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Abstrakt  

Bakalářská práce hodnotí finanční situaci Hosovy obchodní společnosti, spol. s r. o. 

pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy v letech 2010 - 2013. V teoretické části 

budou vymezena teoretická východiska metod finanční analýzy. V praktické části 

budou aplikovány vybrané metody finanční analýzy a jejich prostřednictvím vyvozeny 

silné a slabé stránky v hospodaření podniku. Výstupem práce budou návrhy řešení, 

která povedou ke zlepšení finanční situace podniku. 

Abstract 

The bachelor thesis evaluates the financial situation of Hosova company, limited 

liability company on the basis of chosen financial analysis in years 2010 – 2013. In 

theoretical part there is theoretical background about methods used in financial analysis. 

In practical part the chosen methods of financial analysis are applied and strength and 

weaknesses in the management of the company are drawn based on results of this 

analysis. The output of the thesis is a proposal of solutions which will result in an 

improvement of financial situation of the company.  

Klíčová slova 

Finanční analýza, poměrové ukazatele, likvidita, rentabilita, aktivita, zadluženost 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy na trhu existuje silná konkurence, je pro každý podnikatelský 

subjekt důležité, aby efektivně zacházel se svými prostředky k podnikání. Chce-li si 

podnik vymezit místo v konkurenčním prostředí, musí ovládat jak obchodní stránku 

podnikatelské činnosti, tak i tu finanční. Finanční analýza, jíž se budu ve své bakalářské 

práci zabývat, je součástí finančního řízení podniku a poskytuje informace pro 

manažerské rozhodování, rozhodování bank a investorů. Finanční analýza zkoumá 

vývoj současné finanční situace podniku, nahlíží do minulosti a z jejích výstupů lze 

vyvodit nedostatky v oblasti hospodaření podniku. Mezi zdroje dat pro zpracování 

finanční analýzy patří např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow.  

Výsledkem vyhotovené finanční analýzy je celkové zhodnocení ekonomické situace 

podniku, stanovení silných a slabých stránek podniku a návrhů na jeho zlepšení. 

Pro zpracování své bakalářské práce jsem si zvolila Hosovu obchodní společnost, 

spol. s r. o., jež sídlí v Pavlově u Jihlavy. Hlavním předmětem činnosti je výroba a 

balení potravinářského zboží. V současné době ve společnosti pracuje 20 zaměstnanců. 

Ve 3. ročníku jsem v této společnosti vykonávala praxi. To mi pomohlo k tomu, abych 

poznala chod podniku. 

Moje práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části vysvětlím pojmy finanční 

analýza, zdroje a uživatele finanční analýzy. Budu zde charakterizovat analýzu 

absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů a dále soustavy ukazatelů.  

Ve druhé části bakalářské práce nejprve spočítám a poté okomentuji ukazatele finanční 

analýzy.  

Ve třetí části prostřednictvím analýz vyvodím silné a slabé stránky v hospodaření 

podniku. Výstupem mé práce budou návrhy řešení, která povedou ke zlepšení finanční 

situace podniku. Výsledky této práce budou užitečné managementu Hosovy obchodní 

společnosti, spol. s r. o. 

Pro zpracování bakalářské práce využiji studijních materiálů z absolvovaných předmětů 

a relevantních internetových zdrojů. 
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CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení finanční situace Hosovy obchodní 

společnosti, spol. s r. o. v letech 2010 - 2013. Finanční analýzu provedu na základě 

vybraných ukazatelů finanční analýzy. V práci navrhuji z výsledků silných a slabých 

stránek vhodná řešení, která povedou ke zlepšení ekonomického zdraví společnosti. 

K dosažení výše uvedeného cíle je vhodné stanovit dílčí cíle, mezi které patří: 

- Zpracování teoretické části bakalářské práce 

- Představení analyzované společnosti a jejího předmětu podnikání 

- Zpracování finanční analýzy 

- Interpretace výsledků finanční analýzy 

- Identifikace slabých stránek v hospodaření společnosti 

- Návrhy na zlepšení aktuální situace 
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1 TEORETICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V teoretické části bakalářské práce se zabývám pojmem finanční analýza a jejími 

uživateli. Součástí teoretické části bakalářské práce budou i vybrané elementární 

metody finanční analýzy, které budou aplikovány pro zhodnocení hospodaření 

společnosti Hosova obchodní společnost. Při vypracování finanční analýzy je využíváno 

různých metod a postupů. Součástí těchto metod jsou finanční ukazatelé.  

1.1 Finanční analýza a její uživatelé 

Pojem finanční analýza vymezilo již mnoho autorů. Finanční analýzou se rozumí 

hodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti hospodaření společnosti. 

Jejím cílem je identifikace slabin, které mohou vést k problémům, ale také předurčení 

silných stránek, na kterých je možno stavět (Blaha, 2006). 

Mezi další definice finanční analýzy patří: „finanční analýza představuje systematický 

rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech“ (Růčková, 

2011, s. 9). Finanční analýza odhaluje ziskovost podniku. Zkoumá, zda má podnik 

vyhovující kapitálovou strukturu, jestli jsou efektivně využívány jeho aktiva, zda je 

schopen splácet své závazky atd. a zkoumá řadu dalších skutečností (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). V České republice a v dalších zemích s rozvinutou tržní 

ekonomikou je finanční analýza neoddělitelným prvkem řízení podniku. Finanční 

výsledky mají velký význam pro strategické řízení společnosti, ale i pro výběr 

vhodných obchodních partnerů (Růčková, 2011). 

Zásadním nástrojem finanční analýzy je použití poměrových ukazatelů. Jejich správným 

výpočtem a interpretací je možné odpovědět na mnoho dotazů týkajících se finančního 

zdraví podniku (Blaha, 2006). Knápková, Pavelková, Šteker (2013, s. 17) uvádějí, že 

„Výsledky finanční analýzy slouží nejenom pro vlastní potřebu firmy, ale i pro uživatele, 

kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati hospodářsky, finančně apod“. 

Finanční analýza má řadu uživatelů, mezi které patří manažeři podniku, investoři, 

obchodní partneři, státní instituce, konkurenti a další. Uživatele, kteří se dělí na externí 

a interní, zajímá výsledek finanční analýzy pro další strategické rozhodování 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 
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1.1.1 Externí uživatelé finanční analýzy 

Externí uživatelé očekávají, že jim finanční analýza vyjádří míru finančních rizik. Tito 

uživatelé si mohou zpracovat finanční analýzu na základě účetních výkazů dostupných 

a povinně zveřejněných např. na internetu. Mezi externí uživatele patří investoři, banky 

a jiní věřitelé, stát a jeho orgány, obchodní partneři a konkurenti. Každý z možných 

uživatelů může mít vlastní důvody k sestavení finanční analýzy (Kislingerová a kol., 

2010). 

Investoři, nebo také vlastníci, se zajímají o návratnost vložených prostředků. Poskytují 

pro podnik kapitál. Vlastníci se mohou podílet na řízení podniku. „Základním cílem je 

maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti“ (Růčková, 2011, s. 12). 

Akcionáři se zaměřují na míru rizika a výnosu spojeného s vloženým kapitálem. 

Věřitelé chtějí vědět, zda podnik může hradit v době splatnosti své závazky (Grűnwald, 

Holečková, 2007). Věřitelé se zabývají co nejvíce finančním stavem dlužníka, aby se 

rozhodli správně, zda poskytnout úvěr a za jakých podmínek. Banky do smluv 

o úvěrech zahrnují doložku, že mohou zvýšit úrokovou sazbu, jestliže podnik překročí 

momentální zadluženost. 

Stát a jeho orgány zajímá, zda podniky odvádějí daně do státního rozpočtu, sbírají 

informace o podniku pro kontrolu a statistická řešení (Kislingerová a kol., 2010). 

Pro obchodní partnery je důležité, aby dlužníci byli schopni splácet své závazky. 

Sleduje se zde solventnost, likvidita i zadluženost. Důvodem, proč odběratelé sledují 

finanční situaci, je obava z výpadku dodávek v případě bankrotu svého dodavatele. 

Tento problém se může vyskytnout u dodávky specifického zboží (Kislingerová a kol., 

2010). 

„Konkurenti se snaží získat jednotlivé výsledky zejména u těch podniků, kterým se na 

trhu daří, aby se mohli inspirovat a aplikovat dobré praktiky“ (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013, s. 17). 
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1.1.2 Interní uživatelé finanční analýzy 

Interní uživatelé předpokládají, že finanční analýza odhadne rozsah provozních rizik, 

jež je schopen podnik ustát, pokud nezmění stávající finanční rizika. Mezi provozní 

rizika se řadí riziko obchodní a výrobní riziko. Rozsah budoucích rizik je 

nevyzpytatelný (Grűnwald, Holečková, 2007). K interním uživatelům patří manažeři, 

zaměstnanci a odbory. 

Manažeři používají finanční analýzu pro krátkodobé i dlouhodobé finanční řízení 

podniku. Mohou využít informace z finančního a vnitropodnikového účetnictví, které 

nejsou dostupné veřejnosti. Identifikované silné a slabé stránky finančního hospodaření 

umožňují přijmout patřičná opatření pro budoucí hospodaření. Manažeři se zajímají také 

o finanční situaci svých dodavatelů, odběratelů a konkurentů (CFOworld, 2011). 

„Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku“ (Kislingerová a kol., 2010, s. 49). Zájem o finanční stabilitu 

podniku souvisí např. se stabilitou zaměstnavatele a tím i zaměstnání, udržením výše 

mzdy případně s jejím navýšením a v některých případech může souviset s prestiží 

určitých manažerských pozic. 

1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro zpracování finanční analýzy je potřeba vstupních dat. Základní data se čerpají 

z účetních výkazů. Účetní výkazy je možné rozdělit na účetní výkazy finanční 

a vnitropodnikové. Finanční účetní výkazy přináší informace externím uživatelům. 

Každý podnik je povinný tyto informace zveřejňovat alespoň jedenkrát ročně. 

Vnitropodnikové účetnictví nemá závaznou úpravu, předpokládá se, že si každá účetní 

jednotka stanoví předpisy dle vlastní potřeby. Tyto informace přispívají k upřesnění 

výsledků finanční analýzy (Růčková, 2011). Mezi základní výkazy využívané finanční 

analýzou jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

1.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem podniku a představuje obraz finanční 

a majetkové struktury podniku. Na straně aktiv poskytuje přehled o majetku podniku 

a na straně pasiv o způsobu jeho financování. Rozvaha se sestavuje k určitému datu, 
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většinou k poslednímu dni účetního období. Musí zde platit bilanční princip, tzn. 

rovnající se aktiva a pasiva (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Tabulka č. 1 Schéma rozvahy 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 23) 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy,… 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 

    A.V. VH běžného úč. období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 
 

Majetková struktura podniku 

Aktiva představují celkovou výši majetku podniku, který podnik vlastní v určitém 

časovém okamžiku (Růčková, 2011). 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o účetnictví, se do pohledávek za upsaný kapitál řadí nesplacené akcie či jiný vklad 

do společnosti např. pohledávky za společníky, akcionáři či členy družstva. Do 

dlouhodobého majetku patří nehledě na cenu a dobu použitelnosti nemovitosti jako 

jsou budovy, stavby, pozemky a některé další. Pro ostatní dlouhodobý majetek platí, že 

doba použitelnosti musí být alespoň 1 rok. Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří 

zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva či 

jiný majetek dle zákona. Jeho vstupní cena musí být dle zákona vyšší než 60 000 Kč. 

Pozemky, budovy, stavby, samostatné movité věci se zahrnují do dlouhodobého 

hmotného majetku a výše ocenění převyšuje 40 000 Kč.  

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen investičními cennými papíry, půjčkami 

poskytnuté jiným podnikům, terminovanými vklady, ale i nemovitostmi, se kterými 
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společnost obchoduje. Dlouhodobý finanční majetek není odepisován (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

Oběžná aktiva zahrnují krátkodobý majetek, který je pořád v pohybu. V rozvaze jsou 

seřazená podle likvidity. Nejméně likvidní jsou zásoby. „Zásoby zahrnují dvě 

různorodé skupiny zásob, a to zásoby nakupované (materiál, zboží na skladě) a zásoby 

vlastní výroby (nedokončené výrobky, hotové výrobky)“ (Kislingerová a kol., 2010, 

s. 55). Pohledávky se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. I přesto, že dlouhodobé 

pohledávky mají splatnost delší než jeden rok, se řadí do oběžných aktiv. To přináší 

komplikaci při výpočtech likvidity, a proto se z oběžných aktiv vyjímají. Krátkodobý 

finanční majetek představují peníze v hotovosti, bankovní účty a krátkodobý finanční 

majetek, tzn. krátkodobé cenné papíry, státní pokladničkové poukázky a směnky. 

Umožňuje investovat dočasně volné finanční prostředky (Grűnwald, Holečková, 2007). 

„Časové rozlišení zachycuje zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příštích období 

(např. předem placené nájemné) a příjmů příštích období (např. provedené a dosud 

nevyúčtované práce)“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 29). 

Finanční struktura podniku 

Strana pasiv se označuje jako zdroj financování podniku a nerozděluje se podle času 

jako u aktiv, ale podle vlastnictví zdrojů financování (Růčková, 2011). 

Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, nedělitelný 

fond, ostatní fondy ze zisku a výsledek hospodaření minulých let. Základní kapitál 

společnosti vzniká při založení, a to peněžním či nepeněžním vkladem společníků. Tato 

částka je zapsána do obchodního rejstříku (Růčková, 2011). Do kapitálových fondů 

patří externí kapitál, ale nejde o kapitál cizí. Kapitálové fondy zahrnují dary, emisní 

ážio, které je rozdílem mezi emisní a nominální hodnotou akcií (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013). Fondy ze zisku jsou tvořeny rozdělením zisku. Způsob tvoření a výše 

rezervního fondů je stanovena v zákoně. Výsledkem hospodaření se rozumí část zisku 

po zdanění, která nebyla vložena do fondů ani vyplacena akcionářům (Grűnwald, 

Holečková, 2007). 
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K cizím zdrojům patří rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry. 

Rezervy se dělí na zákonné a ostatní. Představují část peněz, která bude použita např. 

na opravy, náhrady škod či daň z příjmu. Dlouhodobé závazky zahrnují závazky 

z obchodního styku delší než 1 rok. Krátkodobé závazky jsou tvořeny závazky vůči 

dodavatelům, zaměstnancům či společníkům. Bankovní úvěry a výpomoci poskytují 

účetní jednotce banky či třetí osoby (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

„Časové rozlišení zachycuje zůstatky výdajů příštích období (např. nájemné placené 

pozadu) a zůstatky výnosů příštích období (např. předem přijaté nájemné, předplatné)“ 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 34). 

1.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty udává přehled o úspěšnosti podniku. Uvádí vztahy mezi výnosy 

a náklady za určitě období. Mezi výnosy patří všechny peněžní částky, které podnik 

získal z činnosti, i přestože nebyly uhrazeny. Taktéž náklady tvoří peněžní částky, které 

byly vynaloženy k získání výnosů, i když k jejich uhrazení ve stejném účetním období 

nedošlo. „Nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné hotovostní toky – 

příjmy a výdaje, a proto ani výsledný čistý zisk neodráží čistou skutečnou hotovost 

získanou hospodařením podniku“ (Kislingerová a kol., 2010, s. 66).  

Výkaz zisku a ztráty se vykazuje v druhovém, či účelovém členění. Ve druhovém 

členění je sledována povaha nákladů. Účelové členění se zabývá příčinou vzniku 

nákladů. Důležitou položkou je přidaná hodnota. Představuje hodnotu, která je přidána 

vlastní činností podnikatele. „Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony – výkonová 

spotřeba“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 41). Výsledkem hospodaření se 

rozumí rozdíl výnosů a nákladů. 
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Tabulka č. 2 Schéma výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj:Šteker, Otrusinová, 2013, s. 218) 

I. Tržby za prodej zboží 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 

+ Obchodní marže 

II. Výkony 

II.3 Aktivace 

B. Výkonová spotřeba 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 

B.2. Služby 

+ Přidaná hodnota 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

IV. Ostatní provozní výnosy 

H. Ostatní provozní náklady 

* Provozní výsledek hospodaření 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 
 

1.2.3 Přehled o pěněžních tocích - cash flow 

Zatímco rozvaha a výkaz zisku a ztráty se sestavují k určitému časovému okamžiku, 

výkaz cash flow je založen na skutečných hotovostních tocích za určité časové období 

(Kislingerová a kol., 2010). Výkaz je prospěšný pro posouzení likvidity a platební 

schopnosti podniku. Časový nesoulad nákladů a výdajů, výnosů a příjmů způsobuje, že 

podnik produkuje zisk a tržby, ale jeho peněžní příjmy a stav peněžních prostředků 

tomu neodpovídají (Grűnwald, Holečková, 2007). 

