






 
 

Abstrakt   
Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti MASOEKO s. r. o. 

Cílem je finanční zhodnocení podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy na 

základě účetních výkazů z let 2008 - 2012. Práce je rozdělena na část teoretickou, 

praktickou a na část s vlastními návrhy řešení. V teoretické části jsou popsány 

jednotlivé vybrané metody finanční analýzy a v části praktické jsou aplikovány na 

vybranou společnost. V poslední části jsou z výsledků finanční analýzy následně 

formulovány návrhy na zlepšení finanční situace podniku. 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the financial analysis of the firm MASOEKO Ltd. The 

goal of this thesis is to do a financial assessment of said company, using selected 

indicators of financial analysis and based on the company's accounting statements for 

2008 - 2012. This work is divided into a theoretical and a practical section as well as a 

section with my own proposals. The theoretical part describes the different methods of 

financial analysis used in this thesis and the practical part applies these methods to  

MASOEKO Ltd. The final part outlines suggestions for improving the financial 

situation of the chosen firm. 
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ÚVOD 

V dnešní nelehké době nestálé ekonomiky a velké konkurence je těžké pro každou 

firmu vybudovat a udržet si své pevné místo na trhu. Dovedou to jen ti, kteří nejen 

dokonale ovládají oblast podnikatelských činností, jako je výroba, ale také oblast 

finanční, která taktéž zaujímá velké postavení v činnosti strategického řízení. 

 

Proto každá firma, každý podnik, by měl dokonale ovládat oblast finančního řízení 

neboli finančního managementu podniku. Tomu právě napomáhá finanční analýza, 

která prostřednictvím nejrůznějších metod pomáhá odhalit jistá úskalí finanční situace 

podniku a na základě jejich výsledků a správné interpretaci, lze předejít problémům 

ještě dříve, než se vymknou kontrole řídících orgánů společnosti. 

 

Ti, co tuto oblast perfektně ovládají a problémům včas předcházejí, dokáží pak na trhu, 

kde se dnes a denně svádějí konkurenční boje, přežít a díky perfektnímu finančnímu 

řízení prosperovat a budovat si své postavení a dobré firemní jméno. 

 

Cílem této práce je finanční analýza zvoleného podniku, která je nedílným nástrojem 

finančního řízení. Vybraná firma, jejíž data budou podrobena finanční analýze, nese 

název MASOEKO, s. r. o. Sídlí v malém městě Letohrad, které se nachází v úpatí 

Orlických hor. Hlavním předmětem činnosti podniku je zpracování masa, tedy řeznictví 

a uzenářství. Firma MASOEKO, s. r. o. je malá firma rodinného charakteru a na 

regionálním trhu si i přes velkou konkurenci postupně buduje své pevné místo a dobré 

jméno. 

 

Prostřednictvím této práce budou navrhnuta opatření pro zlepšení stávající finanční 

situace vybraného podniku. Návrhy budou vycházet z výsledků finanční analýzy, která 

bude zpracována v praktické části práce. Jako poklady budou sloužit účetní data 

společnosti. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je finanční hodnocení podniku MASOEKO, s. r. o. pomocí 

vybraných metod finanční analýzy. Mezi vybrané metody finanční analýzy jsou 

zařazeny základní ukazatele a to konkrétně:  

• Absolutní ukazatele, 

o vertikální analýza, 

o horizontální analýza, 

• rozdílové ukazatele, 

• poměrové ukazatele, 

o likvidity, 

o rentability, 

o zadluženosti, 

o aktivity, 

o provozní ukazatele. 

• analýza soustav ukazatelů. 

 

Jako vstupní data pro analýzu slouží finanční výkazy, tedy rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty z let 2008 – 2012.  Na základě získaných výsledků budou navrhnuta určitá 

opatření ke zlepšení finanční situace podniku. 

 

Celá práce je rozdělena do tří částí a to na část teoretickou, praktickou a část s vlastními 

návrhy. V teoretické části jsou popsány výše zmíněné metody finanční analýzy. 

