodnota minulého období * 100 (7) 

     

2.7.2 Vertikální analýza 

 

Někdy se označuje jako procentní rozbor.  

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku 

a z jakých zdrojů (kapitálu) byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat 

rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku. (7) 

 

2.8 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Slouží k analýze a řízení finanční situace podniku, především jeho likvidity a jsou 

označované jako fondy finančních prostředků – finanční fondy. Ve finanční analýze 

se jako fond označují ukazatele určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo 
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pasiva, respektive jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv 

a určitých položek krátkodobých pasiv – tzv. čistý fond. (7) 

 

Nejčastěji používanými čistými finančními fondy jsou: 

• čistý pracovní kapitál 

• čisté pohotové prostředky 

 

2.8.1 Čistý pracovní kapitál 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) patří mezi nejčastěji užívané rozdílové ukazatele, 

analyzuje platební schopnost podniku a může na něj nahlížet jako na finanční polštář 

pro nepříznivé finanční situace. Pro výpočet ČPK vycházíme z manažerského přístupu. 

Čistý pracovní kapitál pro manažery vyjadřuje finanční prostředky, které by měly být 

co nejefektivněji využity. (10) 

 

Vzorec č. 2: 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky (7) 

 

2.8.2 Čisté pohotové prostředky (čistý peněžní finanční fond) 

  

Pro sledování okamžité likvidity se používá čistý peněžní fond, který představuje rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Ukazatel 

vyřazuje zásoby i pohledávky, neboť tyto mohou být i nelikvidní, např. v případě 

nedobytných pohledávek, neprodejných výrobků. (7) 

Vzorec č. 3: 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

 

Za pohotové finanční prostředky se považují peníze v hotovosti a na účtech v bankách, 

někdy se sem zahrnují i peněžní ekvivalenty (termínované vklady, směnky) 

a za okamžitě splatné závazky se považují krátkodobé závazky. (7) 
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2.9 Analýza poměrových ukazatelů  

 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z účetních dat (rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty). Údaje zjištěné z rozvahy mají charakter stavových 

ekonomických veličin (zachycují veličiny k určitému datu, okamžitý stav). Naproti 

tomu údaje z výkazu zisku a ztráty charakterizují výsledky činnosti za určité období 

(jsou intervalovými veličinami, tokovými ukazateli). K přiblížení stavových ukazatelů 

k intervalovým se někdy doporučuje počítat je jako průměry (např. ze stavů 1. 1. 

a k 31.12, nebo jako průměry měsíčních hodnot).  

 

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

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

charakteristikách podniku. Jsou ovšem jen pomocníkem analýzy a interpretace jevů, 

jejich výpočtem však analýza nekončí, naopak spíše začíná. Dají se chápat jako určité 

síto, jež zachytí oblasti vyžadující hlubší analýzu. (7) 

 

Poměrové ukazatele lze rozdělit na: 

• Ukazatele zadluženosti 

• Ukazatele likvidity 

• Ukazatele aktivity 

• Ukazatele rentability 

 

 

2.9.1 Ukazatele zadluženosti 

 

Hodnotí finanční strukturu podniku. Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji 

financování podniku, měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy (tedy 

zadluženost podniku). Zadluženost není pouze negativní charakteristikou podniku, 

ale její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku, 

avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability. (7) 
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Podnik může také při určování své dluhové politiky vycházet z některých teoretických 

optimalizačních pravidel. K nejčastěji uváděným pravidlům patří tyto dvě: 

• Pravidlo vertikální kapitálové struktury , které uvádí, že podíl vlastních a cizích 

zdrojů by měl být 1:1, neboť vlastníci podniku by měli přispívat alespoň stejným dílem 

k financování jako věřitelé. (9) 

• Pravidlo nízkého věřitelského rizika mluví o tom, že podíl vlastního kapitálu 

na celkových zdrojích by měl být vyšší než podíl cizího kapitálu. (1) 

 

K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatelů: 

 

Vzorec č. 4: 

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva * 100 =  

= (krátkodobé závazky + dlouhodobé závazky + bankovní úvěry a výpomoci) / celková 

aktiva *100 (v %) (2)      

 

Celková zadluženost představuje podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým aktivům 

a měří tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek podniku. 

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. (2) 

 

Vzorec č. 5: 

Běžná zadluženost = krátkodobé závazky / celková aktiva * 100  

= (krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry) / celková aktiva * 100 (v %) (2) 

 

Vzorec č. 6: 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva * 100 (v %) (4)     

 

Tento ukazatel vyjadřuje proporci v jaké jsou aktiva podniku financována penězi 

vlastníků. (9)  

 

Vzorec č. 7:  

Úrokové krytí  = zisk před zdaněním a úroky / úroky nákladové (7)     
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Doporučené minimum je 3, optimální hodnota je okolo 8. (9) 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku 

a na akcionáře nezbude nic. (7)  

 

2.9.2 Ukazatele likvidity  

 

Ukazatele likvidity slouží k posouzení platební schopnosti firmy. Platební schopnost 

je obecně chápána jako schopnost firmy hradit své závazky. (9) 

V souvislosti s platební schopností je možné setkat se s pojmy solventnost a likvidita.  

Obvykle se vymezují takto:  

• Solventnost se definuje jako připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich 

splatnost, a je tak jednou ze základních podmínek existence podniku. 

• Likvidita je souhrn všech potencionálně likvidních prostředků, které má podnik 

k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. (7) 

 

Vzorec č. 8: 

Běžná likvidita  = oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bank. úvěry (3) 

 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku. Znamená to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost.  

Doporučená hodnota je vyšší jak 1,5. (7) 

 

Vzorec č. 9: 

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

bank. úvěry (3) 
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Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) poměřuje pouze pohotová oběžná aktiva 

s krátkodobými závazky, přičemž do pohotových aktiv zahrnuje pouze peněžní 

prostředky, obchodovatelné cenné papíry a pohledávky. (9)  

Optimální hodnota by se měla pohybovat v intervalu 1 až 1,5 (2) 

 

Vzorec č. 10: 

Okamžitá likvidita  = finanční majetek krátkodobé povahy / krátkodobé závazky + 

krátkodobé bank. úvěry (3)  

            

Hotovostní likvidita (likvidita 1. stupně) nejlépe vypovídá o skutečné platební 

schopnosti podniku k určitému datu, jeho nedostatkem je, že nebere v úvahu strukturu 

krátkodobých závazků  z pohledu jejich skutečné platební schopnosti. Proto 

se doporučuje zahrnout do konstrukce ukazatele pouze okamžitě splatné závazky. 