Výkaz cash flow se sestavuje dvěma způsoby. Metodou přímou, kdy se přehled 

sestavuje dle skutečných plateb. Každý příjem či výdaj je řazen do předem vymezených 

položek. Z podvojného účetnictví je složité vyčíst platby, jelikož nejsou sledovány 

podrobně. Přímá metoda se vyjadřuje přičtením příjmů a odečtením výdajů za určité 

období od počátečního stavu peněžních prostředků. U metody nepřímé se výsledek 

hospodaření transformuje na tok peněz. Výsledek hospodaření je vypočten odečtením 
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nákladů od výnosů. Tok peněz je vyjádřen rozdílem příjmů a výdajů (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

Tabulka č. 3 Výkaz o peněžních tocích 

(Zdroj: Upraveno dle Ryneše, 2002) 

Počáteční stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního 
období 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
+/- Úpravy o nepeněžité operace 

* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu a mimořádnými položkami 
+/- Změny stavu nepeněžitých složek pracovního kapitálu 

** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 
+/- Úroky 

- Daň z příjmů 

+/- Položky spojené s mimořádným výsledkem hospodaření 
+ Přijaté dividendy a podíly na zisku 

*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
*** Peněžní toky z investiční činnosti 
*** Peněžní toky z finanční činnosti 
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků (celkový peněžní tok za období) 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období 

 

1.3 Vybrané metody finanční analýzy 

Podstatu metod finanční analýzy tvoří finanční ukazatelé. Ve finanční analýze se 

pracuje s celou řadou finančních ukazatelů. Vybrané metody jsou voleny dle účelnosti, 

nákladovosti a spolehlivosti. Účelností se rozumí shoda zvolené metody finanční 

analýzy s již stanoveným cílem. Nákladovost znamená, že optimální náklady by měly 

přinášet patřičnou návratnost, a spolehlivost souvisí s kvalitou vstupních informací. Čím 

jsou vstupy důvěryhodnější, tím spolehlivější by měly být výsledky finanční analýzy 

(Růčková, 2011). Finanční analýza zahrnuje dva přístupy, a to fundamentální 

a technickou analýzu.  

Základem fundamentální analýzy jsou znalosti vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy. Fundamentální analýza vyvozuje závěry 

bez algoritmizovaných postupů. Technická analýza využívá matematických, 

statistických a jiných algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování dat. Dále 
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jsou posuzovány výsledky z ekonomického hlediska (Sedláček, 2011). Důležité je, aby 

se oba přístupy kombinovaly, protože hodnocení výsledků technické analýzy je náročné 

bez znalostí analýzy fundamentální (Růčková, 2011). Bakalářská práce bude vycházet 

z metod, které jsou uvedeny na následujícím obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1 Nejpoužívanější metody finanční analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláčka, 2011) 

1.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Zdrojem analýzy absolutních ukazatelů jsou účetní výkazy, které jsou uváděny 

v absolutním vyjádření. Dochází zde k rozboru horizontální a vertikální struktury 

účetních výkazů (Růčková, 2011). V analýze absolutních ukazatelů budu vycházet 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Horizontální analýza porovnává změny jednotlivých položek výkazů za určité časové 

období. Je možné z těchto změn vyvodit pravděpodobný vývoj ukazatelů do budoucna, 

pokud bude podnik hospodařit stejně jako doposud (Mrkvička, Kolář, 2006). 

Horizontální analýza se provádí meziročně nebo několikrát za účetní období. Změny 

v jednotlivých účetních výkazech jsou sledovány po řádcích (Sedláček, 2011). Výsledek 

horizontální analýzy se uvádí v absolutní i procentní změně. 

  

Metody 
finanční 
analýzy 

analýza 
absolutních 
ukazatelů 

analázy 
rozdílových 
ukazatelů 

analýza 
poměrových 

ukazatelů 

analýza 
soustav 

ukazatelů 



21 

 

Absolutní změna = ukazatel t - ukazatel t-1 

Procentní změna = absolutní změna *100 / ukazatel t-1 

t =stav v aktuálním roce 

t-1= stav v roce předešlém 

(Mrkvička, Kolář, 2006, s. 55) 

Vertikální analýza vyjadřuje podíl jednotlivého majetku podniku k celkové sumě aktiv 

a pasiv. Ve vertikální analýze se postupuje odshora dolů. Pro rozbor rozvahy je 

základnou zvolena celková výše aktiv a pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost 

celkového obratu. Vertikální analýza má výhody v nezávislosti na inflaci, čímž 

umožňuje srovnatelnost výsledků z různých let (Sedláček, 2011). 

Procentní změna = velikost položky bilance/celková bilanční suma 

(Kislingerová, Hnilica, 2008, s. 15) 

1.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

„Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na 

jeho likviditu“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 83). Rozdílové ukazatele se 

často nazývají finančními fondy, což označuje ukazatele jako rozdíly mezi vybranými 

položky aktiv a pasiv. Mezi rozdílové ukazatele se řadí zejména čistý pracovní kapitál 

a čisté peněžně pohledávkové finanční fondy (Mrkvička, Kolář, 2006).  

Čistý pracovní kapitál je nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelem a má vliv na 

platební schopnost podniku. Čistý pracovní kapitál je definován jako rozdíl mezi 

celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Jeho výsledkem je 

finanční fond, tedy část oběžných aktiv, která není použita na krytí závazků (Sedláček, 

2011). 

ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobé cizí zdroje 

ČPK = (Dlouhodobé závazky + Vlastní kapitál) – Dlouhodobý majetek 

(Mrkvička, Kolář, 2006, s. 60) 
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Rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů má podstatný dopad na solventnost 

společnosti. Likviditu podniku dokazuje nadbytek krátkodobých aktiv nad 

krátkodobými dluhy (Sedláček, 2011). 

Čistý peněžně pohledávkový finanční fond je obměnou čistého pracovního kapitálu 

a usiluje o odstranění některých jeho nedostatků. Hlavním nedostatkem čistého 

pracovního kapitálu je fakt, že se mezi oběžná aktiva zahrnují málo likvidní 

i dlouhodobě nelikvidní položky (Růčková, Roubíčková, 2012). Z oběžných aktiv jsou 

vyřazeny zásoby i nelikvidní pohledávky. Od aktiv se odečtou krátkodobé závazky 

(Sedláček, 2011). 

Čistý peněžně pohledávkou finanční fond  

=Oběžná aktiva – Zásoby – Nelikvidní pohledávky – Krátkodobé závazky 

(Mrkvička, Kolář, 2006, s. 63) 

1.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýzy poměrových ukazatelů je nejoblíbenější metodou finanční analýzy. Výhodou 

poměrových ukazatelů je rychlé získání představy o finanční situaci podniku. Základem 

poměrového ukazatele je vydělení položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty nebo cash 

flow (Ipodnikatel, 2011). Rozdělení vybraných poměrových ukazatelů je uvedeno na 

následujícím obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2 Vybrané poměrové ukazatelé 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčkové, 2011)  
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Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability jsou často označováni jako ukazatelé výnosnosti, návratnosti či 

profitability. Měří schopnost podniku vytvářet zisk pomocí investovaného kapitálu. 

Ukazatelé rentability slouží k vyhodnocení celkové efektivnosti činnosti podniku 

a slouží např. akcionářům či potenciálním investorům. Rentabilita ztvárňuje poměr 

dosaženého zisku k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto zisku (Růčková, 2011).  

Ve finanční analýze je možno se setkat s mnoha formami zisku, které jsou zobrazeny na 

následujícím obrázku č. 3. 

Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmů 

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

Obrázek č. 3 Schéma forem zisku 

(Zdroj: Kislingerová a kol., 2010, s. 54) 

Rentabilita celkových vložených aktiv – ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podniku, nehledě na to, z jakých zdrojů byla financována. Do čitatele 

je dosazen EBIT a ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv před odečtením daní 

a nákladových úroků. Pro porovnávání různých podniků s jinými daňovými 

podmínkami je tento ukazatel nejvhodnější. 

ROA = EBIT / aktiva 

(Sedláček, 2011, s. 57) 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE zajímá především akcionáře, společníky a další 

investory. ROE udává, kolik čistého zisku získává akcionář na 1 Kč jeho investovaného 

kapitálu. Pro investory je podstatné, aby tento ukazatel byl vyšší než úrok, který by 

obdržel při investování jinou formou. Investoři nesou vysoké riziko, z čehož vyplývá, že 

cena vlastního kapitálu je dražší než kapitál cizí (Sedláček, 2011). 
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ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

(Růčková, 2011, s. 54) 

Rentabilita tržeb – ROS prezentuje tržní ohodnocení výkonů podniku za určité časové 

období. Kislingerová a kol. (2010) uvádí, je-li do čitatele vložen zisk EBIT, je tento 

ukazatel vhodný pro srovnávání podniků. Do čitatele je možno dosadit také čistý zisk 

po zdanění. Výsledkem bude zisková marže, která se liší v individuálních odvětvích. 

ROS = zisk / tržby 

(Růčková, 2011, s. 56) 

Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu – ROCE měří, kolik provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním podnik získal z jedné koruny vložené akcionáři. 

ROCE = EBIT / (vlastní kapitál + rezervy + dlouhodobé závazky +dl. bankovní úvěry) 

(Kislingerová a kol., 2010, s. 83) 

Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity zobrazují schopnost podniku přeměnit svůj majetek na peněžní 

prostředky, díky kterým uhradí své závazky. Likvidním majetkem se rozumí majetek, 

který je možné přeměnit na peníze. Solventnost je vymezena jako dlouhodobá 

dostupnost peněžních prostředků pro úhradu finančních závazků v daných termínech, 

výši a místě (Marek a kol., 2009). 

Ukazatelé likvidity dosazují do čitatele to, čím je možné platit a do jmenovatele to, co je 

nezbytné uhradit. Nevýhodou těchto ukazatelů je hodnocení likvidity dle zůstatku 

oběžných aktiv, i přestože oběžná aktiva závisí na budoucích cash flow (Sedláček, 

2011).   

Běžná likvidita poměřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky, tzn. 

kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud v daném okamžiku promění 

veškerá oběžná aktiva. Výsledek běžné likvidity by se měl pohybovat v rozmezí  

1,6 - 2,5 (Kislingerová a kol., 2010). 
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Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé cizí zdroje  

Krátkodobé cizí zdroje = 

= krátkodobé závazky +bankovní úvěry krátkodobé + krátkodobé finanční výpomoci 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 91) 

Pohotová likvidita vylučuje nejméně likvidní část oběžných aktiv, kterými jsou 

zásoby, z ukazatele likvidity běžné. Doporučená hodnota je 1 - 1,5, což znamená, že by 

byl podnik schopný se vyrovnat se svými závazky, a to bez nutnosti prodeje svých 

zásob (Růčková, 2011).  

Pohotová likvidita = (krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek) / 

krátkodobé cizí zdroje  

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 92) 

Okamžitá (peněžní) likvidita měří schopnost podniku platit právě splatné závazky. Pro 

úhradu závazků podniku je využit finanční majetek - tzn. peníze v hotovosti a na 

běžných účtech a jejich ekvivalenty. Ekvivalenty se rozumí krátkodobý finanční 

majetek, který je možno přeměnit na hotové peníze do jednoho měsíce. Likvidity je 

dosaženo při hodnotě alespoň 0,2 (Sedláček, 2011). 

Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé cizí zdroje  

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 92) 

Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují, že podnik využívá k financování svých aktiv cizí 

zdroje. Používání cizích zdrojů ovlivňuje rentabilitu vlastního kapitálu a riziko 

podnikání. Cizí kapitál je levnější než vlastní, protože úroky z cizího kapitálu, tzv. 

daňový štít, jsou daňově uznatelnou položkou. Investor podstupuje určité riziko, které 

ovlivňuje cenu kapitálu. Tím že investor nese takové riziko, požaduje také vyšší výnos 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).  

Při analýze zadluženosti je důležité vyhledat majetek pořízený na leasing. Majetek, 

který je pořízen na leasing, se nezobrazuje v rozvaze, ale výhradně ve výkazu zisku 

a ztráty. Podnik, který se jeví nezadlužený, může být naopak velice zadlužen. Proto je 
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důležité využívat výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce (Kislingerová, Hnilica, 

2008). 

Celková zadluženost měří poměr finančních prostředků, které poskytli věřitelé 

společnosti. Bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů roste s podílem vlastního 

kapitálu. Tudíž věřitelé vyžadují nízký ukazatel zadluženosti a vlastníci hledají větší 

finanční páku pro znásobení svých výnosů. Jestliže bude ukazatel celková zadluženost 

vyšší než oborový průměr, bude podnik obtížné získávat další zdroje bez zvýšení 

vlastního kapitálu. Věřitelé budou požadovat vyšší úrok (Blaha, 2006). 

Celková zadluženost = cizí zdroje / aktiva celkem 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 85) 

Koeficient samofinancování je doplňkem k celkové zadluženosti a jejich součet je 1. 

Vyjadřuje dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost. Dává přehled o tom, jaká část 

podnikových aktiv je financována vlastními zdroji - vklady akcionářů (Sedláček, 2011). 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / aktiva celkem 

(Kislingerová a kol., 2010, s. 96) 

Doba splácení dluhů je ukazatel zadluženosti na bázi cash flow. Vyjadřuje dobu, za 

jakou je podnik způsobilý hradit své dluhy vlastními silami z provozního cash flow. Za 

ideální se považuje klesající trend. 

Doba splácení dluhů = (cizí zdroje – rezervy) / provozní cash flow 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 87) 

Úrokové krytí uvádí, kolikrát převyšuje zisk úrokové platby. Tento ukazatel je 

využíván ratingovými agenturami. Při zvyšování hodnoty ukazatele roste i jeho 

schopnost hradit náklady spojené s využíváním cizího kapitálu. Doporučená hodnota 

úrokového krytí je 3 a více (Kislingerová a kol., 2010). 

Úrokové krytí = EBIT / úroky 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 87) 
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Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity měří hospodaření podniku se svými aktivy. Přebytečné náklady 

podniku vznikají, pokud má více aktiv, než potřebuje. Má-li podnik aktiv málo, musí 

odmítat zakázky, čímž přichází o potenciální výnosy. Ukazatelé aktivity mají vliv na 

ukazatel ROA, ROE a zjišťují, kolik aktiv podnik potřebuje pro zajištění objemu tržeb. 

Při výpočtu aktivity se pracuje se dvěma typy ukazatelů - počtem obratů či dobou 

obratu (Sedláček, 2011). 

Obrat aktiv udává, kolikrát se aktiva podniku obrátí za jeden rok. Minimální 

doporučená hodnota je 1. Nízkou hodnotou ukazatele se rozumí neúměrná majetková 

vybavenost podniku a jeho využití. Do ukazatele je vhodné dosadit tržby za prodej 

zboží či tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Obrat aktiv = tržby / aktiva 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 103) 

Obrat zásob uvádí, kolikrát je každá položka zásob prodána a uskladněna za období 

jednoho roku. Nevýhodou ukazatele je, že zásoby jsou uváděny v pořizovacích cenách, 

ale tržby odrážejí tržní hodnotu. Proto je vhodnější než tržby dosazovat za jmenovatele 

např. náklady za prodané zboží. Vychází-li ukazatel vyšší než oborový průměr, 

znamená to, že společnost nemá přebytečné nelikvidní zásoby. Nadměrné zásoby 

vyvolávají vyšší náklady na uskladnění a jsou v nich ukotveny finanční prostředky, 

které představují investici s nízkým výnosem.  

Obrat zásob = tržby / zásoby 

(Kislingerová a kol., 2010, s. 94) 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po který jsou zásoby v podniku, do 

doby jejich spotřeby nebo prodeje. U zásob hotových výrobků a zboží je ukazatel doba 

obratu zásob také indikátorem likvidity. Uvádí počet dnů, kdy se zásoba promění 

na hotovost či pohledávku. Za dobrou situaci se považuje, pokud obrat zásob roste 

a doba obratu zásob klesá (Sedláček, 2011). 
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Doba obratu zásob = zásoby/ denní tržby 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 104) 

Doba obratu pohledávek měří počet dnů, během nichž je inkaso za tržby drženo 

v pohledávkách. Podnik musí tuto dobu čekat na inkaso plateb za provedené služby či 

vyrobené výrobky. Doba obratu pohledávek se porovnává s platebními podmínkami 

faktur. Je-li doba obratu pohledávek delší než běžná doba splatnosti, obchodní partneři 

neplatí včas (Kislingerová a kol., 2010). 

Doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky / denní tržby 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105) 

Doba obratu závazků uvádí dobu od vzniku závazku do jeho úhrady svým 

dodavatelům. V této době využívá podnik bezplatný obchodní úvěr. Tento ukazatel by 

měl být stejný, či vyšší jako ukazatel doby obratu pohledávek. Je-li doba obratu závazků 

vyšší než součet obratu zásob a pohledávek, úvěry od dodavatelů financují pohledávky 

a závazky, což je pro podnik výhodné (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).  

Doba obratu zásob = závazky vůči dodavatelům / denní tržby 

(Sedláček, 2011, s. 63) 

1.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční situaci podniku lze analyzovat pomocí ukazatelů rozdílových, poměrových 

a dalších. Jednotliví ukazatelé mají omezenou vypovídací schopnost, a proto se 

k posouzení celého hospodaření společnosti vytvářejí soustavy ukazatelů. Soustavy 

ukazatelů se dělí na soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, mezi které patří 

pyramidové soustavy, a na účelové výběry ukazatelů (Sedláček, 2011). 

Účelové výběry ukazatelů jsou sestavované na bázi komparativně-analytických nebo 

matematicko-statistických metod. Hlavním smyslem je sestavení vybraných ukazatelů, 

kteří diagnostikují finanční zdraví podniku a předpovídají jeho kritický vývoj. Účelové 

výběry se dělí na bonitní a bankrotní modely (Sedláček, 2011).  
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BONITNÍ MODELY hodnotí finanční zdraví společnosti pomocí bodové klasifikace 

jednotlivých oblastí hospodaření. Podnik se dle výsledných bodů řadí do určitých 

kategorií. Do této skupiny patří např. Kralickův Quick test (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013). 

Kralickův Quick test vybírá z jednotlivých skupin ukazatelů čtyři, podle jejichž 

hodnot se přidělují podnikům body. První dva ukazatelé hodnotí finanční stabilitu 

podniku a další dva výnosovou situaci podniku (Kislingerová, Hnilica, 2008). 

R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem 

R2 = (cizí zdroje – peníze – účty bank) / provozní cash flow 

R3 = EBIT / aktiva celkem 

R4 = provozní cash flow / výkony 

(Růčková, 2011, s. 81) 

Kvóta vlastního kapitálu (R1) vypovídá o finanční síle společnosti, charakterizuje 

finanční stabilitu a samostatnost. Doba splácení dluhu z cash flow (R2) uvádí, za jakou 

dobu může uhradit podnik všechny své dluhy, pokud každý rok vytváří cash flow stejné 

jako v analyzovaném roce. Následující ukazatele měří rentabilitu, které společnost 

dosahuje. Rentabilita aktiv (R3) měří celkovou výdělečnou schopnost a rentabilita tržeb 

(R4) měřená cash flow (Kislingerová, Hnilica, 2008). V následující tabulce č. 4 se 

nalézá stupnice, dle které se ukazatele hodnotí. 

Tabulka č. 4 Stupnice hodnocení ukazatelů Kralickova Quick testu 

(Zdroj: Růčková, 2011, s. 81) 

Ukazatel 
Vyhodnocení 

0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

R2 > 30 12-30 5 – 12 3-5 < 3 

R3 < 0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 
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Hodnocení společnosti se provádí v následujících krocích: 

Hodnocení finanční stability = (R1 + R2) / 2 

Hodnocení výnosové situace = (R3 + R4) / 2 

Hodnocení celkové situace = [(R1 + R2) + (R3 + R4)] / 2  

(Růčková, 2011, s. 81) 

V následující tabulce se nachází slovní interpretace celkových výsledků.   

Tabulka č. 5 Interpretace celkových výsledků Kralickova Quick testu 

(Zdroj: Růčková, 2011, s. 81) 

Hodnota Hodnocení 
hodnoty > 3 společnost je bonitní 
hodnoty od 1 do 3 pásmo šedé zóny 

hodnoty < 1 problémy v hospodaření společnosti 
 

BANKROTNÍ MODELY zjišťují, zda společnosti nehrozí v blízké budoucnosti 

bankrot. Předpoklady pro sestavení bankrotních modelů jsou problémy s likviditou, 

s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou vloženého kapitálu. Mezi bankrotní 

modely patří např. Altmanův index či index IN (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Altmanův index vychází z diskriminační analýzy, uskutečněné u několika podniků. 

Diskriminační analýza je přímá statistická metoda, která třídí pozorované objekty do 

více identifikovaných skupin. Výsledkem je rovnice, do které se dosazují poměrové 

ukazatele, jimž je přidělena různá váha. Největší váha se přikládá rentabilitě celkového 

kapitálu (Růčková, 2011, Kislingerová, Hnilica, 2008). 

Z = 0,717×A + 0,847× B + 3,107 ×C + 0,420 × D + 0,998 × E 

A = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

B = nerozdělený zisk minulých let / aktiva 

C = EBIT / celková aktiva 

D = vlastní kapitál / cizí zdroje 

E = tržby / aktiva  

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 132) 
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V tabulce č. 6 je uvedeno slovní hodnocení výsledků Altmanova indexu. 

Tabulka č. 6 Interpretace výsledků Altmanův index 

(Zdroj: Růčková, 2011, s. 73) 

Hodnota Hodnocení 
hodnoty > 2,9 pásmo prosperity, uspokojivá finanční situace 

hodnoty od 1,2 do 2,9 pásmo šedé zóny 

hodnoty < 1,2 pásmo bankrotu, podnik je ohrožen finančními problémy 

 

Index IN05 je souhrnný index pro zhodnocení finanční situace podniku. Sestavuje se 

z několika koeficientů, které se zabývají různými oblastmi finančního řízení. Údajům 

v rovnici je přirazena určitá váha (Businessvize, 2011). 

IN05 = 0,13 × A + 0,04 × B+ 3,92 × C + 0,21 × D + 0,09 × E 

(Sedláček, 2011, s. 112) 

A = aktiva / cizí zdroje 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / aktiva 

D = výnosy / aktiva 

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

(Sedláček, 2011, s. 111) 

Hodnocení výsledků Indexu IN 05 je uvedeno v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 Interpretace výsledků Index IN 05 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 112) 

Hodnota Hodnocení 
hodnoty > 1,6 lze předvídat uspokojivou finanční situaci 
hodnoty od 0,9 do 1,6 "šedá zóna" nevyhrazených výsledků 

hodnoty < 0,9 společnost je ohrožena vážnými finančními problémy 
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2 Praktická část 

Praktická část bakalářské práce se zabývá vyhotovením finanční analýzy na základě 

finančních ukazatelů uvedených v teoretické části, v letech 2010 - 2013. V následujících 

odstavcích bude představena Hosova obchodní společnost, spol. s r. o. Výsledky 

výpočtu zvolených ukazatelů poskytují náhled na finanční zdraví společnosti. Hosova 

obchodní společnost účtuje v hospodářském roce, v období duben - březen. 

2.1 Charakteristika Hosovy obchodní společnosti, spol. s r. o. 

Pro zpracování bakalářské práce jsem zvolila Hosovu obchodní společnost, spol. s r. o.  

2.1.1 Představení společnosti 

Název:   Hosova obchodní společnost, spol. s r. o. 

Sídlo:    Pavlov 1, 588 33 Stonařov  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Založení:  6. června 1994 

IČO:   607 01 871 

 

Obrázek č. 4 Logo společnosti 

(Zdroj: Hosova obchodní společnost, 2010) 

Hosova obchodní společnost, spol. s r.o., sídlí v Pavlově u Jihlavy a má v současné 

době 20 zaměstnanců. Hlavním předmětem činnosti je výroba a balení potravinářského 

zboží. Předmětem vedlejším je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej a 

silniční motorová doprava. Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé, kteří jsou 

současně společníky.  

Právnické a fyzické osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo 

do oběhu, tzn. dovážejí, plní nebo prodávají, mají podle zákona povinnost zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů. Hosova obchodní společnost je zapojena do Systému 
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sdruženého plnění EKO-KOM a plní tak povinnost zajistit zpětný odběr a opakované 

využití odpadu.  

Společnost vybudovala a zdokumentovala systém managementu kvality, tento systém je 

uplatňován, udržován a zlepšován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 

9001:2009 (Hosova obchodní společnost, 2013). 

2.1.2 Výrobní program 

Společnost se zaměřuje na pražení a balení suchých plodů, balení sušeného ovoce 

a zemědělských produktů, skladování zboží pro cizí organizace a nákladní dopravu. 

Dále realizuje širokou nabídku ze sortimentu suchých plodů, sušeného ovoce 

a zemědělských produktů a orientuje se na prvořadou kvalitu zboží.  

Hosova obchodní společnost spolupracuje s obchodními řetězci, velkoobchodními 

sklady a dále zásobuje maloobchodní prodejny. Nákup surovin společnost zajišťuje 

prostřednictvím zahraničních i tuzemských společností, které se zabývají dlouhodobě 

nákupem a prodejem těchto produktů, což zaručuje vysoký standard kvality. Jakost 

výrobků je ověřována v akreditovaných laboratořích (Hosova obchodní společnost, 

2010). 

2.1.3 Organizační struktura společnosti 

Organizační řád je základním interním řídícím a organizačním dokumentem 

společnosti, kterým se stanovují a upravují všechny vztahy a činnosti v procesu řízení 

ve společnosti. Z řádu vycházejí řídící a organizační dokumenty nižších úrovní např. 

směrnice a instrukce. Nedílnou součástí organizačního řádu je organizační struktura 

a vztahy nadřízenosti a podřízenosti, spolupráce a vzájemné zastupitelnosti. Na obrázku 

č. 5 je uvedena organizační struktura společnosti. 
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Obrázek č. 5 Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Hosova obchodní společnost, 2013) 

 

2.2 Finanční analýza 

Prostřednictvím finanční analýza byla zhodnocena finanční situace Hosovy obchodní 

společnosti, spol. s r.o. Provedená finanční analýza vychází z metod uvedených 

v teoretické části bakalářské práce účetní výkazy z let 2010 až 2013, které byly použity 

pro vypracování finanční analýzy, jsou přílohou bakalářské práce.  

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V této kapitole je zpracována horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty. Dotyčné analýzy byly provedeny na vybraných položkách rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. Hodnoty horizontální analýzy jsou uvedeny v procentuálním rozdílu 

a rozdílu v tisících Kč oproti roku předchozímu. Analýza vertikální uvádí hodnoty 

daných sledovaných let.  

Horizontální analýza rozvahy 

V následujících tabulkách č. 8 a č. 9 jsou uvedeny hodnoty absolutních změn položek 

rozvahy v jednotlivých letech sledovaného období.  
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rada 

Výkonný 
ředitel 
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oddělení 

Prodejna 

Sklady 
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BOZP 

externě 

Revize 

externě 
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Tabulka č. 8 Horizontální analýza aktiv v rozmezí 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah dané společnosti z let 2010 - 2013) 

Položky aktiv 
Δ 2010/2011 Δ 2011/2012 Δ 2012/2013 

% tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

Aktiva celkem 23,7 5390 5,3 1477 5,6 1665 

Dlouhodobý majetek -6,7 -776 -11,7 -1265 -11,4 -1088 

Dlouhodobý nehmotný majetek 240,0 240 -33,3 -80 -50,6 -81 

Dlouhodobý hmotný majetek -8,8 -1016 -11,2 -1185 -10,8 -1007 

Oběžná aktiva 56,7 6176 16,8 2869 14,1 2806 

Zásoby 37,4 2049 49,1 3698 46,0 5161 

Krátkodobé pohledávky 35,1 1539 14,3 849 -15,7 -1063 

Krátkodobý finanční majetek 254,7 2588 -46,6 -1678 -67,1 -1292 

Časové rozlišení aktiv -3,7 -10 -48,5 -127 -39,3 -53 

 

Hodnota dlouhodobého majetku ve sledovaném období klesala. Dlouhodobý 

nehmotný majetek v roce 2011 vzrostl o 240 %, z důvodu nákupu nového počítačového 

programu v ceně 240 tis. Kč. Nový dlouhodobý hmotný majetek v tomto období pořízen 

nebyl a úbytek 8,8 % vychází z odpisů dlouhodobého majetku. V následujícím roce se 

hodnota dlouhodobého hmotného majetku snížila o 11,2 % a hodnota nehmotného 

majetku o 33,3 %. Tento pokles byl ovlivněn převážně vlivem odpisů. V roce 2013 

společnost nepořídila žádný dlouhodobý majetek. Nehmotný majetek klesl o 50,6 % 

a dlouhodobý hmotný majetek o 11,4 %. Společnost nevlastní žádný dlouhodobý 

finanční majetek, a proto tato položka není uvedena v tabulce č. 8. 

Celková hodnota oběžných aktiv se každoročně zvyšovala. V souvislosti s nákupem 

nového účetního programu, došlo ke změně ve výpočtu skladových cen a to vedlo k 

růstu zásob. V původní metodě oceňování zásob, se zásoby vedly ve stálých skladových 

cenách a cenové rozdíly se evidovaly a rozpustily do nákladů či výnosů. Nový účetní 

program zásoby oceňuje metodou váženého aritmetického průměru. Zásoby jsou 

zprůměrovány s evidenční cenou suroviny ve skladu a výdejky ze skladu jsou uvedeny 

v těchto zprůměrovaných cenách. Další příčinou nárůstu zásob v roce 2011 o 37,4 % 

byly uzavřené smlouvy s obchodními partnery na další období, v rámci kterých musí 

společnost udržet cenu, na kterou byl kontrakt uzavřen. 

Zásoby surovin se pořizují v době sklizně, kdy společnost musí odhadnout, jaké 

množství prodá a musí ho držet na skladě, v němž má svoje peníze. Na některé zásoby 
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se uzavírají roční kontrakty, kdy suroviny jsou dodávané v průběhu celého roku. Pokud 

není smlouva uzavřena a zásoby nejsou nakoupeny, může se stát, že v průběhu roku tyto 

suroviny nebude možné zakoupit vůbec či v malém množství, ale za velkou cenu. 

Příkladem jsou vlašské ořechy, mák, pistácie či mandle. Krátkodobé pohledávky 

v prvních dvou sledovaných obdobích vzrůstaly a následně v roce 2013 poklesly. Tento 

výkyv způsobila výše tržeb a obchodní marže. Krátkodobý finanční majetek se v roce 

2011 zvýšil o 254,7 %. Peníze v pokladně ubyly, naopak peníze na běžných účtech 

vzrostly o více jak 2 500 tis. Kč. Zásoby se v následujících letech opět zvyšovaly, v roce 

2012 o 49,1 % a v roce 2013 o 46 %. Společnost se rozhodla rozšířit svůj sortiment, pro 

který potřebuje více zásob. Krátkodobý finanční majetek v roce 2012 klesl o 46,6 % 

a v roce 2013 o 67,1 %, tuto skutečnost zapříčinil pokles výsledku hospodaření běžného 

účetního období.   

Časové rozlišení aktiv rovnoměrně klesalo. Náklady příštích období se v průběhu 

sledovaných období rozpouštěly. Mezi časové rozlišení aktiv se řadí pojistné budov, 

automobilů, nákladů a pojištění na pracovní úraz. 

Tabulka č. 9 Horizontální analýza pasiv v rozmezí 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah dané společnosti z let 2010 - 2013) 

Položky pasiv 
Δ 2010/2011 Δ 2011/2012 Δ 2012/2013 

% tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

Vlastní kapitál 22,9 4092 0,1 24 4,3 945 

Základní kapitál 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Kapitálové fondy 0,1 1 0,0 0 -0,1 -1 

Nerozdělený zisk minulých let 16,4 2402 24,1 4092 0,1 25 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 70,3 1689 -99,4 -4068 3837,5 921 

Cizí kapitál 30,6 1246 43,1 2292 9,5 720 

Krátkodobé závazky 40,4 1055 62,5 2292 0,0 0 

Bankovní výpomoci 13,0 191 0,0 0 43,4 720 

Časové rozlišení pasiv 6,6 52 -100,0 -839 0,0 0 

 

Hodnota vlastního kapitálu ve sledovaných letech rostla. Základní kapitál nebyl od 

založení společnosti navýšen a zůstává 100 tis. Kč. Výkyvy kapitálových fondů 

zaznamenávají minimální cenové rozdíly, které vznikly zaokrouhlováním. Nerozdělený 

zisk minulých let má rostoucí trend. V roce 2011 společnost převedla do položky 
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nerozděleného zisku 2 402 tis. Kč. Následující rok se opět zvýšil nerozdělený zisk 

minulých období a to o 24,1 %. Hosova obchodní společnost nerozděluje zisk mezi 

společníky, což je příčinou růstu této položky. Majitelé chtějí společnost stále rozvíjet 

a nerozdělený zisk zůstává v podniku k dispozici na investice a velké zásoby surovin. 