Úvodem v praktické části je představena analyzovaná společnost a provedena analýza 

konkurence, dodavatelů a odběratelů. Následně jsou v praktické části jednotlivé metody 

finanční analýzy aplikovány na účetní výkazy podniku. Výsledky analýzy jsou následně 

interpretovány a díky nim je provedeno i komplexní zhodnocení finanční situace 

podniku. Z tohoto hodnocení je vycházeno v části návrhů, kde jsou nastíněny možná 

řešení pro zlepšení finanční situace společnosti MASOEKO, s. r. o. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce budou definovány pojmy, jako je finanční analýza, zdroje finanční 

analýzy a uživatelé finanční analýzy. Dále zde budou popsány vybrané ukazatele 

finanční analýzy. 

 

1.1 Podstata a cíle finanční analýzy 

Finanční analýza představuje významnou oblast komplexu finančního řízení podniku, 

kdy jejím smyslem je posoudit a zhodnotit finanční situaci podniku a formulovat 

doporučení pro jeho další vývoj pomocí celé řady jejich ukazatelů (Dluhošová, 2010). 

 

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech.“ (Růčková, 2011, s. 9) Představuje soubor činností, 

jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku. Pomáhá 

odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda 

využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a řadu dalších 

podstatných skutečností. (Kislingerová, 2010; Knápková, 2013) 

 

Tvorba finanční analýzy spadá do kompetencí finančního řízení podniku a je prováděna 

především před investičním či finančním rozhodováním podniku. Finanční analýza 

v sobě zahrnuje jak hodnocení firemní minulosti tak i současnosti, kdy dává možnost 

posoudit, jak se podnik vyvíjel doposud.  Dále předpovídá budoucí finanční podmínky, 

které slouží jako základ pro další finanční plánování řízení podniku. (Růčková, 2011; 

(Vochozka, 2011) 

 

Mezi cíle finanční analýzy patří (Sedláček, 2011): 

• Posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 

• analýza dosavadního vývoje podniku, 

• komparace výsledků analýzy v prostoru, 

• analýza vztahů mezi ukazateli, 

• poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

• analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 
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• interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 

 

1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finančního stavu podniku jsou předmětem zájmu nejen manažerů, 

ale i mnoha dalších zainteresovaných subjektů. 

 

Údaje z finanční analýzy jsou důležité pro akcionáře, věřitele i pro podnikové 

manažery, kdy každá z těchto skupin soustřeďuje svůj zájem na jinou oblast, podle 

jejího typu ekonomických rozhodovacích úloh (Grünwald, 2009). 

 

Uživatele finanční analýzy lze dělit na externí a interní (Vochozka, 2011). 

 

Mezi externí lze zařadit: 

• investory, 

• banky a jiné věřitele, 

• stát a jeho orgány, 

• obchodní partnery,  

• konkurenci. 

 

Mezi interní  patří: 

• manažeři, 

• zaměstnanci, 

• odboráři. 

 

Investoři jsou primárními uživateli informací finanční analýzy. Jsou to akcionáři nebo 

vlastníci, kteří do podniku vložili kapitál a potencionální investoři, kteří uvažují o 

umístění svých peněžních prostředků do podniku. Ti využívají informace o podniku pro 

rozhodování o budoucích investicích. Naopak pro akcionáře jsou kontrolním nástrojem, 

který uplatňují vůči manažerům podniku a zajímají se především o stabilitu, likviditu a 

disponibilní zisk podniku, na němž závisí výše jejich dividend. (Grünwald, 2009) 
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Banky a jiní věřitelé požadují co nejvíce informací o finančním stavu (bonita dlužníka) 

potencionálního i existujícího dlužníka pro správné rozhodnutí, zda poskytnou úvěr, 

v jaké výši a za jakých podmínek. Stabilita úvěrových podmínek obsažených ve 

smlouvě o úvěru je často vázána na hodnoty finančních ukazatelů. Tímto si může banka 

vymanit změnu úvěrových podmínek například při překročení jisté hranice 

zadluženosti. (Grünwald, 2009; Vochozka, 2011) 

 

Stát a jeho orgány zaměřují svoji pozornost především na kontrolu správnosti daní. 

Dále využívají informace o podnicích pro různá statistická šetření, kontrolu podniků se 

státní majetkovou účastí, rozdělování finančních výpomocí jako jsou dotace nebo 

subvence. V neposlední řadě státní orgány využívají finanční analýzy pro přehled o 

finančním stavu podniků, kterým byly v rámci veřejné soutěže svěřeny státní zakázky. 