To je však možné pouze u interní analýzy, neboť externí uživatelé nemohou zjistit 

přesné údaje o hodnotě okamžitě splatných závazků. (9)  

Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v intervalu 0,2 až 0,5, ale většinou 

0,9 až 1,1 (žádoucí je velikost větší než 1, což znamená, že podnik je schopen okamžitě 

splatit veškeré krátkodobé závazky. (4) 

 

2.9.3 Ukazatele aktivity  

 

Jako ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv, jak krátkodobých tak i dlouhodobých. Prakticky se jedná 

o ukazatele typu obratu nebo obratovosti, které jsou využívány pro řízení aktiv. (2) 

 

Z technického hlediska se mohou ukazatelé aktivity vyskytovat ve dvou podobách:   

• Obrat udává počet obrátek, tj. kolikrát se určitá položka (skupina položek) obrátí resp. 

přemění do jiné položky (skupiny položek) za určité období (obvykle za jeden rok). 

• Doba obratu vyjadřuje délku období, které je nutné k uskutečnění jednoho obratu, 

vyjádřenou v časové měrné jednotce (obvykle ve dnech). (3) 
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Vzorec č. 11: 

Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva (2)   

Tento ukazatel představuje obrat kapitálu (a má spolu s rentabilitou tržeb významný 

vliv na rentabilitu aktiv). Dobré průměrné hodnoty tohoto ukazatele se pohybují od 1,6 

do 2,9 (pokud je počet obrátek celkových aktiv za rok menší než 1,5 je nutno prověřit, 

zda je možné vložený majetek redukovat. (4) 

 

Vzorec č. 12: 

Obrat stálých aktiv = tržby / stálá aktiva v zůstatkových cenách (8) 

    

Obrat dlouhodobého hmotného majetku  je ukazatelem efektivnosti a intenzity 

využívání zejména budov, strojů a zařízení. Vyjadřuje jaká částka tržeb byla 

vyprodukována z 1 Kč dlouhodobého hmotného majetku. (8) 

 

Vzorec č. 13: 

Obrat zásob = tržby / zásoby (8)      

 

Obrat zásob udává, kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku 

až po opětovný nákup zásob. (8) 

 

Vzorec č. 14: 

Doba obratu zásob = zásoby / denní tržby (2) 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů do doby spotřeby nebo prodeje zásob. 

Doba obratu zásob by se měla snižovat. (2) 

   

Vzorec č. 15: 

Doba obratu pohledávek = pohledávky / denní tržby  (4)     

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, po které podnik čeká na úhradu svých pohledávek 

z obchodních vztahů. (9) 

 

Vzorec č. 16: 

Doba obratu závazků = závazky / denní tržby (7) 
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Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, které v průměru uplynou mezi nákupem a peněžní 

úhradou dodavateli. (9) 

 

2.9.4 Ukazatele rentability  

 

Rentabilita, resp. výnosnost je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje 

a dosahovat zisku s použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjádření míry zisku 

z podnikání. Rentabilita je obecně vyjadřována jako poměr zisku k částce vloženého 

kapitálu. (9) 

 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA 

 

Vzorec č. 17: 

ROA = zisk po zdanění / celková aktiva * 100 (v %) (7)      

 

Tento ukazatel vyjadřuje celkovou efektivnost podnikání. Poměřuje zisk s celkovými 

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

(zda jde o zdroje vlastní nebo cizí). (7)  

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

 

Vzorec č. 18: 

ROE = zisk po zdanění /  vlastní kapitál  * 100 (v %)  (7)     

 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky 

podniku. Pro potencionální vlastníky podniku je tento ukazatel klíčovým měřítkem 

toho, jak by byly prostředky, které by do podniku vložili, zhodnoceny. Rentabilita 

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

na finančním trhu. (9) 
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Rentabilita vloženého kapitálu - ROI 

 

Vzorec č. 19: 

ROI  = EBIT / celkový kapitál * 100 (v %) (7) 

   

EBIT … zisk před zdaněním a úroky (provozní hospodářský výsledek)  

  

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu umožňuje posoudit výnosnost 

dlouhodobě investovaného kapitálu, to je suma dlouhodobě investovaných peněz 

jak vlastníků, tak věřitelů. (7) 

 

Rentabilita tržeb – ROS 

 

Vzorec č. 20: 

ROS = zisk po zdanění /  tržby  * 100 (v %)  (7)     

 

ROS charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby představují tržní ohodnocení výkonů 

podniku za určité časové období (rok, měsíc, týden, den). (7) 

 

2.10 Analýza soustav ukazatelů 

 

Tento způsob hodnocení finanční situace podniku využívá matematických modelů, 

které jsou zpravidla konstruovány na bázi několika vybraných poměrových ukazatelů, 

kterým jsou přiřazeny určité váhy. Výsledek je sumarizován do jednoho čísla, podle 

jehož výše je odhadována budoucí finanční situace podniku. (9)  

Existuje celá řada modelů, pomocí nichž se dá předvídat budoucí finanční situace 

podniku. V této práci budou použity Altmanův (Z-skóre) model a Index důvěryhodnosti 

podniku (Index IN).  
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2.10.1 Altmanův (Z-skóre) model 

    

Profesor financí Altman využil pro své hodnocení údaje podniků, které zbankrotovaly 

během následujících pěti let, i podniků, které prosperovaly. Zpočátku do svého modelu 

zahrnul 22 poměrových finančních ukazatelů, které postupně zredukoval na pět 

ukazatelů, kterým přidělil váhy. Výhodou modelu je zejména to, že celkem věrohodně 

předvídá bankrot asi 2 roky dopředu před skutečným bankrotem. Pracuje však s menší 

spolehlivostí do vzdálenější budoucnosti. (9) 

 

Vzorec č. 21: 

Z skóre = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x 3 + 0,420 x 4 + 0,998 x5  (4) 
 

x1 = čistý pracovní kapitál / CA = (Oběžná aktiva – krátkodobé závazky)/CA 

x2 = nerozdělený zisk / CA = (výsledek hospodaření minulých let)/CA 

x3 = zisk před zdaněním a úroky / CA 

x4 =  kapitál / celkové závazky 

x5 = tržby / CA = (tržby za zboží + tržby za prodej výrobků a služeb) / CA 
 

 CA ….celková aktiva 
  

 Z > 2.9 finančně pevný, stabilizovaný podnik 

 Z = 1,2 – 2,9 firma s neurčitou finanční situací (šedá zóna) 

 Z < 1,2 podnik se špatnou finanční situací – krachující podnik (4) 

 

2.10.2 Index důvěryhodnosti podniku (Index IN)  

 

Také v podmínkách České republiky se pokusili finanční analytikové sestavit model pro 

hodnocení českého podniku. Inka a Ivan Neumaierovi  sestavili tzv. index 

důvěryhodnosti českého podniku, zkráceně index IN. Při jeho sestavování vyšli 

z českých účetních výkazů a zahrnuli zvláštnosti současné ekonomické situace v ČR. 