Největší kolísání zaregistroval výsledek hospodaření běžného účetního období v roce 

2012. V roce 2011 byly zavedeny nové obchodní podmínky ve smlouvách uzavřených 

s obchodními řetězci. Tyto podmínky způsobily pokles výsledku hospodaření 99,4 %, 

jelikož sledovaný podnik musel těmto řetězcům uhradit neprodané zboží a letákové 

akce. Společnost dodává své výrobky také do zahraničí, kde je ve smlouvě uvedena 

částka v cizí měně. Důvodem poklesu výsledku hospodaření bylo také posílení kurzu 

Eura vůči koruně, v době úhrady od odběratelů. Dalším důvodem poklesu výsledku 

hospodaření bylo zavedení mýtného ve Slovenské republice, což zvýšilo náklady. 

V roce 2013 došlo k náhlému růstu výsledku hospodaření a to o 3 837,5 %. Hosova 

obchodní společnost ukončila spolupráci s většinou obchodních řetězců. Prověřila 

veškeré kalkulace výrobků a zvýšila ceny.  

Cizí kapitál průběžně rostl. Majoritní část krátkodobých závazků zaujímají závazky 

z obchodních vztahů. V roce 2011 vzrostly o 40,4 %, v následujícím roce o 62,5 %. 

Společnost využila závazků z obchodních vztahů jako bezúročnou půjčku v době, kdy 

její výsledek hospodaření klesl o necelých 100 %. V roce 2013 již závazky dodavatelům 

nenarůstaly. V roce 2013 se zvýšila položka krátkodobé finanční výpomoci o 43,3 %, 

jelikož podnik čerpal krátkodobý bankovní úvěr. Hosova obchodní společnost v roce 

2010 splatila dlouhodobé úvěry. Ve sledovaném období si sledovaný subjekt o další 

dlouhodobý úvěr nezažádal. 

Hodnota časového rozlišení pasiv v roce 2011 vzrostla o 6,6 %. V následujícím roce 

klesla o 100 %. Výdaje příštích období zahrnovaly dodavatelem nevyfakturované 

dodávky, zálohy na elektřinu a plyn. 
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Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza uvádí podíl jednotlivých položek k celkové bilanční sumě. Poměr 

jednotlivých položek aktiv je uveden v tabulce č. 10 a poměr položek pasiv v tabulce 

č. 11.  

Tabulka č. 10 Vertikální analýza aktiv v rozmezí 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah dané společnosti z let 2010 - 2013) 

Položky aktiv 
2010 2011 2012 2013 

% % % % 

Aktiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dlouhodobý majetek 50,9 38,4 32,2 27,0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0 0,9 0,5 0,3 

Dlouhodobý hmotný majetek 50,9 37,5 31,7 26,7 

Oběžná aktiva 47,9 60,7 67,4 72,7 

Zásoby 24,1 26,8 37,9 52,4 

Krátkodobé pohledávky 19,3 21,1 22,9 18,3 

Krátkodobý finanční majetek 4,5 12,8 6,5 2,0 

Časové rozlišení aktiv 1,2 0,9 0,5 0,3 

 

Podíl dlouhodobého majetku a oběžných aktiv k celkovým aktivům je v roce 2010 

zhruba 50 %. Postupně se ale tato hodnota mění. Významnou položkou dlouhodobé 

majetku je dlouhodobý hmotný majetek. Společnost vlastní stroje, výrobní zařízení 

a dopravní prostředky, které jsou v průběhu let odepisovány, což způsobuje jejich 

pokles.  

Oběžná aktiva se pohybují v rozmezí 47,9 % až 72,9 %. Největší část oběžných aktiv 

zaujímají zásoby, které mají rostoucí trend. Společnost ve sledovaném období rozšířila 

sortiment a ze strategických důvodů nakupuje velké množství zásob. Aby společnost 

udržela cenu dohodnutou v kontraktech, musí mít dostatečné zásoby. V případě 

dokupování zásob v průběhu roku cena roste a tím klesá zisk podniku. Hosova obchodní 

společnost garantuje dodací lhůtu 3 dny a v této lhůtě musí dodávku zpracovat, proto 

musí mít neustále zásoby na skladě. Krátkodobé pohledávky zahrnují pohledávky od 

odběratelů, tato hodnota kolísá okolo 20 %. Krátkodobý finanční majetek úzce souvisí 

se zásobami. S nárůstem zásob se hodnota krátkodobého finančního majetku snižuje. 

V případě sledovaného subjektu je poměr zásob k celkovým aktivům v roce 2013 

52,4 %, zatímco poměr krátkodobého finančního majetku pouze 2 %. Hladinu peněz 
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v pokladně si společnost udržuje ve stejné výši, naopak roste množství peněz na 

bankovních účtech.  

Časové rozlišení aktiv tvoří nevýznamnou část aktiv podniku.  

Tabulka č. 11 Vertikální analýza pasiv v rozmezí 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah dané společnosti z let 2010 - 2013) 

Položky pasiv 
2010 2011 2012 2013 

% % % % 

Pasiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vlastní kapitál 78,6 78,1 74,3 73,3 

Základní kapitál 0,4 0,4 0,3 0,3 

Kapitálové fondy 5,2 4,2 4,0 3,8 

Nerozdělený zisk minulých let 64,3 60,5 71,3 67,6 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 10,6 14,6 0,1 3,0 

Cizí zdroje 17,9 18,9 25,7 26,7 

Krátkodobé závazky 11,5 13,0 20,1 19,1 

Bankovní výpomoci 6,5 5,9 5,6 7,6 

Časové rozlišení pasiv 3,5 3,0 0,0 0,0 

 

Vlastní kapitál k poměru celkových pasiv tvoří v roce 2010 78,6 %, v následujících 

letech mírně klesá. Dle bilančních pravidel financování se společnost chová 

konzervativně. Nasvědčují tomu hodnoty vlastního kapitálu vůči kapitálu cizímu. 

Použití cizích zdrojů je většinou levnější než financování vlastním kapitálem. Hodnota 

základního kapitálu a kapitálových fondů se ve sledovaném období téměř nezměnila, 

procentní vývoj souvisí se změnou celkové bilanční sumy. Hosova obchodní společnost 

nevyplácí zisk společníkům, tudíž převážnou část vlastního kapitálu tvoří nerozdělený 

zisk minulých let, který se pohybuje v rozmezí 64,3 % až 67,6 %. 

Cizí zdroje tvoří v roce 2010 17,9 % celkových pasiv. Tato hodnota postupem času 

roste. Významnou položkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů. Jejich trend je rostoucí a v roce 2012 tvoří 20,1 % celkových pasiv. Bankovní 

výpomoci ve sledovaných obdobích kolísají dle aktuální potřeby podniku. Společnost 

má možnost čerpat kontokorent v částce 2 mil. Kč. Kontokorent tvoří formu cizích 

zdrojů a společnost si ve sledovaném období neotevřela možnost čerpání jiného cizího 
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zdroje.  V roce 2013 si společnost vzala krátkodobý bankovní úvěr a poměr bankovních 

výpomocí k bilanční sumě byl 7,6 %. 

Časové rozlišení pasiv zaujímá v roce 2010 3,5 % vůči celkovým pasivům, což je 

nepatrná položka. V dalších letech je tato hodnota nulová.  

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

V tabulce č. 12 se nachází hodnoty absolutních změn položek výkazu zisků a ztráty 

v jednotlivých letech sledovaného období.  

Tabulka č. 12 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v rozmezí 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů zisku a ztráty dané společnosti z let 2010 - 2013) 

 

Tržby za prodej zboží měly rostoucí trend. V roce 2013 dosahovaly tržby za prodej 

zboží 1 841 tis. Kč. Tento nárůst způsobilo zvyšování cen surovin, čímž rostly i ceny 

produktů. Hosova obchodní společnost provozuje prodejnu, ve které se prodává mimo 

vlastních výrobků také zboží, nakoupené od dalších podnikatelských subjektů. Do roku 

2012 včetně byly veškeré tržby z této prodejny účtovány na účet tržby za zboží, ale 

Položky výkazu zisku a 
ztráty 

Δ 2010/2011 Δ 2011/2012 Δ 2012/2013 

% tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

Tržby za prodej zboží 41,7 395 17,6 237 16,5 261 

Náklady vynaložené za prodej 
zboží 29,1 104 44,3 204 141,4 940 

Obchodní marže 49,2 291 3,7 33 -74,2 -679 

Výkony 10,7 3842 -0,9 -342 10,8 4266 

Tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb 8,8 3148 0,6 240 9,1 3589 

Výkonová spotřeba 4,6 1204 20,0 5432 10,5 3435 

Přidaná hodnota 27,5 2929 -42,2 -5741 1,9 152 

Osobní náklady 6,3 347 -4,2 -244 -3,0 -171 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 27,3 27 -69,0 -87 551,3 215 

Provozní výsledek hospodaření 68,1 2131 -95,1 -4999 418,9 1085 

Nákladové úroky -79,3 -65 -64,7 -11 0,0 0 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 70,3 1689 -99,4 -4068 3837,5 921 
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náklady na vlastní výrobky se uváděly ve výkonové spotřebě. Tímto docházelo ke 

zkreslení obchodní marže, která se jevila jako výkonnější, než byla ve skutečnosti. 

Náklady vynaložené za prodej zboží měly také rostoucí trend. Tyto náklady do roku 

2012 zahrnovaly pouze náklady vynaložené na prodej zboží cizích organizací, ne však 

vlastních výrobků, které tato prodejna účtovala do tržeb za prodej zboží. Od roku 2013 

jsou v těchto nákladech vynaložených za prodej zboží zaúčtovány veškeré náklady, čím 

vzrostly náklady o 940 tis. Kč, a obchodní marže klesla.  

Obchodní marže uvádí rozdíl mezi tržbami za prodej zboží a náklady vyloženými za 

prodej zboží. Jak již bylo uvedeno ve třech sledovaných letech, byl tento ukazatel 

zkreslený. V roce 2013 byla obchodní marže 236 tis. Kč. Hosova obchodní společnost 

vlastní prodejnu, která dosahuje nízkého zisku, ale je součástí marketingové strategie 

společnosti. 

Výkony v roce 2011 vzrostly o 10,7 %. Největší položkou výkonů jsou tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. V roce následujícím přišel propad výkonů o 1 %, z důvodů 

poklesu změny stavu zásob vlastní činnosti. V roce 2013 opět vzrostl o 10,8 %.  

Tržby za prodej vlastních výrobků měly rostoucí trend. Hlavní příčinou růstu tržeb 

bylo zdražení surovin. V roce 2010 dosahovaly tržby za prodej vlastních výrobků 

35 966 tis. Kč a celkový nárůst během sledovaných let byl 6 977 tis. Kč. S růstem tržeb 

za prodej vlastních výrobků rostla výkonová spotřeba. 

Do výkonové spotřeby se řadí spotřeba materiálu a energie a služby. Výkonová 

spotřeba měla rostoucí trend. V roce 2012 vzrostla o 20 %, z důvodů nových 

obchodních podmínek, které nebyly pro společnost výhodné. V roce 2013 výkonová 

spotřeba vrostla o 10,5 %, ale zároveň se zvýšily tržby. 

Přidaná hodnota vykazuje rozdíl mezi vlastními výrobky a náklady na materiál 

a službami použité při jejich výrobě. Přidaná hodnota v roce 2011 vzrostla o 27,5 %. 

V roce 2012 došlo k nárůstu výkonové spotřeby a přidaná hodnota klesla o 42,2 %. 

V následujícím roce společnost ukončila spolupráci s obchodními řetězci a provedla 

kalkulace svých výrobků, čímž přidaná hodnota vzrostla na 8 004 tis. Kč.  
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Výše osobních nákladů ve sledovaném období kolísala. V roce 2011 vzrostly osobní 

náklady o 6,3 %. V následujícím roce se společnost rozhodla nevyplácet zaměstnancům 

třináctý plat, čímž se snížily mzdové náklady, a osobní náklady klesly o 4,2 %. V roce 

2013 došlo k mírnému snížení mezd zaměstnanců a osobní náklady 5 463 tis. Kč. 

Snižování mezd zaměstnanců, vzhledem k růstu životních nákladů, může působit jako 

demotivující prvek a mít různé dopady, např. krádež surovin.  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku kolísaly. Společnost každoročně prodávala 

svůj dlouhodobý majetek. V roce 2011 vzrostly tržby prodejem montážního automobilu 

o 27,3 %. V následujícím roce došlo k poklesu tržeb o 69 %. Společnost prodala 

sešívací stroje. Tyto stroje byly pořízeny po uzavření kontraktu s odběratelem a po 

uplynutí smlouvy je společnost nepotřebovala a prodala je. V roce 2013 se tržby zvýšily 

prodejem automobilu a dávkovacího stroje o 551,3 %. Společnost prodávala svůj 

majetek z důvodů nadbytečnosti a nepotřebnosti.  

Provozní výsledek hospodaření dosahoval ve všech sledovaných letech kladných 

hodnot. V roce 2011 vzrostl o 68,1 %. Následující rok přinesl propad a provozní 

výsledek klesl o 95,1 % na 259 tis. Kč. Hosova obchodní společnost je výrobní podnik, 

o čem svědčí, že největší podíl na výsledku hospodaření zaujímá provozní činnost. 

V roce 2013 se provozní výsledek hospodaření zvýšil o 418,9 %. 

Nákladové úroky v průběhu sledovaných let klesaly. Společnost splácela úvěr 

konstantní anuitou, kdy splátka byla stejná, ale poměr úroku k úmoru klesal. V roce 

2013 byla meziroční změna 0 %. 

Výsledek hospodaření běžného účetního v roce 2011 vzrostl o 70,3 %. V roce 2012 

musela společnost dodržovat obchodní podmínky z uzavřených kontraktů uvedených 

v horizontální analýze rozvahy. Výsledek hospodaření klesl o 99,4 % a dostal se na 

hodnotu 24 tis. Kč. V následujícím roce vzrostl výsledek hospodaření na 921 tis. Kč. 

Společnost ukončila spolupráci s některými obchodními partnery. 
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Vertikální analýza výkazu zisků a ztráty 

Tabulka č. 13 zachycuje poměry jednotlivých položek výkazu zisků a ztráty k celkovým 

tržbám.   

Tabulka č. 13 Vertikální analýza výkazu zisků a ztráty v letech 2010 - 2013 

 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů zisku a ztráty dané společnosti z let 2010 - 2013) 

Položky výkazu zisků a ztráty 
2010 2011 2012 2013 

% % % % 

TRŽBY1
 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej zboží 2,56 3,31 3,86 4,09 

Náklady vynaložené za prodej zboží 0,96 1,14 1,62 3,56 

Obchodní marže 1,60 2,17 2,23 0,52 

Výkony 97,27 98,18 96,41 97,18 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 97,17 96,38 96,05 95,35 

Výkonová spotřeba 70,06 66,86 79,48 79,93 

Přidaná hodnota 28,81 33,49 19,16 17,77 

Osobní náklady 14,94 14,48 13,75 12,13 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,27 0,31 0,10 0,56 

Provozní výsledek hospodaření 8,45 12,96 0,63 2,98 

Nákladové úroky 0,22 0,04 0,01 0,01 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 6,49 10,08 0,06 2,10 

 

Tržby za prodej zboží se ve sledovaném období podílely na celkových tržbách 

v rozmezí 2,56 - 4,09 %. Vzhledem k celkovým tržbám nezaujímaly tržby za prodej 

zboží významnou část, ale v čase jejich váha roste. Náklady vynaložené za prodej 

zboží zaujímaly v prvních třech sledovaných letech 1 - 1,5 % v poměru k celkovým 

tržbám.  Do roku 2012 byly tyto náklady zkresleny, jelikož společnost své prodejně 

fakturovala své výrobky, které byly v prodejně považovány za zboží. Od roku 2013 se 

výnosy za prodej zboží a náklady, které se k nim vztahují, účtují na náklady vynaložené 

na prodej zboží, čímž došlo ke zvýšení poměru k celkovým výnosům na 3,56 %. 