(Kislingerová, 2010) 

 

Obchodní partneři a dodavatelé věnují největší pozornost schopnosti podniku hradit 

splatné závazky, sledují solventnost, likviditu a zadluženost. Z dlouhodobého hlediska 

je pro obchodní partnery těžištěm pozornosti stabilita dodavatelských vztahů. V zájmu 

odběratelů je především příznivá finanční situace podniku a bezproblémové zajištění 

výroby. (Kislingerová, 2010) 

 

Konkurence využívá data finanční analýzy podobných podniků i celého odvětví, za 

účelem srovnání s jejími výsledky hospodaření, rentabilitou, ziskovou marží, cenovou 

politikou, investiční aktivitou, výši a hodnotou zásob i jejich obratovostí. Podniku není 

stanovena povinnost poskytovat informace, ovšem ten, který finanční údaje zatajuje 

nebo zkresluje, vystavuje se riziku ztráty dobré pověsti a tím i konkurenceschopnost. 

(Grünwald, 2009) 

 

Manažeři informace poskytované finanční analýzou využívají především pro 

dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku. Umožňují jim vytvoření zpětné vazby 

mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Manažeři disponují 

informacemi, které nejsou veřejně dostupné externím uživatelům, a tudíž mají ty 
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nejlepší předpoklady pro zpracování finanční analýzy. (Grünwald, 2009; Kislingerová, 

2010) 

 

Zaměstnanci požadují zachování pracovních míst a mzdových podmínek. Mají tedy 

přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě podniku. Proto 

hospodářské výsledky sledují a svůj vliv na řízení podniku uplatňují většinou 

prostřednictvím odborových organizací. (Grünwald, 2009) 

 

1.3 Vstupní data finanční analýzy 

Úspěšnost finanční analýzy je podmíněna kvalitou informací. Ty by měly být nejen 

kvalitní, ale zároveň i komplexní, neboť je nutno podchytit pokud možno všechna data, 

která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví 

firmy. (Růčková, 2011) 

Hlavní zdroj dat představují především účetní výkazy podniku obsažené v účetní 

závěrce. Mezi tyto základní výkazy patří (Růčková, 2011): 

• rozvaha, 

• výkaz zisku a ztráty, 

• výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků. 

 

Dále je možné čerpat informace z výroční zprávy, zpráv samotného vrcholového vedení 

podniku, ze zpráv vedoucích pracovníků, auditorů, z firemní statistiky produkce, 

poptávky, z komentářů odborného tisku, z nezávislých hodnocení a prognóz. 

(Knápková, 2013) 

 

1.3.1 Rozvaha 

„Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy 

k určitému datu.“ (Růčková, 2011, s. 22) Sestavuje se zpravidla k poslednímu dni 

každého roku (i v kratších obdobích). Představuje základní přehled o majetku podniku 

ve statické podobě k okamžiku účetní závěrky.  
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Aktiva  představují majetkovou strukturu podniku a celkovou výši ekonomických 

zdrojů, jimiž podnik disponuje v určitém časovém okamžiku. Člení se z hlediska doby 

jejich upotřebitelnosti, případně rychlosti a obtížnosti jejich přeměny v peněžní 

prostředky, tedy likvidnosti. (Knápková, 2013; Růčková, 2011) 

 

K aktivům se řadí (Růčková, 2011): 

• dlouhodobý majetek, 

• krátkodobý majetek,  

• ostatní aktiva. 

 

Dlouhodobý majetek má dobu přeměny na hotové prostředky delší než jeden rok a 

nespotřebovává se najednou, ale postupně ve formě odpisů a svou hodnotu přenáší 

úměrně do nákladů firmy. Dělí se na dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný a finanční 

investice. (Růčková, 2011) 

 

Krátkodobý majetek je schopen přeměny na hotové prostředky do jednoho roku. Jeho 

struktura je tvořena zásobami, dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami a 

finančním majetkem. Oběžná aktiva jsou součástí hodnocení likvidity firmy. (Růčková, 

2011) 

 

Ostatní aktiva představují především zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příštích 

období a příjmů příštích období (Růčková, 2011). 

 

Pasiva zachycují finanční strukturu podniku a obsahují zdroje financování podnikového 

majetku. Dělí se z hlediska jejich původu na externí a interní a dle závazkového 

charakteru. Ze závazkového charakteru se dále dělí na vlastní pasiva a cizí pasiva. I zde 

je respektováno časové hledisko a tedy dalším dělením pasiv je dělení na pasiva 

krátkodobá se splatností do jednoho roku a dlouhodobá se splatností nad jeden rok. 