Model obsahuje 5 vybraných ukazatelů, kterým jsou přiřazeny váhy. (9) 
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Vzorec č. 22: 

IN05   =   0,13 * x1 + 0,04 * x2 + 3,97 * x 3 + 0,21 * x 4 + 0,09 * x5  (7)  

                

x1 = celková aktiva / cizí zdroje 

x2 = zisk před zdaněním a úroky / nákladové úroky 

x3 = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

x4 = výnosy celkem / celková aktiva 

x5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry 

        

 IN > 1,6  finančně zdravý a stabilní podnik 

 IN = 0,9 – 1,6  podnik s neurčitou finanční situací 

 IN < 0,9  finančně neduživý podnik (7) 
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3 Analýza problému a návrh postupu řešení 

 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

3.1.1 Horizontální analýza (analýza trendu) 

 

Vyjadřuje, o kolik se změnili jednotlivé položky v čase. 

 

Tabulka 2: Horizontální analýza  

Výkaz zisku a ztráty 2006-2007  (%) 2007-2008 (%) 

Tržby za prodej zboží 18,00 4,24 

Výkony 22,2 -5,43 

Výkonová spotřeba 17,26 7,16 

Přidaná hodnota 14,75 14,17 

Provozní hospodářský výsledek 0,01 1,42 

HV za účetní období -1,35 4,09 
 Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Tržby za prodej zboží 

Tržby za prodej zboží mají vzrůstající tendenci hlavně v roce 2007 kdy hodnota tržeb 

přesáhla 1 miliardu a oproti roku 2006 se tržby zvýšili o 18%. V roce 2008 tržby 

za prodej zboží rostli, ale už pouze o 4% a to díky vzrůstající výkonové spotřebě 

a vzrůstající přidané hodnotě. 

 

Výkony  

Hodnota výkonů v roce 2006 dosahuje 14 mil. Kč a má vzrůstající tendenci, v roce 2007 

hodnota dosahuje 17 mil. Oproti tomu v roce 2008 výkony klesají o 5,5%, zde je vidět, 

že podnik nemá výrobní, ale obchodní charakter. 
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Výkonová spotřeba 

Ve sledovaném období výkonová spotřeba roste, v roce 2006 je hodnota 170 mil. Kč 

a v roce 2008 je to už 213 mil. Kč. Nejvíce se na tom podílí vzrůstající služby. 

 

Přidaná hodnota 

Přidaná hodnota má vzrůstající charakter ve sledovaných letech, v roce 2006 je to 165 

mil Kč a další roky vrůstá zhruba o 14%. 

 

Provozní hospodářský výsledek 

V roce 2006 a 2007 je provozní hospodářský výsledek takřka totožný a činní 78 mil. 

Kč. V roce 2008 vzrůstá a jeho hodnota je 79 mil. Kč 

 

Výsledek hospodaření za účetní období 

Výsledek hospodaření za účetní období v roce 2006 dosahuje 62 mil. Kč. Následující 

rok 2007 klesá na 61 mil. Kč. A v roce 2008 je zaznamenán opět růst na 63 mil. Kč. 
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Graf 1: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  
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Tabulka 3: Horizontální analýza  

Rozvaha 2006-2007 (%) 2007-2008 (%) 

Aktiva celkem 11,83 13,19 

Stálá aktiva 5,14 17,63 

Oběžná aktiva 13,53 10,78 

Zásoby 12,57 0,85 

Krátkodobé pohledávky 29,09 11,52 

Vlastní kapitál 52,04 35,63 

Cizí zdroje -3,32 -1,74 

Krátkodobé závazky 4,77 -9,42 

Bankovní úvěry a 
výpomoci 

-19,72 -2,19 

      Zdroj: Vlastní tvorba  

 

Stálá aktiva 

Za sledované období hodnota stálých aktiv vzrostla ze 144 mil. Kč na 178 mil. Kč, 

což je asi o 34 mil Kč. Nejprudší nárůst nastal mezi roky 2007 a 2008, kdy činil asi 

18%. Je to zapříčiněno výstavbou nové budovy a koupí nových služebních vozů. 

 

Oběžná aktiva  

Hodnota oběžných aktiv v roce 2006 byla 272 mil. Kč a v následujících letech 

se hodnoty zvyšují. V roce 2007 je to 37 mil Kč oproti roku 2006 a v roce 2008 hodnota 

oběžných aktiv dosahuje 342 mil. Kč 

 

Zásoby 

V roce 2007 je zaznamenán nárůst zásob zhruba o 13% ze 163 mil Kč na 184 mil Kč. 

V roce 2008 je hodnota zásob takřka neměnná oproti roku 2007. 

 

Krátkodobé pohledávky  

V roce 2006 činily krátkodobé pohledávky 82 mil Kč. Následoval jejich nárůst o 29% 

na 105 mil Kč a v roce 2008 se pohledávky navýšily na 117 mil Kč. 
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Vlastní kapitál 

Hodnota vlastního kapitálu v roce 2006 byla 117 mil. Kč a v následujících letech 

se hodnoty zvyšují. V roce 2007 je to 61 mil Kč oproti roku 2006 a nárůst o 52%. 

V roce 2008 hodnota vlastního kapitálu dosahuje 242 mil. Kč. Nárůst vlastního kapitálu 

je zapříčiněn postupným nárůstem výsledku hospodaření minulých let.  

 

Cizí zdroje 

V roce 2006 si podnik nabrala jak dlouhodobé, tak i krátkodobé úvěry, které do té doby 

společnost nevyužívala. Proto hodnota cizích zdrojů v roce 2006 vystoupala na 303 mil 

Kč. V následujících letech jsou bankovní úvěry spláceny a proto i cizí zdroje mají 

klesající tendenci. 

 

Krátkodobé závazky    

Krátkodobé závazky v roce 2006 a 2007 mají vzrůstající tendenci, hodnota v roce 2007 

je 197 mil. Kč. Oproti tomu hodnota v roce 2008 má už klesající tendenci o 9,5% 

na 178 mil. Kč a je to díky tomu, že se splácejí půjčky od podniku Tomáš Rozlílek – 

BRENO.  

 

Bankovní úvěry a výpomoci 

V roce 2006 si společnost nabrala jak dlouhodobé, tak krátkodobé úvěry, 

které do té doby společnost nevyužívala. Proto hodnota bankovních úvěrů v roce 2006 

vystoupala na 102 mil Kč. V následujících letech jsou bankovní úvěry spláceny a proto 

mají klesající tendenci. 
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Graf 2: Horizontální analýza rozvahy - aktiva 
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Graf 3: Horizontální analýza rozvahy – pasiva 
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3.1.2 Vertikální analýza 

 

Zobrazuje, jak se jednotlivé položky podílejí na celkové bilanční sumě. 

 

Tabulka 4: Vertikální analýza  

Rozvaha  2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 

Stálá aktiva 33,64 31,63 32,87 

Oběžná aktiva 63,64 64,61 63,23 

Zásoby 38,23 38,49 34,29 

Krátkodobé pohledávky 19,09 22,03 21,71 

Finanční majetek 5,16 2,22 4,37 

Vlastní kapitál 27,45 37,32 44,72 

Cizí zdroje 70,91 61,31 53,22 
    Zdroj: Vlastní tvorba  

  

Stálá aktiva 

Hodnota stálých aktiv za sledované roky se pohybuje kolem 32%. Průměrné hodnoty 

oběžných aktiv za sledované období jsou 64%. Z toho se dá usuzovat, že se jedná 

o kapitálově lehký podnik.  