Obchodní marže uvádí rozdíl mezi tržbami za prodej zboží a náklady na toto zboží 

vynaloženými. V letech 2010 až 2012 se obchodní marže pohybovala mezi  

                                                 
1
 Za tržby byly v tabulce č. 13 dosazeny tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

a tržby z prodeje dlouhodobého majetku. 
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1,60 - 2,23 %. Z důvodů nesprávného zaúčtování nákladů byla výše obchodní marže 

zkreslena. V roce 2013 byl poměr obchodní marže k celkovým tržbám 0,52 %. 

Výkony zaujímají nejvyšší podíl na celkových výnosech. V průběhu sledovaných let 

zaujímaly tyto tržby 96,41 - 98,18 % To svědčí o tom, že Hosova obchodní společnost 

je výrobní podnik. Nejvýznamnější položkou výkonů jsou tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, ty se pohybovaly mezi 95,35 - 97,17 %.  

Do výkonové spotřeby spadají náklady vynaložené na vlastní výrobu. V roce 2010 

zaujímala výkonová spotřeba 70,06 % tržeb. V následujícím roce klesla na 66,86 %, což 

se projevilo na zvýšení přidané hodnoty i výsledku hospodaření. Pokles výkonové 

spotřeby poznamenal nákup levnějších surovin. V letech 2012 a 2013 vzrostla 

výkonová spotřeba na 79 %. 

Přidaná hodnota tvořila v roce 2010 28,81 % celkových tržeb. V roce 2011 vzrostla 

33,49 % a tento rok společnost dosáhla i nejvyššího výsledku hospodaření za sledované 

období. V roce 2012 došlo k poklesu na 19,16 % a v roce 2013 dokonce na 17,77 % 

tržeb. Skutečné nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2012, avšak k poměru celkových 

výnosům to bylo v roce 2013.  

Mezi osobní náklady se řadí mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění. Podíl na celkových výnosech se pohyboval mezi 12,13 - 14,96 %. 

Nejvyšší složkou osobních nákladů jsou mzdy, které zaujímají 73 % těchto nákladů.  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku tvořila nepatrnou část celkových výnosů. 

Tyto tržby nepřesáhly 1 % tržeb celkových.  

Provozní výsledek hospodaření úzce souvisí s výsledkem hospodaření běžného 

účetního období. V roce 2010 tvořil provozní výsledek 8,45 % tržeb. V roce 2011 se 

tento poměr zvýšil na 12,96 %. Provozní výsledek tvoří nejdůležitější část výsledku 

hospodaření. V roce 2012 klesl na 0,63 % a v roce následujícím vzrostl poměr 

provozního výsledku k tržbám na 2,98 %.  

Výše nákladových úroků zaujímala ve sledovaném období 0,01 – 0,22 % celkových 

tržeb.  
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Výše výsledku hospodaření za účetní období byla ve sledovaném období kladná. 

V roce 2011 tvořil výsledek hospodaření 10,08 % celkových tržeb. Nejnižší podíl 

0,06 % tvořil v roce 2012. V roce následujícím se poměr zvýšil na 2,10 %.  

2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů zahrnuje výpočet dvou ukazatelů, čistého pracovního 

kapitálu a čistého peněžně pohledávkového finančního fondu. V tabulce č. 15 se 

nacházejí hodnoty uvedeny v tis. Kč.  

Tabulka č. 14 Rozdílové ukazatelé v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 

ČPK 7322 11735 12312 14398 

ČPPFF 2792 5864 2743 438 

 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu po sledované období rostly. Z analýzy vyplývá, 

že podnik je likvidní, jelikož po uhrazení krátkodobých cizích zdrojů má dostatečný 

finanční fond. Čistý pracovní kapitál byl ovlivněn růstem zásob. Zásoby rostou rychleji 

než krátkodobé dluhy v absolutní hodnotě. Doporučená hodnota pro výrobní podniky je 

10 - 15 % bilanční sumy (Businessvize, 2010). Čistý pracovní kapitál Hosovy obchodní 

společnosti se nachází v rozmezí 32 – 46 %. V čistém pracovním kapitálu je vázáno 

velké množství finančních prostředků, které by mohly být investovány efektivněji.  

Čistý peněžní pohledávkou finanční fond je ukazatel očištěný o zásoby a dlouhodobé 

pohledávky. Výsledky se pohybují v kladných číslech, což znamená, že podnik je 

schopný splatit krátkodobé závazky z peněžních prostředků v pokladně a na bankovních 

účtech.  

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří mezi nejvyužívanější ukazatele při hodnocení finanční situace 

podniku. V následující podkapitole byly použity ukazatelé rentability, likvidity, aktivity 

a zadluženosti. 
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Ukazatelé rentability 

Výnosnost podniku se posuzuje pomocí ukazatelů rentability. V následující podkapitole 

budou použity ukazatelé celkových vložených aktiv, vloženého kapitálu, tržeb 

a dlouhodobého investovaného kapitálu. U rentability celkových vložených aktiv 

a vloženého kapitálu budou uvedeny průměrné hodnoty z odvětví. Oborový průměr 

z roku 2013 nebyl doposud zveřejněn. V tabulce č. 15 a v grafu č. 1 budou uvedeny 

hodnoty a vývoj ukazatelů rentability. 

Tabulka č. 15 Ukazatelé rentability v letech 2010 - 2013 (vyjádřeno v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora, oborové průměry dle: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2005) 

  2010 2011 2012 2013 

ROA 13,60 18,05 0,14 3,77 

ROA oborový průměr 7,33 8,75 8,7 x 

ROE 13,46 18,64 0,11 4,12 

ROE oborový průměr 11,57 15,62 12,77 x 

ROS 8,37 12,54 0,10 2,63 

ROCE 17,3 23,11 0,19 5,14 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) vyjadřuje, že v letech 2010 a 2011 

společnost efektivně využívala svůj majetek ke tvorbě zisku. Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele je 10 % (Hrdý, 2005). V roce 2012 došlo k velkému propadu, jelikož 

společnosti klesl výsledek hospodaření. Podnik se účastnil na ztrátách obchodních 

řetězců. Díky malé vyjednávací pozici obchodní řetězce nařizovaly snížení cen i přes 

zvýšení cen surovin. V následujícím roce se Hosově obchodní společnosti podařilo 

výsledek hospodaření za běžné období zvýšit a hodnota ROA rostla. Důvodem nárůstu 

bylo uzavření nových kontraktů, s lepšími podmínkami pro sledovaný podnik a zvýšení 

cen výrobků. V tabulce č. 15 se nacházejí také oborové průměry. V porovnání 

s odvětvím vykazovala Hosova obchodní společnost vyšší hodnoty až do roku 2012, 

kdy rentabilita aktiv poklesla. Oborový průměr si udržoval stálý trend.  

Hodnota rentabilita vlastního kapitálu (ROE) by měla být co nejvyšší, alespoň 10 %. 

V roce 2010 a 2011 společnost tuto podmínku splňovala. V roce 2011 získal společník 

z jedné vložené koruny necelých 19 haléřů čistého zisku. Nízký výsledek hospodaření 

v roce 2012 způsobil, že hodnota ROE dosáhla 0,11 %. Ve srovnání s oborem si 

společnost v prvních dvou sledovaných letech vedla dobře.   
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Výnosnost vlastního kapitálu byla v roce 2010 a 2011 vyšší než výnosnost pětiletých 

státních dluhopisů, které se pohybují v průměru 2 %. Na grafu č. 1 je zobrazen vývoj 

těchto státních dluhopisů v letech 2010 - 2013. V roce 2012 klesl ukazatel ROE na 

0,11 %, kdy čistý zisk společnosti poklesl na 24 tis. Kč z důvodů uvedených 

v horizontální analýze rozvahy. Pro společníky by bylo výhodnější investovat do 

státních dluhopisů, než do sledovaného podniku. Investice do státních dluhopisů se 

považuje za málo rizikovou.  

 

Graf č. 1 Vývoj 5-letých státních dluhopisů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kurzy.cz) 

Rentabilita tržeb (ROS) ve sledovaném období kolísala. Za doporučenou hodnotu se 

považuje více než 6 % (Hrdý, 2005). V roce 2010 získala společnost 8,37 % zisku 

z tržeb. V roce 2011 tento ukazatel vzrostl na 12,54 %. Následující rok přinesl propad 

na 0,1 %. Tržby se pohybovaly ve stejných hodnotách, ale poměr zisku k tržbám klesl 

s nízkou hodnotou výsledku hospodaření. 

Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu (ROCE) měří ziskovost 

dlouhodobých zdrojů podniku. Společnost čerpala dlouhodobý úvěr pouze v roce 2010, 

proto v následujících letech byl do jmenovatele zahrnut pouze vlastní kapitál. Do 

čitatele byl použit zisk před úroky a zdaněním (EBIT).  Nejvyšší výnosnosti 23,11 % 

bylo dosaženo v roce 2011 a nejnižší v roce následujícím, kdy činila 0,19 %. 
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Graf č. 2 Vývoj ukazatelů rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity uvádí momentální schopnost podniku uhradit své krátkodobé 

závazky. Tabulka č. 16 představuje výpočet tří stupňů likvidity a graf č. 3, jejich vývoj 

ve sledovaném období. 

Tabulka č. 16 Ukazatelé likvidity v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora, oborové průměry dle: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2005) 

  2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 3,06 3,2 2,62 2,73 

Běžná likvidita v oboru 1,37 1,42 1,5 x 

Pohotová likvidita 1,52 1,79 1,14 0,76 

Pohotová likvidita v oboru 0,94 0,94 0,98 x 

Okamžitá likvidita 0,29 0,68 0,25 0,08 

Okamžitá likvidita v oboru 0,14 0,13 0,14 x 

 

Běžná likvidita dosahovala hodnot 2,62 - 3,2. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 

1,5 - 2,5 (Finanční analýza, 2011a). Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2011, kdy 

činila 3,2. Oproti oborovému průměru je běžná likvidita analyzované společnosti až 

dvakrát vyšší. Hosova obchodní společnost disponuje velkým množstvím oběžných 

aktiv, zejména zásob a pohledávek, a při jejich proměně na hotovost by uspokojila své 

věřitele. 
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Pohotová likvidita očišťuje oběžná aktiva o zásoby. Její doporučená hodnota je 1 - 1,5 

(Finanční analýza, 2011a). Pro zachování likvidita by tato hodnota neměla klesnout pod 

1, jako je tomu v odvětví, což by znamenalo nadměrnou výši zásob k oběžným aktivům. 

Výše pohotové likvidity se pohybovala nad oborovým průměrem. Společnost využívá 

výhodných cen v rámci nákupu zásob a předzásobuje se. V roce 2013 došlo k poklesu 

na 0,76 a Hosova obchodní společnost měla uloženo v oběžných aktivech 72 % zásob. 

Příčinou poklesu bylo snížení pohledávek a krátkodobého finančního majetku 

Okamžitá likvidita znázorňuje schopnost uhradit krátkodobé závazky pomocí 

krátkodobého finančního majetku. Doporučená hodnota je 0,2 - 0,5 (Finanční analýza, 

2011a). V letech 2010 - 2012 má společnost dostatek finančních prostředku a tuto 

podmínku splňovala. V porovnání s oborovými průměry byly hodnoty do roku 2012 

vyšší. V roce 2013 sledovaný subjekt disponoval pouze s 634 tis. Kč v pokladně a na 

bankovních účtech. Okamžitá likvidita měla hodnotu 0,08 a podnik by nebyl schopen 

krátkodobé závazky hradit. Pokud by hodnota okamžité likvidity byla mnohokrát vyšší, 

nebylo by to efektivní, jelikož by podnik mohl tyto finanční prostředky investovat 

s vyšším zhodnocením. Okamžitá likvidita má stejný kolísavý vývoj jako čistý peněžní 

pohledávkový finanční fond. 

Okamžitá likvidita patří k nejpřísnějším poměrovým ukazatelům. Ačkoliv výsledné 

hodnoty ČPPFF byly kladné a bylo uvedeno, že je možné krátkodobé dluhy hradit 

z krátkodobého finančního majetku, podnik by se mohl dostat do velkých problémů 

s řízením cash flow. Vývoj ČPPFF má stejný trend jako vývoj okamžité likvidity. 

V roce 2013 je stále kladný, ale dosahuje příliš nízké okamžité likvidity. 
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Graf č. 3 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity udávají hospodaření podniku se svými aktivy. Pro výpočet těchto 

ukazatelů se využívá rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Vybrané položky jsou porovnány 

s oborovým průměrem. Hodnoty těchto ukazatelů zachycuje tabulka č. 16 a jejich vývoj 

grafy č. 4 a č. 5. 

Tabulka č. 17 Ukazatelé aktivity v letech 2010 - 2013 

 (Zdroj: Vlastní zpracování autora, oborové průměry dle: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2005) 

  2010 2011 2012 2013 

obrat CA 1,62 1,44 1,38 1,43 

obrat CA v oboru 1,48 1,52 1,64 x 

obrat zásob 6,74 5,37 3,65 2,73 

DO zásob (ve dnech) 53,44 67 98,74 131,74 

DO kr. pohledávek (ve dnech) 42,74 52,73 49,43 44,01 

DO kr. závazků (ve dnech) 15,75 24,09 41,07 38,46 

 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržby. Doporučené 

hodnoty tohoto ukazatele se liší podle odvětví. Nejvyšší hodnoty obratu celkových aktiv 

bylo dosaženo v roce 2010, kdy se společnost pohybovala nad oborovým průměrem. 

V letech 2011 a 2012 tento ukazatel klesal. I přestože tržby mírně rostly, celková aktiva 

rostly ve větší míře. V každém roce se podařilo získat tržby, které byly jedenkrát vyšší 
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než aktiva podniku. Hodnoty pohybovaly pod odvětvím, což svědčí o nadbytečném 

množství majetku. 

Obrat zásob udává počet obrátek za sledované období a měl by být co nejvyšší. Tento 

ukazatel měl klesající trend. V roce 2010 se zásoby 6,74 krát přeměnily na tržby. V roce 

2013 poklesl obrat zásob na 2,73. Příčinou byl každoroční nárůst stavu zásob z důvodů 

předzásobení.  

 

Graf č. 4 Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrnou dobu od nákupu do prodeje zásob. Pokud je 

doba obratu delší, klesá riziko nedostatku zásob, ale zároveň jsou v zásobách 

zadržovány finanční prostředky podniku. V roce 2010 byly vázány zásoby v podniku 

53 dnů. V letech následujících výrazně rostly, až v roce 2013 dosáhla hodnota doby 

obratu zásob 131 dnů. Ukazatel souvisí s obratem zásob. Roste-li obrat zásob, doba 

obratu zásob se snižuje (Firemní finance, 2013b). 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů hodnotí, jak dlouho 

čeká společnost na úhradu za provedené tržby. Doporučuje se, aby tento ukazatel byl co 

nejnižší. Doba obratu pohledávek byla v roce 2010 42 dní. V následujícím roce se tento 

ukazatel zvýšil na 52 dní. Příčinou bylo zhoršení platební morálky odběratelů.  V letech 

2012 a 2013 hodnota doby obratu pohledávek klesala na hodnotu 44 dní. 
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Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů udává, jak dlouho trvá 

podniku, než uhradí dodavatelům své závazky. Z grafu č. 4 je patrné, že Hosova 

obchodní společnost hradí závazky rychleji, než inkasuje pohledávky. V roce 2010 byla 

hodnota doby obratu závazků 15 dnů. Podnik poskytoval svým odběratelům bezplatný 

obchodní úvěr. S růstem doby obratu pohledávek byla společnost donucena zvýšit dobu 

obratu závazků. V roce 2013 hodnota doby obratu závazků vzrostla na 38 dní, čímž se 

přiblížila k době obratu pohledávek. 

 

Graf č. 5 Doba obratu ukazatelů aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti poskytují informace o úvěrovém zatížení společnosti. Částečná 

zadluženost je pro podnik žádoucí, protože využití cizích zdrojů je levnější. Hodnoty 

těchto ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 18 a v grafech č. 6, č. 7 a č. 8. 

Tabulka č. 18 Ukazatelé aktivity v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

  2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 17,95% 18,94% 25,74% 26,67% 

Koeficient samofinancování 78,59% 78,08% 74,11% 73,33% 

Doba splácení dluhu (v letech) 5,8 1,55 -4,96 -4,11 

Úrokové krytí 37,67 298,41 6,83 196,17 
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Celková zadluženost udává míru věřitelského rizika. Věřitelé vyžadují nízkou hodnotu 

tohoto ukazatele. Tento ukazatel měl rostoucí trend. V roce 2010 byla celková 

zadluženost 17,59 %. V následujících letech tento nárůst způsobilo zvýšení 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů. V roce 2013 vzrostla zadluženost na 

26,67 %, což bylo příčinou čerpání krátkodobého úvěru. Důležité je porovnávat 

zadluženost dle odvětví, ta se v průběhu sledovaných let pohybovala mezi 49 - 50 %. 