(Grünwald, 2009; Knápková, 2013) 

 

Pasiva tvoří tři základní složky (Knápková, 2013): 

• Vlastní kapitál, 
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• cizí zdroje, 

• časové rozlišení. 

 

Vlastní kapitál  tvoří základní kapitál, který představuje peněžní vyjádření souhrnu 

peněžních a nepeněžních vkladů společníků dané společnosti. Dále vlastní kapitál 

obsahuje kapitálové fondy, rezervní fondy a ostatní fondy tvořené ze zisku a dále 

vytvořeným výsledkem hospodaření z minulých let i běžného účetního období. 

(Knápková, 2013; Růčková, 2011) 

 

Cizí kapitál představuje dluh společnosti, který musí být v daném časovém období 

zaplacen a s ním i vzniklé úroky. Dále obsahuje rezervy, dlouhodobé závazky, 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. (Růčková; 2011) 

 

Ostatní aktiva obsahují časové rozlišení a to výdaje a výnosy příštích období a 

dohadné účty (Růčková, 2011). 

 

Tabulka 1: Základní struktura rozvahy  

Aktiva Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 

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. 
Výsledek hospodaření minulých 
let 

    A.V. 
Výsledek hospodaření účetního    
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 
(Zdroj: Knápková, 2013, str. 23) 
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1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

„Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období.“ (Růčková, 2011, s. 31) Vztahuje se vždy k určitému 

časovému intervalu a obsahuje tokové veličiny založené na kumulativní bázi a jejich 

změny v čase nemusí být rovnoměrné.  

 

Nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky a výsledný čistý 

zisk tedy neobsahuje skutečnou dosaženou hotovost získanou hospodařením v daném 

období. Obsahem výkazu zisku a ztráty jsou výnosy, náklady a výsledek hospodaření. 

Tento účetní výkaz může být sestaven v druhovém nebo účelovém členění. (Knápková, 

2013; Růčková, 2011) 

 

Výnos je peněžním vyjádřením výsledků hospodaření podniku a nezáleží na tom, zda 

byla provedena skutečná peněžní transakce. Náklad je peněžním vyjádřením spotřeby 

podniku bez závislosti na tom, zda skutečně proběhla peněžní transakce. (Scholleová, 

2012) 

 

 „Výsledek hospodaření podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 

podniku.“ (Knápková, 2013, s. 37) Zjišťuje se ve třech složkách, a to: 

• Provozní, 

• finanční, 

• mimořádný. 

Z tohoto důvodu se v těchto složkách zjišťují také výnosy a náklady (Knápková, 2013). 

                                    Tabulka 2: Zjednodušená struktura výkazu zisku a ztráty  
+ tržby za prodej zboží 
- náklady vynaložené na prodej zboží 
= obchodní marže 
+ tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
- provozní náklady 
= provozní výsledek hospodaření 
+ výnosy z finanční činnosti 
- náklady z finanční činnosti 
= finanční výsledek hospodaření 
- daň z příjmu za běžnou činnost 
+ mimořádné výnosy 
- mimořádné náklady 
- daň z mimořádné činnosti 
= mimořádný výsledek hospodaření 
= výsledek hospodaření za účetní období 

                                    (Zdroj: vlastní zpracování dle Dluhošové, 2010, str. 58) 
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1.3.3 Vypovídací schopnost účetních výkazů 

Jednou ze základních podmínek komunikace mezi uživateli finanční analýzy je zajištění 

vypovídací schopnosti účetních výkazů. Tu však snižuje řada skutečností, které by 

finanční analytik měl brát v úvahu a při své činnosti zohledňovat. Mezi slabiny účetních 

výkazů lze tedy zařadit (Knápková, 2013; Mrkvička, 2006): 

 

Orientace na historické účetnictví, kdy není brána v úvahu změna tržních cen majetku 

a tudíž není respektován faktor času neboli časová hodnota peněz. 

 

Inflace je dalším problémem při hodnocením finanční situace v jednotlivých časových 

obdobích, kdy se v různé míře dotýká všech položek účetních výkazů a má tedy i vliv 

na výsledek hospodaření. 