 

Zásoby 

První dva roky ve sledovaném období se zásoby pohybovaly kolem 38% celkových 

aktiv. Následoval propad asi o 4%, takže hodnota zásob v roce 2008 činila 34% 

celkových aktiv. 

 

Krátkodobé pohledávky 

Hodnota krátkodobých pohledávek ve sledovaném období kolísala mezi 19% a 22%. 

 

Finanční majetek 

Finanční majetek měl nejvyšší hodnotu v roce 2006, kdy dosahoval 5% celkových 

aktiv. Následující rok se pohyboval kolem 2% a v roce 2008 narostl na 4,4%. 
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Vlastní kapitál 

Hodnota vlastního kapitálu má vzestupnou tendenci v roce 2008 činí 44,7% celkových 

pasiv a blíží se k zlatému pravidlu financování 50:50. Vlastní kapitál má vzestupnou 

tendenci díky zadrženému výsledku hospodaření z minulých let. 

 

Cizí zdroje  

V roce 2006 si podnik vzal bankovní úvěry, jak dlouhodobé, tak i krátkodobé 

a to se projevilo na vysoké hodnotě cizích zdrojů, která činila 70,9% celkových pasiv. 

V následujících letech podnik splácí své úvěry a cizí zdroje klesají  a hodnota v roce 

2008 činí 53, 2% celkových pasiv. Opět podnik splňuje zlaté pravidlo financování 

50:50, které se ale vztahuje až na poslední rok sledovaného období.  
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Graf 4: Vertikální analýza aktiv 

 



                                                                - 40 - 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H
od

no
ta

 %

2006 2007 2008

Roky

Vertikálni analýza pasiv

Vlastní
kapitál
Cizí
zdroje

 
Graf 5: Vertikální analýza pasiv 

 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

3.2.1 Čistý pracovní kapitál 

 

Tabulka 5: Čistý pracovní kapitál (v tis.) 

Rok 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál 83970 111807 163682 
     Zdroj: Vlastní tvorba  

 

Trend čistého pracovního kapitálu má vzrůstající charakter. V roce 2006 byla hodnota 

čistého pracovního kapitálu 83 mil. Kč a v roce 2008 už 163 mil. Kč. Tento způsob 

výpočtu představuje tzv. manažerský přístup. Hodnoty tak představují určitý volný 

finanční fond. Podnik v tomto případě dosahuje celkem vysokých čísel, což by mělo 

vést k úsudku, že podnik má dobré finanční zázemí a že je likvidní. 
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Graf 6: Čistý pracovní kapitál 

 

3.2.2 Čisté pohotové prostředky 

 

Tabulka 6: Čisté pohotové prostředky (v tis.) 

 Rok 2006 2007 2008 

Čisté pohotové prostředky -166114 -186575 -154967 
     Zdroj: Vlastní tvorba  

 

Výsledky čistých pohotových prostředků ukazují, že v případě potřeby zaplacení 

okamžitě splatných krátkodobých závazků má podnik nedostatečné množství 

pohotových finančních prostředků a není tudíž likvidní. Po celé sledované období 

se čisté pohotové prostředky pohybují v záporných hodnotách, což může významně 

ovlivnit přístup bank k podniku. 
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Graf 7: Čisté pohotové prostředky 

 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

3.3.1 Ukazatele zadluženosti 

 

Tabulka 7: Ukazatele zadluženosti 

 Rok 2006 (%) 2007 (%)  2008 (%) 

Celková zadluženost 70,91 61,31 53,22 

Koeficient samofinancování 27,45 37,32 44,72 
     Zdroj: Vlastní tvorba  

 

U ukazatelů zadluženosti by v ideálním případě mělo platit pravidlo 50:50. V roce 2006 

podnik nabral, jak dlouhodobé, tak i krátkodobé bankovní úvěry a proto jsou hodnoty 

celkové zadluženosti dost vysoké. V následujících letech podnik splácí své úvěry 

a v roce 2008 se už hodnoty celkové zadluženosti přibližují pravidlu 50:50. 
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Graf 8: Ukazatele zadluženosti 

 

Tabulka 8: Ukazatele zadluženosti 

 Rok 2006 2007 2008 

Úrokové krytí  23,41 14,1 12 
     Zdroj: Vlastní tvorba  

  

Ukazatel úrokového krytí nás informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. 

Za příznivé  pro podnik se považuje, když provozní výsledek hospodaření převyšuje 

nákladové úroky alespoň třikrát, u dobře fungujících podniků se výše tohoto ukazatele 

pohybuje v rozmezí 6 až 8. Ve sledovaném období je vidět že podnik si v roce 2006 

vede nadprůměrně a v následujících letech se hodnota snižuje, ale stejně v roce 2008 

úrokového krytí dosahuje hodnoty 12, takže můžeme podnik označit za dobře fungující 

co se týče úrokového krytí.  
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Graf 9: Úrokové krytí 

 

3.3.2 Ukazatele likvidity 

 

Tabulka 9: Ukazatele likvidity 

 Rok 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 1,19 1,33 1,5 

Pohotová likvidita 0,47 0,54 0,69 

Okamžitá likvidita 0,1 0,05 0,1 
     Zdroj: Vlastní tvorba  

 

Běžná likvidita 

Doporučené hodnoty běžné likvidity jsou nad 1,5%. Výsledky ukazují, že se podnik 

první dva roky pohybuje pod hranicí doporučené hodnoty. Až v roce 2008 je hodnota 

běžné likvidity přesně na doporučené hodnotě 1,5%. 

 

Pohotová likvidita 

Nejčastěji užívaný ukazatel likvidity by neměl být menší než 1. Ve sledovaném období 

je patrné, že hodnoty jsou menší než doporučená hodnota. Což pro podnik znamená, 

že by neměl být schopen vyrovnat své závazky, aniž by musel prodávat své zásoby. 
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Okamžitá likvidita 

Doporučené hodnoty okamžité likvidity se pohybují v rozmezí 0,2 až 0,5. 