Zadluženost Hosovy obchodní společnosti se považuje za nízkou a souvisí 

s konzervativním finančním řízením podniku. V současnosti nemá společnost potřebu 

využívat cizí zdroje, ale pokud by chtěla inovovat svůj majetek, neměla by mít 

problémy s případnou žádostí o úvěr, pokud by ovšem nepropadla její solventnost. 

Koeficient samofinancování vyjadřuje, do jaké míry společnost kryje svůj majetek 

vlastním kapitálem. Část oběžných aktiv je kryta z dlouhodobých vlastních zdrojů a to 

ve výši, která každoročně převyšuje hodnotu zásob. Koeficient samofinancování je 

doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti a jejich součet by měl být 100 %, ale 

tato hodnota bývá ovlivněna časovým rozlišením. Tento ukazatel má klesající trend 

a v roce 2013 se dostává na 73,33%.  

 

Graf č. 6 Ukazatelé zadluženosti v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

 

Doba splácení dluhu udává, kolik let bude podnik splácet své dluhy. Za doporučenou 
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společnost splatila svoje dluhy za 5,8 let. V následujícím roce tento ukazatel pokles na 

1,55 let, což byl příznivý výsledek. V roce 2011 vzrostla hodnota provozního cash flow, 

nárůstem výsledku hospodaření běžného období. V roce 2012 klesl výsledek 

hospodaření a zároveň společnost investovala do zásob, čímž se hodnota provozního 

cash flow dostala do záporných hodnot. Doba splácení dluhu se také dostala do záporné 

hodnoty, čímž byla zkreslena vypovídací schopnost tohoto ukazatele. 

 

Graf č. 7 Doba splácení dluhu v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát převýší zisk nákladové úroky a během 

sledovaného období mělo kolísavý vývoj. V roce 2012 čerpala společnost dlouhodobý 

úvěr a kontokorent a společnost byla schopna hradit nákladové ze zisku 37 krát. 

V následujícím roce společnost čerpala pouze kontokorent a nákladové úroky klesly. 

Ukazatel úrokového krytí vzrostl na 298,41. V roce 2012 se opět snížily nákladové 

úroky, ale s propadem zisku poklesl tento ukazatel na 6,83. V roce 2013 čerpala 

společnost krátkodobý bankovní úvěr a kontokorent a ukazatel úrokového krytí se 

zvýšil na 196,17.  

Úrokové krytí souvisí s finančním řízením podniku a v případě Hosovy obchodní 

společnosti, přičemž celková zadluženost nepřesáhla za sledované období 30 %. 

Úrokové krytí sledovaného podniku dosahuje několika násobně vyšší hodnoty, než 
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sama poskytovala obchodní úvěr a neměla dostatek finančních prostředků na úhradu 

zásob.  

 

Graf č. 8 Úrokové krytí v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

2.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Kralickův Quick test vypovídá o finančním zdraví podniku. Vybírá z jednotlivých 

ukazatelů dva, kteří hodnotí finanční stabilitu podniku a další dva, kteří hodnotí 

výnosovou situaci podniku. Každému z ukazatelů jsou přiděleny body, minimum je 0 a 

maximum 4. Celková finanční situace se vypočte jako součet jednotlivých ukazatelů 

dělených čtyřmi. V tabulce č. 19 jsou uvedeny výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů 

a v tabulce č. 20 přidělené body a celkové výsledky. 

Tabulka č. 19 Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů Kralickova Quick testu 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

R1 Kvóta vlastního kapitálu 78,59% 78,08% 74,26% 73,33% 

R2 Doba splácení dluhu z cash flow (v letech) 4,36 0,50 -3,99 -3,80 

R3 Rentabilita aktiv 13,60% 18,05% 0,14% 3,77% 

R4 Cash flow v tržbách 1,95% 8,64% -3,89% -4,64% 
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Tabulka č. 20 Bodové ohodnocení jednotlivých ukazatel Kralickova Quick testu 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Kvóta vlastního kapitálu 4 4 4 4 

Doba splácení dluhu z cash flow 3 4 0 0 

Rentabilita aktiv 3 4 1 1 

Cash flow v tržbách 1 3 0 0 

Finanční stabilita (R1+R2)/2 3,5 4 2 2 

Výnosová situace (R3+R4)/2 2 3,5 0,5 0,5 

Celkové finanční situace (R1+R2+R3+R4)/4 2,75 3,75 1,25 1,25 

 

Kvóta vlastního kapitálu udává poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. 

Nejvyššího počtu bodů je možné dosáhnout, pokud je podnik financován alespoň 30 % 

z vlastních zdrojů. Ve všech sledovaných letech byla tato podmínka splněna a podnik 

obdržel vždy 4 body.  

Doba splácení dluhu z cash flow uvádí, kolik let bude společnost splácet své závazky. 

Je-li hodnota doby splácení dluhu kratší než 3 rok, jsou podniku přiděleny 4 body. 

V případě Hosovy obchodní společnosti byl tento ukazatel nejnižší v roce 2011. 

V následujících letech se cash flow podniku dostalo do záporných hodnot z důvodů 

investice do zásob a doba splácení dluhu se dostala také do záporných hodnot. Tento 

ukazatel nemá vypovídací schopnost. 

Finanční stabilita dosahovala v prvních dvou letech výborných hodnot. V roce 2011 

dosáhla maximální možné hodnoty. V letech 2012, 2013 finanční stabilita klesla na 

hodnotu 2, jelikož doba splácení dluhu obdržela hodnocení 0. 

Rentabilita aktiv se řadí mezi ukazatele rentability. Platí zde čím vyšší hodnota tohoto 

ukazatele, tím vyšší bodové ohodnocení. V prvních dvou sledovaných letech 

dosahovala rentabilita celkový aktiv vysokých hodnot. Při hodnotě nad 15 % dosahuje 

rentabilita 4 bodů. V roce 2012 poklesla na 0,14 % z důvodu poklesu výsledku 

hospodaření. V roce 2013 rentabilita vzrostla, ale nedosáhla hranice 8 % pro získání 

dvou bodů. 

Cash flow v tržbách dává do poměru provozní cash flow a tržby. Výše tržeb měla ve 

sledovaném období rostoucí trend. Naopak cash flow se dostala v letech 2012 a 2013 do 
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záporných hodnot, čímž se celý ukazatel posunul do záporných hodnot. Pro získání čtyř 

bodů by hodnota cash flow v tržbách musela dosahovat alespoň 10 %.  

Hodnota výnosové situace v období kolísala. V roce 2011 bylo přiděleno 3,5 bodu, což 

vypovídalo o dobré finanční situaci. V roce 2012 a 2013 klesla výnosová situace na 

0,5 bodů, z důvodů záporného provozního cash flow a nízkého výsledku hospodaření.  

V celkovém hodnocení se společnost v roce 2011 prezentovala jako bonitní, ale 

v ostatních letech se pohybovala v pásmu šedé zóny. V letech 2012 a 2013 se blížila ke 

hranici 1, kdy se podniky dostávají do finančních problémů. Společnost drželo v šedé 

zóně vysoké hodnocení kvóty vlastního kapitálu. Nejnižších hodnot bylo docíleno 

u ukazatelů R2 a R4, kdy bylo již zmíněné provozní cash flow v záporných hodnotách. 

Altmanův index patří mezi bankrotní modely. Zahrnuje 5 ukazatelů, kterým je 

přidělena určitá váha. Vzorec hodnotí finanční zdraví podniku. Výsledky Altmanova 

indexu jsou uvedeny v tabulce č. 21. Výpočet byl proveden na základně uvedené 

rovnice:  

Z = 0,717×A + 0,847× B + 3,107 ×C + 0,420 × D + 0,998 × E 

(Sedláček, 2011, s. 110) 

Tabulka č. 21 Vyhodnocení Altmanova indexu 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

A ČPK / aktiva 0,32 0,42 0,42 0,46 

B nerozdělený zisk / aktiva 0,64 0,60 0,71 0,68 

C EBIT /aktiva 0,14 0,189 0,001 0,04 

D vlastní kapitál / cizí zdroje 4,38 4,12 2,88 2,75 

E tržby / aktiva 1,62 1,44 1,38 1,43 

Vyhodnocení  4,66 4,54 3,50 3,60 

 

Výsledná hodnota Altmanova indexu v roce 2010 byla 4,66. V následujícím roce mírně 

poklesla, příčinou byl nárůst cizích zdrojů, čímž poklesl poměr vlastního kapitálu 

k cizímu a pokles obratu celkových aktiv (E). V roce 2012 došlo k poklesu Altmanova 

indexu na 3,50, což bylo způsobeno především poklesem rentability aktiv (C). Tomuto 

ukazateli je přidělena nejvyšší váha, kterou je 3,107. Opět došlo k nárůstu cizích zdrojů 
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a poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům klesl na 2,88. V roce 2011 se zvýšila 

celková výsledná hodnota a hlavní příčinou byl nárůst rentability celkových aktiv. Již 

bylo zmíněno, ROA má největší váhu v tomto ukazateli. Za bonitní podnik se považuje, 

pokud má společnost dosahuje výsledku vyššího než 2,9. Proto lze říci, že Hosova 

obchodní společnost byla v celém sledovaném období v dobré finanční situaci. 

 

Index IN 05 hodnotí finanční situaci podniku. Sestavuje se z několika ukazatelů, 

kterým je přidělena určitá váha. Výsledky indexu IN 05 se nachází v tabulce č. 22. 

Podle následující rovnice byl proveden výpočet indexu IN. 

IN05 = 0,13 × A + 0,04 × B+ 3,92 × C + 0,21 × D + 0,09 × E 

(Sedláček, 2011, s. 112) 

Tabulka č. 22 Vyhodnocení indexu IN 05 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

A aktiva / cizí zdroje 5,57 5,28 3,88 3,75 

B EBIT / nákladové úroky 37,67 298,41 6,83 196,17 

C EBIT /aktiva 0,14 0,18 0,001 0,04 

D výnosy / aktiva 1,62 1,44 1,38 1,43 

E 

oběžná aktiva / krátkodobé závazky + 

krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 3,06 3,20 2,62 2,73 

Vyhodnocení  3,39 13,93 1,31 9,03 

 

Index IN 05 hodnotí finanční zdraví podniku. Byl vytvořen v roce 2005 a zaměřuje se 

na české společnosti. V roce 2010 dosahovala celková hodnota ukazatele 3,39. V roce 

2011 tento ukazatel vzrostl na 13,93. Důvodem byl nárůst úrokového krytí, který 

dosahoval hodnoty 309,29. Společnost v roce 2011 čerpala kontokorent a její nákladové 

úroky byly 17 tis. Kč. Ostatní jednotlivé ukazatele se v podstatě neměnily. V obou 

těchto letech společnost dosahovala výborných výsledků a byla považována za bonitní. 

V roce 2012 klesla celková hodnota indexu IN05 na 1,31, což posunulo společnost do 

pásma šedé zóny. Největšího propadu dosáhl ukazatel ROA, kterému je přidělena 

nejvyšší váha a je násoben 3,92. Úrokové krytí pokleslo, z důvodu nízkého výsledku 

hospodaření před zdaněním a nákladovými úroky. V roce 2013 index IN vzrostl na 

9,03. Výše nákladových úroků zůstala stejná, ale hodnota EBIT vzrostla. To způsobilo 
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nárůst nákladových úroků a celkové zvýšení indexu. Lze konstatovat, že společnost byla 

kromě roku 2012 považována za bonitní.  

2.3 Celkové zhodnocení finanční situace 

Po vypracování finanční analýzy byly prostřednictvím jednotlivých ukazatelů odhaleny 

následující skutečnosti. Nejprve byla provedena horizontální a vertikální analýza, 

analýza ukazatelů rozdílových, poměrových a soustav ukazatelů.  

Analýza absolutních ukazatelů odhalila, že bilanční suma v průběhu sledovaného 

období rostla. Hodnota dlouhodobého majetku klesala. Společnost ve sledovaných 

letech do dlouhodobého majetku investovala, ale investice nepřesáhla výši odpisů. 

Naopak oběžná aktiva rostla. Na počátku sledovaného období zaujímala 50 % bilanční 

sumy, ale v posledním sledovaném roce již 73 % celkových aktiv.  Největší podíl na 

oběžných aktivech zaujímají zásoby, které každoročně rostly. Společnost se 

předzásobuje z důvodů udržení ceny uzavřených kontraktů s obchodními partnery. 

Velké množství zásob je pořizováno v době sklizně a společnost musí odhadnout 

množství, které v budoucnu prodá. Suroviny jsou nakoupeny v měsících říjen - 

prosinec, kdy je jejich hlavní sezóna. V průběhu roku nemusí být možné zakoupit tyto 

suroviny.  

Společnost je financována ze 78 % vlastním kapitálem, což vypovídá o konzervativním 

řízení podniku. V roce 2013 podnik čerpal krátkodobý úvěr, čímž klesl vlastní kapitál 

na 73 %. Položka nerozdělený zisk se zvyšovala. Hosova obchodní společnost 

nerozděluje zisk mezi společníky a zisk zůstává v podniku. Výsledek hospodaření 

v letech 2010 - 2013 kolísal. Společnost spolupracovala s obchodními řetězci, u nichž 

byly zavedeny obchodní podmínky, kvůli kterým klesl výsledek hospodaření. Podnik 

musel hradit obchodním řetězcům letákové akce či neprodané zboží. V roce 2013 byla 

ukončena spolupráce s většinou obchodních řetězců. Hosova obchodní společnost 

neměla dostatečně silnou vyjednávací schopnost, aby byly upraveny podmínky smluv 

dle jejích výhrad. Došlo taktéž ke kalkulaci nákladů a zvýšení cen. Výhodou společnosti 

je, že je schopná nabízet celou škálu výrobků. 

  



60 

 

Největší podíl na celkových tržbách podniku zaujímají tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb, což svědčí o hlavním předmětu podnikání výrobě a balení 

potravinářského zboží. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb v čase mírně rostly. 

Výše výkonové spotřeby rostla rychleji. V roce 2012 z důvodů vysoké výkonové 

spotřeby klesl výsledek hospodaření na pouhých 24 tis. Kč 

Tržby za prodej zboží se podílí na celkových tržbách v rozmezí 2 - 4 %. Ve sledovaném 

období tyto tržby rostly. Zvýšením tržeb se bohužel současně nezvedla hodnota 

obchodní marže, která byla do roku 2012 včetně zkreslena nesprávným zaúčtováním 

nákladů vynaložených za prodej zboží. Společnost provozuje prodejnu, která dosahuje 

nízkého zisku, ale marketingová strategie Hosovy obchodní společnosti považuje tuto 

prodejnu za zdroj reklamy v krajském městě Jihlavě.  

Z analýzy rozdílových ukazatelů vyplynulo, že Hosova obchodní společnost je likvidní 

a po uhrazení krátkodobých dluhů má dostatečný finanční polštář. Čistý pracovní 

kapitál ve sledovaných letech rostl z důvodů růstu zásob. Čistý peněžní pohledávkou 

finanční fond očišťuje čistý pracovní kapitál o zásoby a dlouhodobé pohledávky. 

V celém sledovaném období byl podnik schopný hradit krátkodobé cizí zdroje 

z krátkodobého finančního majetku, ale nízká hodnota v roce 2013 by společnost mohla 

dostat do problémů.  

Uvedené ukazatele rentability měly stejný průběh. V roce 2011 vzrostly a dosáhly 

maximální hodnoty za sledované období, a v roce následujícím utrpěly pád z důvodů 

nízkého výsledku hospodaření. Pokles VH zapříčinily nevýhodné kontrakty s odběrateli, 

převážně obchodními řetězci. V roce 2013 byly tyto smlouvy upraveny a výsledek 

hospodaření vzrostl. 

V prvních dvou sledovaných letech byly hodnoty rentability celkových vložených aktiv 

2x vyšší než oborový průměr, to svědčilo o efektivním využití majetku ke tvorbě zisku. 

V roce 2012 klesl společnosti výsledek hospodaření, čímž poklesl i ROA. Ukazatel 

ROE si ve srovnání s oborem vedl v prvních dvou letech dobře. Pokles výsledku 

hospodaření zapříčinil pokles všech sledovaných ukazatelů rentability. I přes 

každoroční nárůst celkových tržeb ukazatel ROS zaznamenal v roce 2012 taktéž propad.  
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Výkonová spotřeba v tomto roce vzrostla o 20 % zatím co tržby z prodeje vlastních 

výrobků o pouhé 1 %. 