 

Změna úrovně technologií má taktéž vliv na zkreslení vypovídací schopnosti účetních 

výkazů, neboť údaje v nich je nejsou schopny postihnout v čase. Podobný problém 

nastává i u nehmotných aktiv, která nejsou zahrnuta do majetku z důvodu jejich 

obtížného ocenění v účetnictví. Jako příklady těchto nehmotných aktiv lze uvést lidské 

zdroje, kvalitu managementu nebo kvalifikaci zaměstnanců. 

 

Různorodost přijaté účetní politiky  se taktéž promítá do vykazování výsledků 

hospodaření. Mezi skutečnosti, které následně ovlivní vypovídací schopnost účetních 

výkazů lze zařadit zvolený způsob odepisování i tvorbu a čerpání rezerv. Na volbu 

účetní politiky mají vliv i daňové zákony, kdy se podniky snaží daňový základ snížit 

aplikací povolených účetních postupů. 

 

1.4 Metody finanční analýzy 

V rámci finanční analýzy lze členit její metody na deterministické, neboli elementární a 

matematicko-statické. Elementární metody slouží především k analýze souhrnného 

vývoje nebo pro analýzu struktury a jsou standardními nástroji pro běžné finanční 

analýzy podniku pro kratší časové řady. Matematicko-statické metody naopak pracují 

s údaji delších časových řad, kdy se bere v úvahu statická náhodnost dat. (Dluhošová, 

2010) 
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V této práci budou dále popsány pouze ukazatele metody elementární, která zahrnuje ty 

ukazatele, které přímo pracují s položkami účetních výkazů, nebo s čísly z nich 

odvozených. (Dluhošová, 2010; Landa, 2008) 

 

Ukazatele elementární metody finanční analýzy se dále člení na extenzivní (objemové) 

a intenzivní (poměrové). Mezi objemové lze zařadit především ukazatele stavové, 

rozdílové a tokové. Mezi intenzivní patří podílové, jako jsou ukazatele likvidity a 

rentability. (Landa, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: Členění metod finanční analýzy 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Dluhošové, 2010; Landy, 2008) 
 

1.5 Vybrané ukazatele finanční analýzy 

V následující kapitole budou podrobněji popsány vybrané ukazatele. Předem je ale 

nutné předeslat, že v rámci finanční analýzy lze spočítat celou řadu ukazatelů, ovšem 

samotný výpočet hodnot ukazatelů je pouze mezičlánkem k samotnému hodnocení 

výsledků finanční analýzy. Pro posouzení, zda je dosažená hodnota ukazatelů pro 

podnik příznivá či nikoliv, je nutno používat tři základní typy srovnání a to (Knápková, 

2013):  

METODY FINAN ČNÍ ANALÝZY

Deterministické metody

extenzivní

analýza stavových 
ukazatelů

analýza rozdílových 
a tokových 
ukazatelů

analýza soustav 
ukazatelů

intenzivní

přímá analýza 
poměrových 

ukazatelů

Matematicko-statické metody

regresní analýza

diskrimina ční 
analýza

analýza rozptylu a 
další...
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• Srovnání v čase, 

• srovnání s jinými podniky v odvětví, 

• srovnání s žádoucí veličinou danou normou nebo plánem. 

 

1.5.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele představují základní východisko rozboru vertikální a horizontální 

struktury účetních výkazů. Využívají se především k analýze vývojových trendů, tedy 

srovnání vývoje v časových řadách (horizontální analýza) a k procentnímu rozboru 

komponent, při níž jednotlivé položky výkazů se vyjadřují jako procentní podíly neboli 

vertikální analýza. (Kislingerová, 2010; Knápková, 2013) 

 

Horizontální analýza porovnává změny položek jednotlivých výkazů v časové 

posloupnosti. Výpočet představuje absolutní výši změn a její procentní vyjádření 

k výchozímu roku. (Knápková, 2013) 

 

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

Vzorec 1: Absolutní změna (Zdroj: Knápková, 2013, str. 68) 

 

��������í	��ě��	 = (��������í	��ě�� × 100)/����������� 

Vzorec 2: Procentní změna: (Knápková, 2013, str. 68) 

 

Změny jednotlivých položek výkazů se sledují horizontálně po řádcích, a proto je tato 

metoda nazývána horizontální analýzou absolutních dat. Rozbor položek může být 

zpracován buď meziročně, kdy srovnáváme dvě po sobě jdoucí období, nebo za několik 

účetních období. (Sedláček, 2011; Sholleová, 2012) 