Ve sledovaném období tohoto rozmezí podnik nedosáhl ani jednou. Z čehož lze 

usuzovat, že podnik neměl dostatek finančního majetku na zaplacení nejdůležitějších 

dluhů. 
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Graf 10: Ukazatele likvidity 

 

3.3.3 Ukazatele Aktivity 

 

Tabulka 10: Ukazatele aktivity 

 Rok 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktiv 2,03 2,14 1,97 

Obrat stálých aktiv 6,03 6,77 5,99 
     Zdroj: Vlastní tvorba  

 

Obrat celkových aktiv 

Doporučené hodnoty celkových aktiv se pohybují v rozmezí 1,6 až 2,9. Ve sledovaném 

období hodnoty patří do doporučeného intervalu a z toho lze usuzovat, že podnik 

efektivně využívá svého majetku. 
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Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv ukazuje, jak podnik efektivně využívá svých budov, strojů a dalších 

zařízení. Tento ukazatel se zohledňuje při úvahách o nových investicích. 
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Graf 11: Ukazatele aktivity 

 

Tabulka 11: Ukazatele aktivity 

Rok  2006 2007 2008 

Obrat zásob 5,31 5,57 5,75 

Doba obratu zásob 67,83 64,67 62,66 

Doba obratu pohledávek 29,1 32,85 34,29 

Doba obratu závazků 22,27 29,73 30,26 
      Zdroj: Vlastní tvorba  

 

Obrat zásob 

Hodnoty obratu zásob udávají, jak kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy 

oběžného majetku až po opětovný nákup zásob. Ze sledovaného období je patrné, 

že hodnota obratu zásob se pohybuje kolem 5.  
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Doba obratu zásob 

V roce 2006 byla hodnota doby obratu zásob 68 dnů. V následujících letech se doba 

obratu zásob snižuje, což  je dobré pro podnik. 

 

Doba obratu pohledávek  

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, po které podnik čeká na úhradu svých pohledávek 

z obchodních vztahů. Ve sledovaném období má tento ukazatel vzrůstající tendenci, 

což není dobré pro podnik. Ukazatel doby obratu pohledávek by se měl snižovat. 

 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, které v průměru uplynou mezi nákupem a peněžní 

úhradou dodavateli. Obecně platí, že doba obratu závazků by měla být delší než doba 

obratu pohledávek a to z důvodů finanční stability. Ze sledovaného období je zřejmé, 

že podnik čeká na proplacení svých pohledávek déle , než sám vyplácí své závazky.  
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Graf 12: Ukazatele aktivity 
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3.3.4 Ukazatele Rentability 

 

Tabulka 12: Ukazatele rentability 

 Rok 2006 (%) 2007 (%) 2008(%) 

ROA 14,48 12,77 11,75 

ROE 52,75 34,23 26,27 

ROI 18,25 16,32 14,62 

ROS 7,14 5,96 5,96 
     Zdroj: Vlastní tvorba  

 

ROA - rentabilita celkového kapitálu 

Rentabilita celkového kapitálu nám dává pohled na to, jak podnik efektivně využívá 

svůj majetek. Měří produkční sílu a výkonnost podniku a doporučené hodnoty jsou 

dobré, když je vypočítaná hodnota větší než 10%. V roce 2006 dosáhla rentabilita 

celkového kapitálu 14,5% , což ukazuje že podnik vykazuje dobré výsledky. Následující 

roky se hodnoty snižují. V roce 2008 je hodnota rentability celkového kapitálu 11,8%, 

což je ještě pořád nad doporučovanými hodnotami. 

 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel má investorům ukázat, zda je jejich kapitál náležitě zhodnocován. 

Za dobrý výsledek se považuje hodnota vyšší než 10%. Podnik dosáhl nejvyšší hodnoty 

v roce 2006 a to 52,7%. Následující roky hodnoty klesají hlavně kvůli zvyšujícímu 

se vlastnímu kapitálu, ale stále jsou poměrně hodně nad doporučovanými hodnotami. 

 

ROI – rentabilita vloženého kapitálu 

Rentabilita vloženého kapitálu ukazuje, kolik haléřů provozního zisku podnik dosáhl 

z investované 1 Kč bez ohledu na její původ. Tento ukazatel patří k nejdůležitějším 

ukazatelům  hodnocení podnikatelské činnosti podniku. Doporučené hodnoty 

se pohybují v rozmezí 12% až 15%. Hodnoty vyšší než 15% se považují za velmi dobré 

výsledky. Rentabilita vloženého kapitálu má v roce 2006 hodnotu 18,2% 

a v následujících letech klesá až na 14,6 %. Přesto se podniku pohybuje v doporučených 

hodnotách.  
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ROS – rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb udává, kolik haléřů čistého zisku má podnik z každé koruny tržeb. 

Doporučené hodnoty by se měli pohybovat nad 6%. V roce 2006 je hodnota 7,1% 

což je nad doporučenou hodnotou, ale následující dva roky hodnota klesla na 5,96, 

což už je pod doporučenými hodnotami. 
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Graf 13: Ukazatele rentability 

 

3.3.5 Analýza soustav ukazatelů 

 

Altmanův index 

Altmanův index zahrnuje hodnocení rentability, likvidity, zadluženosti a struktury 

kapitálu. Pomocí Altmanova indexu je možné rozlišit dobře prosperující podniky 

a podniky,  kterým hrozí případný bankrot.  

 

Tabulka 13: Altmanův index 

Altmanův index Rok 2006 2007 2008 

Z-skóre 2,82 3,00 2,91 
     Zdroj: Vlastní tvorba  
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Hodnota 1,2 – 2,9 se označuje jako šedá zóna, kdy nelze jednoznačně rozhodnout 

o finančním zdraví podniku. Hodnota převyšující 2,9 značí, že se podnik drží v pásmu 

prosperity. První rok sledovaného období se podnik nachází v šedé zóně, ale následující 

roky už drží v zóně prosperity.  
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Graf 14: Altmanův index 

 

Index důvěryhodnosti 

Index důvěryhodnosti je speciálně sestaven jen pro použití v České republice na české 

podniky. Sestavili jej manželé Inka a Ivan Neumaierovi. Doporučené hodnoty šedé zóny 

se pohybují v intervalu 0,9 – 1,6. 

 

Tabulka 14: Index důvěryhodnosti 

Rok 2006 2007 2008 

IN05 2,37 1,98 1,87 
      Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Z vypočtených hodnot je patrné, že podnik se nachází nad šedou zónou a společnost 

tedy vytváří hodnotu pro vlastníky.  
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Graf 15: Index důvěryhodnosti 

 

3.4 Zhodnocení finanční situace podniku 

 

Ve čtvrté kapitole mé bakalářské práce byla provedena finanční analýza podniku 

KOBERCE BRENO. Jako zdrojová data posloužily účetní výkazy podniku, některé 

interní zdroje nebo informace přímo od pracovníků podniku. Hodně jsem využíval 

poznatků z odborné literatury, které jsem zpracoval v teoretické části. Sledovaným 

obdobím byly roky 2006-2008. 

 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vidíme, že se tržby za prodej zboží 

a obchodní marže rok od roku zvyšuje. Největší nárůst tržeb za prodané zboží 

ve sledovaném období je v roce 2006-2007, kdy se tržby zvýšili o 18%. Následující rok 

už nárůst není tak razantní a je to díky vzrůstající výkonové spotřebě a přidané hodnotě. 