Běžná likvidita dosahovala doporučených hodnot, v prvních dvou sledovaných letech 

docílila 2x vyšších hodnot než průměr v odvětví. Výše pohotové likvidity se 

pohybovala nad oborovým průměrem. V roce 2013 klesla pohotová likvidita pod 1, což 

zapříčinila nadměrná výše zásob. Společnost se předzásobuje, jelikož využívá 

výhodných cen při nákupu surovin. Okamžitá likvidita uvádí, že společnost v prvních 

třech letech byla schopná hradit krátkodobé závazky prostřednictvím krátkodobého 

finančního majetku. Společnost dosahovala vyšších hodnot, než byl oborový průměr. 

V roce 2013 tento ukazatel klesl na 0,08 a podnik tuto podmínku nesplňoval. 

V každém roce byly tržby jedenkrát vyšší než aktiva podniku. Obrat zásob podniku 

klesal, jelikož zásoby každoročně rostly. Dobra obratu zásob je nepřímo úměrná k době 

obratu zásob. Doba obratu zásob každoročně rostla. Doba obratu krátkodobých 

pohledávek byla delší než doba obratu závazků z obchodních vztahů. Podnik tedy 

poskytoval odběratelům bezplatný úvěr. Společnost neeviduje pohledávky po době 

splatnosti. Závažný problém by tudíž nastal, kdyby se změnily vstupní podmínky u 

obchodních řetězců. Situace se zlepšovala a dle rozhovoru s jednatelkou společnosti 

pracují na zlepšení obchodních podmínek. 

Ukazatelé zadluženosti uvádějí, že společnost je financovaná převážně z vlastních 

zdrojů. Celková zadluženost mírně vzrostla, ale stále se dá považovat za nízkou. 

Zadluženost souvisí s konzervativním finančním řízením podniku. Společnost by 

neměla mít problémy s potenciální žádostí o úvěr. Doba splácení dluhu dosahovala 

v prvních dvou letech dobrých hodnot, ale v letech 2012 a 2013 se dostala do záporných 

hodnot, což tento ukazatel zkreslilo. Provozní cash flow se dostalo do záporných hodnot 

z důvodů investice do zásob. Společnost má dostatek finančních zdrojů pro splácení 

nákladových úroků.  

Soustavy ukazatelů nemají stejnou vypovídací schopnost. Kralickův Quick test zahrnuje 

pro svůj výpočet cash flow, které bylo ve dvou sledovaných letech záporné a snížilo tak 

výslednou hodnotu tohoto ukazatele. Společnost se pohybovala především v pásmu šedé 

zóny.  
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Naopak dle Altmanova indexu společnost prosperovala. V prvních dvou sledovaných 

letech vycházel index vyšší, v dalších letech klesal. Největší váha je v Altmanově 

indexu přidělena ukazateli ROA. Pokles výsledku hospodaření se projevil v Altmanově 

indexu nejvýznamněji. V celém sledovaném období společnost držela uspokojivou 

finanční situaci. 

Výsledné hodnoty indexu IN 05 kolísaly. Jedním z ukazatelů rovnice pro výpočet 

indexu IN05 je úrokové krytí. Za uspokojivou finanční situaci se považuje výsledná 

hodnota vyšší než 1,6. Hosova obchodní společnost v některých letech dosahovala i 8x 

vyšších hodnot. V roce 2012 s poklesem výsledku hospodaření klesl index IN05 

a posunul se do šedé zóny. V ostatních letech společnost prosperovala. 
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3 Vlastní návrhy na zlepšení slabých stránek 

Hosova obchodní společnost je prosperujícím podnikem s dobrým finančním zdravím. 

Z finanční analýzy vyplynulo několik problémů, na které by se měl podnik do budoucna 

zaměřit.  

- malý zisk vlastní prodejny v Jihlavě 

- smluvní podmínky s obchodními řetězci 

- nevyužívání cizích zdrojů 

- předzásobování 

V této kapitole budou popsány návrhy vedoucí ke zlepšení těchto slabých stránek a 

zlepšení stávající situace.  

 

Využití prodejny v Jihlavě 

Hosova obchodní společnost provozuje vlastní prodejnu ve městě Jihlavě, v níž mimo 

svých vlastních výrobků nabízí i produkty jiných podniků. Prodejna nezaznamenává 

vysoký zisk, v marketingové strategii společnosti však představuje formu reklamy 

v krajském městě.  

Dostatečná kapacita prodejny by mohla být využita nejen pro prodej výrobků, ale i jako 

výdejní místo internetového obchodu. Jednou z možností je navázání spolupráce 

s internetovým portálem Heureka, jenž provozuje tzv. Heureka pointy. Jsou to výdejní 

místa jednotlivých e-shopů, patřících pod tento portál. Jeho cílem je rozšiřovat výdejní 

místa a zřídit je v každém krajském městě. V krajském městě Jihlavě doposud výdejní 

místo neexistuje, a právě proto se prostory prodejny Hosovy obchodní společnosti ležící 

v centru města Jihlavy jeví jako ideální.  

Prodejnu obsluhuje jedna prodavačka v otevírací době od 9:00 do 17:00 ve dnech 

pondělí až pátek. Právě ona by zároveň vydávala i zásilky, jež si zákazníci e-shopů 

objednali. Pro splnění hygienických norem bude nutné skladování doručených balíčků 

v oddělené místnosti. Kalkulace sádrokartonové příčky se nachází v tabulce č. 23. 
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Tabulka č. 23 Kalkulace sádrokartonové příčky 

(Zdroj: Kalkulace provedená dle ceníků uvedených na Ceník malířských prací, 2011; Masonite, 2008; 

Sádrokarton Růžička, 2014) 

sádrokartonová příčka včetně práce 1m2
 605 Kč 

vybudování příčky 12 m2
 7 260 Kč 

malířské práce včetně materiálu 1 m2
 30 Kč 

malířské práce 24 m2
 720 Kč 

dveře včetně montáže 1 500 Kč 

celkové náklady 9 480 Kč 

 

Zřízení výdejního místa Heureka point by Hosově obchodní společnosti přinesl nejen 

29 Kč z každé vydané zásilky (Heurekapoint, 2014). Hlavním přínosem pro podnik by 

byla však možnost získat nové potenciální zákazníky. Při vyzvednutí zásilky by měli 

možnost se seznámit se sortimentem výrobků Hosovy obchodní společnosti a zároveň 

nabízené zboží nakoupit. Vycházím z předpokladu, že řada lidí obchod s tímto 

sortimentem nenavštěvuje z toho důvodu, že očekává vysoké ceny zboží. 

E-shop 

Hosova obchodní společnost provozuje internetové stránky. Společnosti navrhuji, aby 

se zaměřila na prodej koncovým zákazníkům a vytvořila vlastní e-shop. V rámci 

bakalářské práce navrhuji realizovat jednu ze tří následujících variant, uvedených 

v tabulkách č. 24, č. 25 a č. 26.  

Varianta A  

Počáteční investice zahrnuje vytvoření e-shopu cizí organizací. Společnost, která tvoří 

e-shop, nabízí zaškolení pracovníka Hosovy obchodní společnosti pro budoucí správu 

internetového obchodu. Tento pracovník bude zadávat zboží, ceny, případně slevové 

akce a kontrolovat objednávky. Cenová kalkulace varianty A je uvedena v tabulce č. 24. 

Tabulka č. 24 Varianta A e-shop 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Svoboda, 2014) 

Varianta A 

Počáteční investice 4 000 Kč 

Zaškolení zaměstnance 2 000 Kč 
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Varianta B 

Počáteční investice zahrnuje vytvoření e-shopu cizí organizací, která zadá do systému 

sortiment zboží včetně jejich cen. Případné slevové akce budou zadávány za úplatu 

pracovníkem cizí organizace. Objednávky budou zaměstnanci Hosovy obchodní 

společnosti doručovány na e-mail. Každá aktualizace internetového obchodu (zadání 

slevy, nového výrobku) provedená zaměstnancem softwarové společnosti bude 

uhrazena fixní částkou 200 Kč. Cenová kalkulaci varianty B se nachází v tabulce č. 25. 

Tabulka č. 25 Varianta B e-shop 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Svoboda, 2014) 

Varianta B 

Počáteční investice 18 000 Kč 

Aktualizace e-shopu 200 Kč 

 

Varianta C 

V případě, že společnost chce zjistit, zda je pro ni e-shop smysluplný může využít tuto 

variantu, v níž roční náklad tvoří 3 600 Kč. 

Při založení e-shopu ve variantě C nevzniká počáteční investice, jelikož služba je 

placena měsíčně. Měsíční platba zahrnuje správu e-shopu najatou společností. 

Objednávky budou zaměstnanci Hosovy obchodní společnosti doručovány na e-mail. 

Tabulka č. 26 Varianta C e-shop 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Svoboda, 2014) 

 

Varianta C 

Počáteční investice 0 Kč 

Měsíční platba za službu 300 Kč 

 

V rámci jakékoliv varianty by se zákazník na internetových stránkách zaregistroval. Po 

přihlášení do svého účtu by mohl svůj nákup vkládat do ,,košíku“ a v posledním kroku 

objednávky by si vybral způsob dodání a platby. V následující tabulce č. 27 a č. 28 jsou 

uvedeny ceny, jež by zákazník uhradil při koupi výrobků. Hosova obchodní společnost 

by tyto služby nehradila.  
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Tabulka č. 27 Ceník doručení objednávky z e-shopu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle České pošty, 2014) 

 

Způsob doručení Cena 

Česká pošta - balík na poštu do 2 kg 94 Kč 

+ každý další 1 kg 3 Kč 

Česká pošta - balík do ruky 103 Kč 

+ každý další 1 kg 3 Kč 

Výdejní místo Heureka Point (ulozenka.cz) 35 Kč 

Osobně - vlastní prodejna v Jihlavě 0 Kč 
 

Tabulka č. 28 Způsoby platby a jejich ceník 

(Zdroj: vlastní zpracování dle České pošty, 2014) 

 

Způsob platby Cena 

Dobírka Česká pošta  37 Kč 

Hotově 0 Kč 

Převodem na BÚ 0 Kč 

 

Společnost prodává svým odběratelům výrobky za stanovenou cenu, dále si tito 

odběratelé naúčtují svoji obchodní marži a za tuto zvýšenou cenu si je koncový 

zákazník může zakoupit v prodejně jejich odběratelů. Hosova obchodní společnost by 

nepotřebovala zprostředkovatele a otevřel by se jí prostor pro více variabilní cenovou 

politiku. Zvýšila by si cenu, ale pro zákazníky jejich e-shopu by zboží vycházelo stále 

výhodněji než v prodejnách cizích organizací. Společnost by využila aktuální obliby 

nákupu v internetových obchodech a také využila prodejnu v Jihlavě jako výdejní místo. 

 

Smluvní podmínky s obchodními řetězci 
 

Hosova obchodní společnost spolupracuje s obchodními řetězci. Smlouvy s těmito 

odběrateli zahrnují letákové akce, které jsou hrazeny dodavatelem. Smluvní povinnost 

Hosovy obchodní společnosti zahrnuje účast 3 - 4 krát ročně na slevové akci, v rámci 

níž sníží cenu svého dodávaného produktu obchodnímu řetězci řádově v rozmezí  

10 - 25 %. V roce 2012 společnosti klesl výsledek hospodaření a hlavní příčinou byla 

zmíněná spolupráce s těmito řetězci. 
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Hosova obchodní společnost v roce 2013 ukončila spolupráci s většinou těchto řetězců, 

jelikož se podílela na jejich neúspěchu a snižovala svůj hospodářský výsledek. V dnešní 

době spolupracuje se slovenským řetězcem CBA Slovakia a českým velkoskladem 

Čepos.  

V kontextu hledání dalších obchodních příležitostí doporučuji společnosti spolupráci 

s řetězci My food, Sklizeno či podobnými řetězci zaměřenými na současný trend 

prodeje kvalitních produktů. Řetězec My food odebírá kvalitní potraviny z celého světa, 

naopak řetězec Sklizeno převážně produkty malých a středních českých farmářů 

a výrobců. V prodejnách Sklizeno je možné zakoupit produkty od tuzemských výrobců, 

jejichž suroviny potřebné k výrobě se v klimatických podmínkách České republiky 

vypěstovat nedají. Tyto řetězce si své dodavatele vybírají po splnění podmínek, které 

jsou uvedeny níže (Josefovský, 2014). 

Mezi obchodní podmínky patří: 

· Kvalitní produkt  

· Složení a původ surovin 

· Dostatečné výrobní zázemí 

· Obaly a etikety 

· Logistika 

Kvalitní produkt vzniká výrobou kvalitní dovezené suroviny v čistém pracovním 

prostředí. Veškeré suroviny se před začátkem výroby zasílají na rozbor ke Státnímu 

veterinárnímu ústavu, který prozkoumá kvalitu těchto surovin. Hosova obchodní 

společnost získala Certifikát kvality ISO 9001, což by mohlo být výhodou při 

navazování kontaktů s novými odběrateli. 

Složení a původ surovin je další podmínkou při výběru dodavatele. Suroviny Hosovy 

obchodní společnosti jsou dodávány z Evropy, Ameriky či zemí Blízkého východu. 

Suroviny jako arašídy, mandle, pistácie se bohužel v našich klimatických podmínkách 

vypěstovat nedají, tudíž ryze českým produktem jsou pouze lískové a vlašské ořechy. 

Veškeré suroviny mají zdravotní certifikáty včetně zkoušky úrovně aflatoxinů. 
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V rámci zabezpečení dostatečného výrobního zařízení lze konstatovat, že se vstupem 

České republiky do EU vznikly požadavky na zvyšování kvality výroby, hygieny práce 

a vlastní jakosti výrobků. Hosova obchodní společnost vybudovala v roce 2005 výrobní 

halu a sklady, čímž tyto požadavky splňuje.  

Výrobky Hosovy obchodní společnosti musí být opatřeny obaly a řádně označeny 

příslušnými etiketami. Pro ořechy a sušené ovoce se používají igelitové sáčky. Sušené 

ovoce a skořápkové plody jsou baleny do proutěných košíků či ozdobných kornoutů. 

Etikety obsahují informaci o výrobci kontakt, složení, zemi původu, velikost balení, 

trvanlivost a výskyt případných alergenů.  

Logistika Hosovy obchodní společnosti garantuje dodání výrobků do tří pracovních 

dnů. Díky včasnému zpracování objednávek a rozplánování zakázek do výroby 

nedochází k tomu, že by podnik nedodával včas a v požadovaném množství. Společnost 

disponuje kvalitním fyzickým logistickým zázemím - provozuje silniční dopravu a tím 

je sama schopna dopravit zakázku.  

Hosova obchodní společnost tyto podmínky splňuje, a tudíž by neměl být problém 

s těmito řetězci zahájit spolupráci. Výhodou této spolupráce je, že řetězce tohoto typu 

nevyžadují letákové akce a dodavatele nejsou nuceni snižovat kvalitu na úkor ceny. 

Hosova obchodní společnost je ryze český, malý, rodinný podnik. Právě tuzemské 

dodavatele upřednostňují výše uvedené řetězce. 

Nevyužívání cizích zdrojů 

 

Společnost je financována převážně vlastními zdroji. Její zadluženost se pohybuje mezi 

17 - 27 %. Zadluženost v odvětví se pohybuje okolo 50 %. Nízká zadluženost vypovídá 

o konzervativním finančním řízení společnosti.  

V budoucnu by mohlo dojít ke krátkodobému výpadku peněžních prostředků či by 

společnost uvažovala o investici. V těchto případech může využít možnosti finančního 

úvěru. Pro jeho získání je nutné splnit určité podmínky. Po rešerši internetových stránek 

bankovních ústavů jsem však došla k závěru, že bankovní ústavy na svých 

internetových stránkách uvádí příliš obecné podmínky pro získání úvěru. Ke 

korporátnímu klientovi přistupují často více individuálně a nechávají si prostor pro 

vytváření konkurenčních nabídek.  
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Základními podmínkami pro získání úvěru jsou (ČSOB, 2014): 

·  společnost má sídlo nebo místo podnikání v ČR 

·  podniká ve svém oboru minimálně 2 roky 

·  většina bank vyžaduje, aby žadatel vedl běžný účet u jeho banky po době 6 měsíců a 

prováděl na tomto účtu pravidelný obrat 

· společnost, která žádá o úvěr, nesmí mít závazky po splatnosti vůči finančnímu 

(daňovému) úřadu a správě sociálního zabezpečení 

·  společnost musí prokázat důvěryhodnost, schopnost splácet a vyhovět 

odpovídajícímu ratingu  

Na základě výstupu finanční analýzy a splnění výše uvedených podmínek se otevírá 

Hosově obchodní společnosti možnost při vzniklé potřebě úvěr čerpat. Rizikem při 

splácení úvěru by mohl být úpadek obchodní činnosti (společnost by nerealizovala 

obchody a neměla dostatek prostředků pro splácení úvěru).  