 

Vertikální analýza je proces, při němž se posuzují jednotlivé komponenty majetku a 

kapitálu, neboli struktura aktiv a pasiv podniku. Sleduje proporcionalitu položek 

účetních výkazů proti základní veličině. Její označení vzniklo proto, neboť se při 

procentním vyjádření jednotlivých položek postupuje v jednotlivých letech odshora 

dolů. (Sedláček, 2011; Sholleová, 2012) 
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Základem pro procentní vyjádření je ve výkazu zisku a ztráty většinou velikost tržeb a 

velikost aktiv a pasiv v rozvaze. Výhodou vertikální analýzy je její nezávislost na 

inflaci a umožňuje srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. (Sedláček, 2011; 

Sholleová, 2012) 

 

Vertikální a horizontální analýzu je vhodné doplnit rozborem a dodržováním bilančních 

pravidel a to (Scholleová, 2012): 

• Zlaté bilanční pravidlo, 

• pravidlo vyrovnání rizika, 

• pari pravidlo. 

 

Zlaté bilanční pravidlo porovnává dlouhodobý majetek a dlouhodobé zdroje, kdy 

ideální je jejich vyrovnanost. Pravidlo vyrovnání rizika doporučuje, že vlastních 

zdrojů by mělo být více než cizích. Pari pravidlo praví, že vlastní kapitál by měl 

financovat dlouhodobý majetek a použít by se měl i dlouhodobý cizí kapitál, tedy 

vlastního kapitálu by mělo být v podniku méně než dlouhodobého majetku. 

(Scholleová, 2012) 

 

1.5.2 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele, označované jako fondy finančních prostředků, slouží k analýze a 

řízení finanční situace podniku, zejména jeho likvidity. Fondy jsou chápány jako shrnutí 

určitých stavových ukazatelů, které vyjadřují aktiva nebo pasiva. (Sedláček, 2011) 

 

Čistý pracovní kapitál patří k nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům a je definován 

jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji. Má významný vliv 

na platební schopnost podniku. Pokud má být podnik likvidní, musí vlastnit potřebnou 

výši relativně volného kapitálu neboli přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad 

krátkodobými zdroji. (Knápková, 2013) 

 

Č ��ý	"����#�í	��" �á�	 = ��ěž�á	��� #� − ��á���&��é	� �í	�&��(� 

Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: Sládková, 2009, str. 360) 
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Č ��ý	"����#�í	��" �á�	 = �á���) + 	"�ℎ��&á#�) + "��í�� − ��á���&��é	�á#���) 

Vzorec 4: Podrobněji (Zdroj: Scholleová, 2012, str. 186) 

 

Čisté pohotové prostředky neboli peněžní finanční fond určují okamžitou likviditu 

právě splatných závazků. Představují rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a 

okamžitě splatnými závazky. Pokud se do peněžních prostředků zahrne pouze hotovost 

a zůstatek na běžném účtu, jedná se o nejvyšší stupeň likvidity. Do pohotových 

prostředků se zahrnují i krátkodobé peněžní prostředky i krátkodobé cenné papíry a 

krátkodobé termínované vklady. (Knápková, 2013) 

 

Čisté pohotové prostředky lze používat jako míru likvidity, ovšem velmi obezřetně, 

neboť oběžná aktiva mohou obsahovat málo likvidní položky (nebo dokonce 

dlouhodobě nelikvidní) a tedy mezi nimi a likviditou není naprostá shoda. (Sedláček, 

2011) 

 

Č�� = "�ℎ���#é	, ���č�í	"����ř�&�) − ����ž �ě	�"����é	�á#���) 

Vzorec 5: Čisté pohotové prostředky (Zdroj: Sládková, 2009, str. 360) 

 

Čistý peněžně–pohledávkový finanční fond je střední cestou mezi oběma rozdílovými 

ukazateli likvidity. Zde se vylučují při výpočtu z oběžných aktiv zásoby i nelikvidní 

pohledávky a od takto upravených aktiv se odečtou krátkodobé závazky. (Sedláček, 

2011) 

 

Č��/ = ��ěž. ��� #� − �á���) − ��� �# &�í	"�ℎ��&á#�) − ��á���&��é	�á#���) 

Vzorec 6: Čistý peněžně-pohledávkový fond (Zdroj: Sládková, 2009, str. 360) 

 

1.5.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Analýza poměrovými 

ukazateli vychází výhradně z údajů základních účetních výkazů a umožňuje rychlou 

představu o finanční situaci podniku. (Knápková, 2013; Růčková, 2011) 

Princip poměrového ukazatele je, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a díky tomu je možné zkonstruovat velké množství ukazatelů. Ovšem 
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v praxi je nejpoužívanějších pouze několik základních ukazatelů, a to ukazatele 

(Knápková, 2013; Sedláček, 2011): 

• Likvidity, 

• rentability, 

• zadluženosti, 

• aktivity, 

• provozní ukazatele. 