Na zvýšení obchodní marže se podílelo zavedení bonusového systému. Výkony v roce 

2007-2008 zaznamenaly sice pokles, ale podnik to nemůže výrazně ohrozit, 

protože tržby za zboží rostly,  jak už bylo zmíněno  Provozní hospodářský výsledek 

je ve sledovaném období takřka na stejné úrovni.  
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Za sledované období dochází k nárůstu celkových aktiv. Největší váhu v aktivech 

má oběžný majetek, jedná se tedy o podnik, který se zabývá nákupem a prodejem zboží 

a nikoliv výrobou. Stálá aktiva mají vzrůstající tendenci hlavně díky otevírání nových 

prodejen a rozšiřování své prodejní sítě. Hodnota krátkodobých pohledávek roste, 

což pro podnik není moc příznivé. V roce 2006  podnik nabral bankovní úvěry 

jak krátkodobé, tak i dlouhodobé na budování nových prodejen. V následujících letech 

bankovní úvěry postupně splácí.  

 

Z vertikální analýzy rozvahy vyplývá, že oběžná aktiva tvořená ze zásob zboží mají 

hodnotu 63% celkových aktiv a tudíž se tedy jedná o kapitálově lehký podnik. 

Průměrná hodnota krátkodobých pohledávek je 21%. Vlastní kapitál roste díky 

výsledku hospodaření běžného účetního období a výsledku hospodaření z minulých let, 

kdy byl v celém sledovaném období v kladných hodnotách. Hodnota základního 

kapitálu ve sledovaném období zůstává stejná, což je 34 mil. Kč. Z provedené vertikální 

analýzy pasiv vyplývá, že podíl cizích zdrojů byl v roce 2006 70,9% a postupně klesal 

na hodnotu 53%. Největší podíl na cizích zdrojích mají krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů, které mají nejvyšší hodnotu v roce 2007. 

 

Čistý pracovní kapitál má vzrůstající tendenci a hodnota čistého pracovního kapitálu 

se za sledovaná období zdvojnásobila. Hodnota tak vyjadřuje určitý volný finanční fond 

nebo-li finanční polštář. Výsledky čistých pohotových prostředků ukazují, že podnik 

není dostatečně likvidní. Po celé sledované období se čisté pohotové prostředky 

pohybují v záporných hodnotách, což by mohlo ovlivnit přístup bank k podniku. Podnik 

by se měl pokusit buď zvýšit oběžná aktiva nebo snížit krátkodobé závazky.  

 

Zadluženost na začátku sledovaného období byla vyšší než je doporučované pravidlo 

50:50, ale následujících letech se k tomuto pravidlu blíží. I přes vyšší zadluženost 

na počátku sledovaného období je hodnota úrokového krytí hodně vysoká. 

 

Ukazatel okamžité likvidity nesplňuje ve sledovaném období doporučené hodnoty. 

Protože podnik má vysoké zásoby zboží , tak ukazatele likvidity pohotové a běžné 

nedosahují doporučených hodnot.  
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U ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že podnik efektivně využívá svůj majetek. Vedení 

podniku by se mělo pokusit zaměřit na snížení doby obratu zásob a to stejné platí 

u doby obratů pohledávek. Aspoň zde by si podnik měl pohlídat, aby doba obratu 

pohledávek byla menší než doba obratu závazků.  

 

Ukazatele rentability prozrazují, že podnik efektivně využívá svůj majetek a náležitě 

zhodnocuje vlastní kapitál. Dále splňuje doporučené hodnoty rentability vloženého 

kapitálu i rentability tržeb. 

 

Podle Altmanova indexu se podnik v roce 2006 pohybuje v šedé zóně, ale následující 

roky se už pohybuje nad šedou zónou, což nám ukazuje, že podnik není bezprostřední 

ohrožen bankrotem a potvrzuje to i Index důvěryhodnosti, kde se doporučené hodnoty 

za sledované období drží nad šedou zónou.  
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4 Návrhy na zlepšení finanční situace 

 

Tato kapitola je věnována návrhům na zlepšení finanční situace podniku KOBERCE 

BRENO, které jsou formulovány na základě výsledků provedené finanční analýzy.  

 

Z finanční analýzy vyplývá, že podnik KOBERCE BRENO, má příliš vysoký podíl 

krátkodobých pohledávek, zejména z obchodních vztahů. Prodej na obchodní úvěr 

je nákladný, protože podnik přichází o úroky a navíc podstupuje riziko, že dlužník 

nezaplatí, k čemuž v podniku dochází. Proto je třeba snížit objem těchto pohledávek 

a peněžní prostředky v nich vázané přesunout do likvidnějších forem krátkodobého 

finančního majetku, jehož hodnoty jsou nízké a zapříčiňují nedostatek peněžních 

prostředků na úhradu vlastních závazků a tím i dodatečné náklady jako jsou např. 

sankce nebo úroky. Primárně by tedy podnik měl zkracovat dobu inkasa pohledávek, 

což není vůbec jednoduché vzhledem k neochotě nebo neschopnosti odběratelů platit 

včas. Obchodní oddělení podniku by mělo klást větší důraz na solventnost svých 

odběratelů, kterým poskytne obchodní úvěr a vyhodnocovat jejich platební morálku. 

Ke zkrácení doby inkasa, může podnik použít zvýšení sankcí za opožděnou platbu, 

což v praxi není vždy účinné, nebo naopak výhodnějších podmínek skont nebo slev 

při platbě předem nebo okamžité popřípadě včasné platbě.  

 

Ke snížení krátkodobých pohledávek a zvýšení peněžních prostředků  pro splácení 

vlastních závazků doporučuji zvážit odprodej pohledávek faktoringové společnosti, 

která umožní na základě postoupení pohledávek před jejich splatností získat hotovost 

a zároveň tak bude chránit podnik před nezaplacením. Díky faktoringu by se měla 

zlepšit vyjednávací pozice s obchodními partnery, neboť při zajištěném financování 

může podnik nabídnout svým odběratelům delší splatnost, což může být významná 

konkurenční výhoda. Naopak díky dostatku finančních prostředků může podnik 

využívat skont nabízených dodavateli za rychlou úhradu. V současné době existuje řada 

bank i firem, které nabízejí faktoringové služby (Česká spořitelna, ČSOB, KB, Bomet 

incest, Coface Czech Faktoring). 
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Podnik by dále měl usilovat o zvyšování svých tržeb. Obchodní oddělení by mělo 

vypracovat reklamní kampaň, která poukáže na přednosti podniku. Vhodná by byla 

např. reklama v médiích upozorňující na mnoholetou praxi a zkušenosti v oboru, 

schopnost úspěšné realizace rozsáhlých projektů a schopnost přizpůsobit své produkty 

a služby potřebám zákazníků. Případně podnik může využít služeb reklamní agentury. 

Realizace reklamní kampaně přináší dodatečné náklady, ale je třeba si uvědomit, 

že reálné přínosy, které podniku získá oslovením a upoutáním nových zákazníků 

jsou dlouhodobější a vyšší než vynaložené náklady. Dále bych se snažil rozšířit 

sortiment velkoobchodního zboží, který by mohl vést ke zvyšování tržeb. Zvyšování 

zisku jde i pomocí obsazování nových trhů, což už podnik provádí, expandoval 

na Slovensko. Proto bych doporučil zavádění dalších prodejen na tomto trhu.  

 

Dále by podnik měl hledat prostor ke snižování nákladů. Podnik KOBERCE BRENO 

má 44 poboček a to i v zahraničí (Slovensko), které mezi sebou potřebují komunikovat. 