Předzásobování 

Zásoby zaujímají 75 - 80 % celkových aktiv společnosti a v čase rostly. O nadměrném 

množství zásob svědčí pokles čistého peněžně pohledávkového finančního fondu a 

okamžité likvidity. Jak bylo již uvedeno, podnik účtuje v hospodářském roce duben - 

březen. Společnost pořizuje zásoby v době jejich sezóny, v měsících říjen - prosinec, 

což může zkreslit jejich konečný stav k 31. 3. roku následujícího. Nejnižší zásoby 

podnik zaznamenává v měsících červenci a v srpnu. 

Hlavním problémem, se kterým se společnost potýká, je složité odhadnout, jak velké 

množství zásob prodá a držet ho na skladě. Na určitý typ surovin jsou uzavírány roční 

kontrakty. Pokud nedojde k uzavření smlouvy, může se stát, že v průběhu roku nebude 

možné surovinu zakoupit vůbec nebo pouze malé množství za vysokou cenu. 

Společnost musí udržet cenu, dohodnutou ve smlouvách s odběrateli.  

Společnost pořizuje zásoby převážně ze zahraničí, ze zemí EU, Ameriky či zemí 

blízkého východu. Průměrné náklady na dopravu jednoho kamionu jsou 30 000 Kč. 

Nezáleží však na tom, jak je kamion zaplněn, cena na dopravu zůstává stejná. Proto je 

výhodné pro společnost si objednat plně naložený kamion.  
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Trvanlivost surovin se liší a musí odpovídat normě HACCP. Například mandle mají 

záruku 3 roky, vlašské ořechy pouze 0,5 roku. 

Společnosti doporučuji níže uvedené varianty způsobu omezení množství zásob. Zásoby 

zadržují finanční prostředky podniku a může hrozit jejich zkažení. Došlo by ke snížení 

kapitálové potřeby na řízení oběžného majetku. 

Jedním z řešení by bylo uzavřít kontrakty o odběru na jeden až dva roky dopředu, které 

by byly zaplaceny a dodány na sklad v letech následujících. Časově posunutý odběr by 

uvolnil finanční prostředky. Podmínkou pro splnění tohoto návrhu je větší odběr 

surovin, např. jeden kamion suroviny měsíčně. Tento návrh lze uskutečnit i na delší 

dobu než jsou zmiňované dva roky, ale kontrakt je možné uzavřít pouze na odebírané 

množství, ale ne na jeho cenu. Cena se odvíjí od aktuální sklizně a při uzavření 

kontraktu na delší dobu by společnosti mohly růst náklady.  

Nevýhodou tohoto návrhu je variabilní cena. Čili tento návrh je relevantní pouze 

v případě, kdy Hosova obchodní společnost dokáže predikovat cenu kontraktu 

o odběru na základě zkušeností z předchozích let.   

Pro tento rok není již situace řešitelná, ale možné by bylo zrealizovat tento kontrakt pro 

rok 2015. 

Zejména v situaci, kdy by společnost nemohla přejít na průběžné dodávky zásob, hrozí, 

že část zásob nebude schopna spotřebovat. Zboží s končící trvanlivostí by mohla 

nabídnout potenciálním zákazníkům v již zmíněné prodejně v Jihlavě za akční cenu 

nebo na webové stránce www.nadmerne-zasoby.cz. Ceník inzerce se nachází 

v tabulkách č. 29 a č. 30. 
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Tabulka č. 29 Ceník inzerce č. 1 

(Zdroj: Nadměrné zásoby, 2013) 

 

Doba zveřejnění - jeden inzerát Cena bez DPH 

2 měsíce 5% z ceny inzerovaných zásob 

4 měsíce 4% z ceny inzerovaných zásob 

6 měsíců 3% z ceny inzerovaných zásob 
 

Tabulka č. 30 Ceník inzerce č. 2 

(Zdroj: Nadměrné zásoby, 2013) 
 

 

Doba zveřejnění - seznam zásob Cena bez DPH 

2 měsíce 380,- Kč 

4 měsíce 560,- Kč 

6 měsíců 1 080,- Kč 
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ZÁVĚR 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci Hosovy obchodní 

společnosti, spol. s r. o., pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a z výsledků 

silných a slabých stránek navrhnout vhodná řešení vedoucí ke zlepšení její ekonomické 

situace. Finanční analýza byla zpracována v letech 2010 - 2013. V práci jsem vycházela 

z doporučené literatury a interních dat společnosti.  

V první části byla zpracována teoretická východiska, která byla následně použita 

k vytvoření finanční analýzy. Pomocí finančních ukazatelů byla v praktické části 

provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, analýza 

rozdílových, poměrových a analýza soustav ukazatelů.   

Analýza absolutních ukazatelů odhalila, že největší podíl na oběžných aktivech 

zaujímají zásoby, které každoročně rostly. Z analýzy dále vyplynulo, že se Hosova 

obchodní společnost potýkala s poklesem výsledku hospodaření způsobeného převážně 

kvůli spolupráci s obchodními řetězci. Analýza výkazu zisků a ztráty uvedla, že 

prodejna Hosovy obchodní společnosti dosahuje nízkého zisku, ale marketingová 

strategie sledovaného subjektu považuje podnik za zdroj reklamy v krajském městě 

Jihlavě. 

Analýza poměrových ukazatelů zahrnuje ukazatele rentability, likvidity, aktivity 

a zadluženosti. Ukazatelé rentability dosahovali výborných hodnot v porovnání 

s odvětvím do roku 2011. V roce 2012 rapidně klesly kvůli poklesu výsledku 

hospodaření. V roce následujícím mírně vzrostly. Likvidita dosahovala v prvních dvou 

sledovaných letech dobrých hodnot. Výjimkou byl rok 2013, kdy pohotová likvidita 

klesla pod hodnotu 1, příčinou byl opět nárůst zásob.  Ukazatelé aktivity odhalili pokles 

obratu zásob a nárůst doby obratu zásob, což opět souviselo s růstem zásob. 

O konzervativním finančním řízení podniku vypovídá nízká zadluženost Hosovy 

obchodní společnosti.  

Soustavy ukazatelů nemají stejnou vypovídací schopnost. Dle Kralickova Quick testu se 

společnost pohybovala především v pásmu šedé zóny, naopak dle Altmanova indexu 

společnost držela uspokojivou finanční situaci. Kralickův Quick test zahrnuje ve svém 

výpočtu cash flow, které bylo ve dvou sledovaných letech záporné, což snížilo 
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výslednou hodnotu. Výsledné hodnoty indexu IN 05 kolísaly. V roce 2012 klesl 

společnosti ukazatel úrokové krytí, což ji posunulo do šedé zóny, v ostatních letech 

prosperovala. 

Ve třetí části mé bakalářské práce jsem vytvořila vlastní návrhy na zlepšení slabých 

stránek. Za pomoci výsledků finanční analýzy byl odhalen problém nadměrných zásob 

v podniku. Zásoby zadržují finanční prostředky podniku. Zásobám v podobě oříšků a 

sušených plodů může hrozit jejich zkažení.  

Společnost vlastní firemní prodejnu, která nedosahuje vysokého zisku. Je však chápána 

jako součást marketingové strategie. Z toho důvodu jsem se zaměřila na zvýšení 

efektivnosti prodejny. Navrhla jsem tedy podniku, aby část své prodejny nabídla 

společnosti Heureka jako výdejní místo pro internetové obchody. Potenciální zákazníci 

by tak navštívili prodejnu z důvodů vyzvednutí zásilky a zároveň by měli možnost se 

seznámit se sortimentem výrobků Hosovy obchodní společnosti a výrobek si zakoupit. 

Vycházím z předpokladu, že řada lidí obchody s tímto sortimentem nenavštěvuje z toho 

důvodu, že očekává vysoké ceny výrobků. 

Druhým návrhem je tvorba vlastního internetového obchodu. Společnost by využila 

aktuální obliby nákupu v internetových obchodech a také využila prodejnu v Jihlavě 

jako výdejní místo. Navrhla jsem tři varianty realizace a průběhu fungování e-shopu.  

Dalším návrhem byla spolupráce s obchodními řetězci (My food, Sklizeno), které se 

zaměřují na současný trend prodeje kvalitních produktů, zejména pak českých. 

Společnost splňuje obchodní podmínky pro budoucí spolupráci. Tyto řetězce nevyžadují 

letákové akce a dodavatele nejsou nuceni snižovat kvalitu na úkor ceny. 

Hosova obchodní společnost je financována převážně vlastními zdroji, což vypovídá o 

konzervativním finančním řízení. Pokud by v budoucnu došlo ke krátkodobému 

výpadku peněžních prostředků nebo by společnost uvažovala o investici, mohla by 

společnost využít finanční úvěr. Na základě výstupu finanční analýzy a splnění 

podmínek uvedených ve třetí kapitole se otevírá společnosti možnost čerpání úvěru. 
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Jedním z řešení snížení zásob by bylo uzavření kontraktů o odběru na určité období 

dopředu. V situaci, kdy hrozí nespotřebování surovin, jsem společnosti navrhla 

nabídnout toto zboží ve své prodejně či na internetových stránkách.  

Z finanční analýzy ve sledovaných letech vyplynulo, že Hosova obchodní společnost 

spol. s r. o. je prosperující podnik. Výjimku tvořil rok 2012, kdy se společnost potýkala 

s problémy, které plynuly z obchodních vztahů s řetězci. Této a další skutečnosti jsem 

využila v rámci svých návrhů zaměřených na zlepšení tohoto podnikatelského subjektu. 

V roce následujícím se situace stabilizovala a navracela se k původním hodnotám. 
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Příloha č. 1 Rozvaha Hosovy obchodní společnosti v letech 2010 - 2013 

  ROZVAHA – AKTIVA 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM v tis. Kč 22721 28111 29588 31253 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál         

B. Dlouhodobý majetek 11566 10790 9525 8437 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   240 160 79 

B.I.1. Zřizovací výdaje         

2. Nehmotné výsledky výzkumu a rozvoj         

3. Software   240 160 79 

4. Ocenitelná práva         

5. Goodwill         

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek         

8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek         

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 11566 10550 9365 8358 

B.II.1. Pozemky 386 386 386 386 

2. Stavby 9701 8892 8118 7298 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1100 869 452 265 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů         

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny         

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek         

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 379 403 409 409 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek         

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

B.III. Dlouhodobý finanční majetek         

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

2. 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem         

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly         

4. 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 
vliv         

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek         

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         

C. Oběžná aktiva 10883 17059 19928 22734 

C.I. Zásoby 5480 7529 11227 16388 

C.I.1. Materiál 5163 6479 9984 15159 

2. Nedokončená výroba a polotovary         

3. Výrobky 122 852 1001 1035 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny         

5. Zboží 195 198 242 194 



II 

 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby         

C.II. Dlouhodobé pohledávky         

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů         

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba         

3. Pohledávky - podstatný vliv         

4. 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení         

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy         

6. Dohadné účty aktivní         

7. Jiné pohledávky         

8. Odložená daňová pohledávka         

C.III. Krátkodobé pohledávky 4387 5926 6775 5712 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 4383 5926 5621 5475 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba         

3. Pohledávky - podstatný vliv         

4. 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení         

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

6. Stát - daňové pohledávky     900 15 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy     254 221 

8. Dohadné účty aktivní         

9. Jiné pohledávky 4     1 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1016 3604 1926 634 

C.IV.1. Peníze 365 347 428 322 

2. Účty v bankách 651 3257 1498 312 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly         

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek         

D.I. Časové rozlišení 272 262 135 82 

D.I.1. Náklady příštích období 267 262 135 82 

2. Komplexní náklady příštích období         

3. Příjmy příštích období 5       
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  ROZVAHA - PASIVA 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM v tis. Kč 22721 28111 29588 31253 

A. Vlastní kapitál 17856 21948 21972 22917 

A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 

A.I.1. Základní kapitál 100 100 100 100 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly         

3. Změny základního kapitálu         

A.II. Kapitálové fondy 1185 1186 1186 1185 

A.II.1. Emisní ážio         

2. Ostatní kapitálové fondy 1186 1186 1186 1185 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků         

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách         

A.III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 10 10 10 10 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 10 10 10 10 

2. Statutární a ostatní fondy         

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 14158 16560 20652 20677 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 14605 17007 21099 21124 

2. Nerozdělená ztráta minulých let 447 447 447 447 

A.V. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 2403 4092 24 945 

B. Cizí zdroje 4078 5324 7616 8336 

B.I. Rezervy         

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů         

2. Rezerva na důchody a podobné závazky         

3. Rezerva na daň z příjmů         

4. Ostatní rezervy         

B.II. Dlouhodobé závazky         

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů         

2. Závazky - ovládající a řídící osoba         

3. Závazky - podstatný vliv 

 

      

4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

 

      

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 

 

      

6. Vydané dluhopisy         

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 

 

      

8. Dohadné účty pasivní         

9. Jiné závazky 

 

      

10. Odložený daňový závazek         

B.III. Krátkodobé závazky 2611 3666 5958 5958 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 1615 2707 4670 4784 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba         

3. Závazky - podstatný vliv         
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4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení         

5. Závazky k zaměstnancům 166 133 143 127 

6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 162 153 154 144 

7. Stát - daňové závazky a dotace 537 533     

8. Krátkodobé přijaté dotace     127 177 

9. Vydané dluhopisy         

10. Dohadné účty pasivní     727 596 

11. Jiné závazky 131 140 137 130 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1467 1658 1658 2378 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 517       

2. Krátkodobé bankovní úvěry       720 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 950 1658 1658 1658 

C.I. Časové rozlišení 787 839     

C.I.1. Výdaje příštích období 787 839     

2. Výnosy příštích období         
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty Hosovy obchodní společnosti v letech 2010 - 2013 

  VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 948 1343 1580 1841 

A. Náklady vynaložené za prodané zboží 357 461 665 1605 

+ Obchodní marže 591 882 915 236 

II. Výkony 36003 39845 39503 43769 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 35966 39114 39354 42943 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 37 731 149 826 

3. Aktivace         

B. Výkonová spotřeba 25930 27134 32566 36001 

B.1. Spotřeba materiálu a služeb 24522 25519 30922 34594 

B.2. Služby 1408 1615 1644 1407 

+ Přidaná hodnota 10664 13593 7852 8004 

C. Osobní náklady 5531 5878 5634 5463 

C.1. Mzdové náklady 4087 4272 4093 3963 

C.2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva         

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1305 1468 1409 1369 

C.4. Sociální náklady 139 138 132 131 

D. Daně a poplatky 58 147 93 88 

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 2073 1820 1408 1071 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 99 126 39 254 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  99 99 5 175 

III.2. Tržby z prodeje materiálu   27 34 79 

F. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 45     86 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 45     86 

F.2. Prodaný materiál         

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) -381 55   42 

IV. Ostatní provozní výnosy 151 148 1 -53 

H. Ostatní provozní náklady 461 709 498 111 

V. Převod provozních výnosů         

I. Převod provozních nákladů         

* Provozní výsledek hospodaření 3127 5258 259 1344 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů         

J. Prodané cenné papíry a podíly         

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku         

VII.1. 

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

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhod. cenných papírů a podílů         

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku         

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku         
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K. Náklady z finančního majetku         

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů         

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů         

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti         

X. Výnosové úroky 2 2 4   

N. Nákladové úroky 82 17 6 6 

XI. Ostatní finanční výnosy 68 10 21 89 

O. Ostatní finanční náklady 108 210 278 264 

XII. Převod finančních výnosů         

P. Převod finančních nákladů         

* Finanční výsledek hospodaření -120 -215 -259 -181 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 604 964 11 226 

Q.1. -splatná 604 964 11 226 

Q.2. -odložená         

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2403 5134 -11 937 

XIII. Mimořádné výnosy   13 35 8 

R. Mimořádné náklady         

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti         

S.1. -splatná         

S.2. -odložená         

* Mimořádný výsledek hospodaření   13 35 8 

W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům         

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) +2403 4092 24 945 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním +3007 5056 35 1171 

 