Nejčastěji k tomu používají telefonní linku a email. Navrhuji omezit používání telefonní 

linky při této komunikaci a začít využívat služeb internetových operátorů. Každá 

pobočka má k dispozici počítač s připojením na internet. Je potřeba jen dokoupit 

sluchátka s mikrofonem, což není tak velká investice, která se do jednoho měsíce vrátí 

a bezplatně stáhnout program internetového operátora, např. Skype.     
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku KOBERCE 

BRENO, spol. s r.o.a na základě toho navrhnout určitá opatření, která by byla přínosem 

z finančního hlediska.  

 

Pomocí poskytnutých dokumentů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) jsem měl možnost za 

pomocí vybraných ukazatelů provést finanční analýzu společnosti za období 2006 – 

2008. Díky spolupráci pana Vladimíra Julinka, obchodního ředitele pro Jižní Moravu se 

mi podařilo nashromáždit dostatek informací k tomu, abych navrhl taková opatření, 

která budou pro podnik znamenat přínos.  

 

Teoretickým poznatkům je věnována druhá kapitola předkládané práce. Zde jsem se 

věnoval finanční analýze obecně, uživateli finanční analýzy, metodami finanční analýzy 

a analýzou soustav ukazatelů.  

 

V praktické části jsem se věnoval současné finančně-ekonomické situaci podniku 

pomocí metod finanční analýzy uvedené v teoretické části bakalářské práce. Na základě 

provedené analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, společně 

s analýzou soustav ukazatelů, jsem provedl sumarizaci výsledků a zhodnotil stav 

finančního zdraví podniku. Musím říci, že podnik za sledované období dosahuje 

dobrých výsledků, ale poukázal jsem přitom na oblasti, ve kterých podnik nedosahuje 

doporučených hodnot a bylo by dobré se na ně zaměřit. 

 

Ve čtvrté kapitole jsem se věnoval návrhům řešení nedostatků v problematických 

oblastech, která povedou ke zlepšení finančního zdraví podniku.  

 

V bakalářské práci jsem úspěšně dosáhl hlavního cíle hodnocení finanční situace 

podniku a navrhl několik doporučení na zlepšení situace podniku.Věřím, že moje 

návrhy mohou napomoci k rozvoji a  zlepšení finanční situace podniku. 
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Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu za období 2006 - 2008 

Běžné účetní období Označení AKTIVA 
PASIVA číslo 

řádku 2006 2007 2008 

  AKTIVA CELKEM                
(ř.02+03+31+62)=ř.66 

1 427 640  478 230  541 324  

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 
2       

B. Dlouhodobý majetek                               
(ř.04+13+23) 

3 143 878  151 276  177 945  

Dlouhodobý nehmotný majetek                  
(ř.05 až 12) 

4 34 021  33 961  34 552  

Zřizovací výdaje 
5     - 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
6       

Software 
7 157  97  65  

Ocenitelná práva 
8 33 864  33 864  33 864  

Goodwill 
9       

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 
10       

Nedokončený dlouhodobý  nehmotný 
majetek 

11     342  

B.I. 
B.I.    1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

12     281  

Dlouhodobý hmotný  majetek                    
(ř.14 až 22) 

13 109 857  117 315  143 393  

Pozemky 
14     2 775  

Stavby 
15 73 278  70 797  68 385  

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

16 34 531  43 751  47 921  

Pěstitelské celky trvalých porostů 
17       

Dospělá zvířata a jejich skupiny 
18       

Jiný dlouhodobý hmotný  majetek 
19     5 560  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
20 2 048  2 767  18 452  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

21     300  

B.II. 
B II.    
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
22       

Dlouhodobý finanční majetek                       
(ř. 24až 30) 

23       

Podíly v ovládaných a řízených osobách 
24       

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

25       

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 
26       

Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba - 
podstatný vliv 

27       

Jiný dlouhodobý finanční majetek 
28       

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 
29       

B.III. 
B.III.   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

30       

C Oběžná aktiva                                   
(ř.32+39+47+57) 31 272 165  308 985  342 284  

C.I. Zásoby                                                      
(ř.33 až 38) 

32 163 502  184 056  185 628  
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Materiál 
33 317  352  160  

Nedokončená výroba a polotovary 
34       

Výrobky 
35       

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
36       

Zboží 
37 163 039  183 704  185 468  

C.I.    1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Poskytnuté zálohy na zásoby 
38 146      

Dlouhodobé pohledávky                           
(ř.40 až 47) 

39 4 961  8 964  15 519  

Pohledávky z obchodních vztahů 
40       

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 
41       

Pohledávky - podstatný vliv 
42       

Pohledávky za společníky,členy družstva a 
za 
účastníky sdružení 

43       

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 
44       

Dohadné účty aktivní 
45       

Jiné pohledávky 
46 4 961  8 964  15 519  

C.II. 
C.II.   1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Odložená daňová pohledávka 
47       

Krátkodobé pohledávky                            
(ř.49 až 57) 

48 81 621  105 362  117 502  

Pohledávky z obchodních vztahů 
49 70 143  93 498  101 582  

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 
50 1 202  1 202    

Pohledávky - podstatný vliv 
51       

Pohledávky za společníky,členy družstva a 
za 
účastníky sdružení 

52   6    

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
53       

Stát - daňové pohledávky 
54 1    2 687  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 
55 8 907  9 816  11 338  

Dohadné účty aktivní 
56   91    

C.III. 
C.III.   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Jiné pohledávky 
57 1 368  749  1 895  

Krátkodobý finanční majetek                     
(ř.59 až 62) 

58 22 081  10 603  23 635  

Peníze 
59 2 602  3 059  1 389  

Účty v bankách 
60 19 479  7 544  22 246  

Krátkodobé cenné papíry a podíly 
61       

C.IV. 
C.IV. 1. 
2. 
3. 
4. 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 
62       

D.I Časové rozlišení                                       
(ř.64 až 66) 63 11 597  17 969  21 095  

D.I. Náklady příštích období 
64 1 415  1 647  2 965  



                                                                - 64 - 

Komplexní náklady příštích období 
65       D.I.    1. 

2. 
Příjmy příštích období 

66 10 182  16 322  18 130  

  PASIVA CELKEM           
(ř.67+84+117)=ř.001 67 427 640  

478 
230  

541 324  

A Vlastní kapitál                         
(ř.69+73+78+81+84) 68 117 386  

178 
475  

242 061  

Základní kapitál                                               
( ř.70 až 72) 69 33 964  33 964  33 964  
Základní kapitál 

70 33 964  33 964  33 964  

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
71       

A.I. 
A.I.    
1. 
2. 
3. 

Změny základního kapitálu 
72       

Kapitálové fondy                                             
( ř.74 až 77) 73       

Emisní ažio 
74       

Ostatní kapitálové fondy 
75       

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 76       

A.II. 
A.II. 
1. 
2. 
3. 
4. 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 77       

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku                                            
(ř.79 až 80) 

78 1 608  3 396  3 396  

Zákonný rezervní fond + Nedělitelný fond 
79 1 608  3 396  3 396  

A.III. 
A.III. 
1. 
2. 

Statutární a ostatní fondy 
80       

Výsledek hospodaření minulých let      
(ř.82+83) 81 19 891  80 026  141 115  
Nerozdělený zisk minulých let 

82 19 891  80 026  141 115  

A.IV. 
A.IV.  
1. 
2. 

Neuhrazená ztráta minulých let 
83       

A.V. Výsledek hospodaření běžného účet.období 
(+/-) 84 61 923  61 089  63 586  

B. Cizí zdroje                                
(ř.86+91+102+114) 85 303 240  

293 
186  288 094  

Rezervy                                                    
(ř.87 až 90) 86       

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 
87       

Rezerva na důchody a podobné závazky 
88       

Rezerva na daň z příjmů 
89       

B.I. 
B.I.    
1. 
2. 
3. 
4. 

Ostatní rezervy 
90       

Dlouhodobé závazky                                
(ř.92 až 101) 91 13 245  14 280  29 551  

Závazky z obchodních vztahů 
92       

B.II. 
B.II. 
1. 
2. 
3. 
4. 

Závazky - ovládající a řídící osoba 
93       



                                                                - 65 - 

Závazky - podstatný vliv 
94       

Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k 
účastníkům sdružení 

95 6 124  6 332  17 677  

Dlouhodobé přijaté zálohy 
96       

Vydané dluhopisy 
97       

Dlouhodobé směnky k úhradě 
98       

Dohadné účty pasivní 
99       

Jiné závazky 
100 6 162  6 162  8 992  

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Odložený daňový závazek 
101 959  1 786  2 882  

Krátkodobé závazky                                
(ř.103 až 113) 102 188 195  

197 
178  

178 602  

Závazky z obchodních vztahů 
103 53 678  84 614  89 638  

Závazky - ovládající a řídící osoba 
104 95 637  74 840  60 298  

Závazky - podstatný vliv 
105       

Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k 
účastníkům sdružení 106 14  14  22  

Závazky k zaměstnancům 
107 5 101  5 896  6 961  

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního 
pojištění 

108 2 773  3 071  3 747  

Stát - daňové závazky a dotace 
109 22 853  17 887  11 826  

Krátkodobé přijaté zálohy 
110 1 121  7 083  969  

Vydané dluhopisy 
111       

Dohadné účty pasivní 
112 3 318  1 772  2 137  

B.III. 
B.III. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Jiné závazky 
113 3 700  2 001  3 004  

Bankovní úvěry a výpomoci                    
(ř.115 až 117) 114 101 800  81 728  79 941  
Bankovní úvěry dlouhodobé 

115 60 600  45 750  30 350  

Krátkodobé bankovní úvěry 
116 41 200  35 978  49 591  

B.IV. 
B.IV. 
1. 
2. 
3. 

Krátkodobé finanční výpomoci 
117       

C.I. Časové rozlišení                                             
(ř.119 až 120) 118 7 014  6 569  11 169  

Výdaje příštích období 
119 6 831  6 389  11 169  C.I.    

1. 
2. Výnosy příštích období 

120 183  180    
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za období 2006 – 2008 

Skutečnost v účetním období 
Označení TEXT 

Číslo 
řádku 

2006 2007 2008 

I. Tržby za prodej zboží 1 854 167  1 007 930  1 050 693  
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 532 953  636 069  636 816  
+ Obchodní marže                                                                   

(ř.01-02) 3 321 214  371 861  413 877  

Výkony                                                                     
(ř.05+06+07) 4 13 667  16 702  15 794  

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 13 648  16 702  15 794  
Změna stavu zásob vlastní činnosti 

6       

II. 
II.   1. 
2. 
3. 

Aktivace 
7 19      

Výkonová spotřeba                                                        
(ř.09+10) 
  

8 169 879  199 215  213 493  

Spotřeba materiálu a energie 
9 21 414  22 058  25 770  

B. 
B.          
1. B.          
2. 

Služby 
10 148 465  177 157  187 723  

+ Přidaná hodnota                                                            
(ř.03+04-08) 11 165 002  189 348  216 178  

Osobní náklady                                                                     
(ř.13 až 16) 12 95 906  111 349  136 318  

Mzdové náklady 
13 69 811  81 058  99 326  

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 
14       

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
15 24 432  28 356  34 765  

C. 
C.         
1. C.         
2. C.         
3. C.         
4. 

Sociální náklady 
16 1 663  1 935  2 227  

D. Daně a poplatky 
17 299  384  588  

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
18 5 967  12 926  16 236  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
19 120  169  213  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
20 120  166  122  

III. 
III.          
1. III.          
2. 

Tržby z prodeje materiálu 
21   3  91  

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 22 90  317  45  

F.          
1. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
23 90  317  45  

F.          
2. 

Prodaný materiál 
24       

G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a 
komplexních 
nákladů příštích období 

25 -3 708 1 668  -1 112 

IV. Ostatní provozní výnosy 
26 12 927  19 029  21 303  

H. Ostatní provozní náklady 
27 1 454  3 851  6 459  

V. Převod provozních výnosů 
28       
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I. Převod provozních nákladů 29       

* Provozní výsledek hospodaření 
(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)) 30 78 041  78 051  79 160  

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
31       

J. Prodané cenné papíry a podíly 32       

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                      
(ř.34+35+36) 33       

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetníchjednotkách pod podstatným vlivem 34       

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 
35       

VII. VII. 
1. 
2. 
3. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 
36       

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
37       

K. Náklady z finančního majetku 
38       

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 
39       

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40       

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41       

X. Výnosové úroky 
42 19  25  48  

N. Nákladové úroky 
43 3 333  5 536  6 596  

XI. Ostatní finanční výnosy 
44 12 387  15 075  22 191  

O. Ostatní finanční náklady 
45 7 324  7 553  15 267  

XII. Převod finančních výnosů 
46       

P. Převod finančních nákladů 
47       

* Finanční výsledek hospodaření                                                         
(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) 48 1 749  2 011  376  

Daň z příjmů za běžnou činnost                                    
(ř.50+51) 

49 17 877  18 973  15 950  
- splatná 

50 16 918  18 146  14 853  

Q. 
Q.          
1. Q.          
2. 

- odložená 51 959  827  1 097  
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                     

(ř.30+48-49) 52 61 913  61 089  63 586  

XIII. Mimořádné výnosy 53 12      

R. Mimořádné náklady 
54       

Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                      
(ř.56 + 57) 55 2      

- splatná 56 2      

S. 
S.          
1. S.          
2. 

- odložená 
57       

* Mimořádný výsledek hospodaření                                        
(ř.53 - 54 - 55) 58 10      

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 
59       

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                       
(ř.52 + 58 -59) 60 61 923  61 089  63 586  

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)(ř.30 + 48 + 53 - 54) 
61 79 802  80 062  79 536  
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