 

Ukazatele likvidity  

Likvidita  vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a 

těmi včas, v požadované podobě a na požadovaném místě krýt všechny své splatné 

závazky. Je souhrnem všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik 

k dispozici pro úhradu jeho splatných závazků. (Sedláček, 2011; Sholleová, 2012) 

 

Solventnost představuje připravenost hradit své dluhy v případě jejich splatnosti. Mezi 

solventností a likviditou existuje jistá provázanost, neboť podmínkou solventnosti je, 

aby podnik vlastnil část majetku vázanou ve formě, s níž může platit. (Sedláček, 2011) 

 

Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti transformace majetku v hotovost. Váže se 

především k majetkovým složkám (Kislingerová, 2010). 

 

Vysoká likvidita váže prostředky s velmi malým nebo žádným výnosem, které nemohou 

být investovány a snižuje tak i rentabilitu společnosti. Naopak nízká likvidita může být 

zdrojem problémů z nedostatku. Likvidita je obvykle vyjádřena třemi základními 

poměrovými ukazateli, a to (Sedláček, 2011; Scholleová,2012): 

• Běžnou likviditou (likvidita 3. stupně), 

• pohotovou likviditou (likvidita 2. stupně), 

• okamžitou likviditou (likvidita 1. stupně). 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita značí, kolikrát pokrývají běžná aktiva krátkodobé závazky podniku, 

tedy kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele v daném okamžiku, kdy by 
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proměnil veškerá oběžná aktiva na hotovost. Pro úspěšnou činnost podniku má zásadní 

význam úhrada krátkodobých závazků z odpovídajících položek, a to je hlavním 

smyslem ukazatele likvidity. (Kislingerová, 2010) 

 

Běžná likvidita je citlivá na strukturu pohledávek, zásob a jejich oceňování vzhledem k 

prodejnosti zásob a neplacení pohledávek ve lhůtě. Podnik mající nevhodnou strukturu 

oběžných aktiv se tímto snadno dostane do obtížné finanční situace. (Sedláček, 2011) 

 

Hodnoty ukazatele likvidity by se měly dle průměrné strategie pohybovat v rozmezí 

1,6-2,5, dle kontroverzní by měly být vyšší než 2,5 a podle agresivní nižší než 1,6 

(Kislingerová, 2010). 

 

1ěž�á	� �# & �� = 	
2�ěž�á	��� #�

3�á���&��é	�á#���)
 

Vzorec 7: Běžná likvidita (Zdroj: Kislingerová, 2010, str. 89) 

 

Pohotová likvidita  

Smyslem konstrukce ukazatele pohotové likvidity je odstranit z oběžných aktiv 

ukazatele běžné likvidity nejméně likvidní aktiva a to zásoby. V čitateli ukazatele 

pohotové likvidity se ponechávají jen peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry a 

krátkodobé pohledávky očištěné od těžko vymahatelných a pochybných. 

(Kislingeorová, 2010) 

 

U ukazatele pohotové likvidity se doporučuje sledovat její vývoj v čase než samotnou 

hodnotu ukazatele, která by neměla klesnout pod 1. (Kislingerová, 2010; Sedláček, 

2011) 

 

��ℎ���#á	� �# & �� = 	
��ěž�á	��� #� − �á���)

��á���&��é	�á#���)
 

Vzorec 8: Pohotová likvidita (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 67) 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita představuje nejužší vymezení likvidity, kdy do čitatele vstupují 

pouze nejlikvidnější položky, a to peníze v hotovosti i na běžných účtech a jejich 

ekvivalenty. Doporučená hodnota, při níž je likvidita zajištěna, je 0,2. (Růčková, 2011; 

Sedláček, 2011) 

 

2���ž �á	� �# & �� =
"��ěž�í	"����ř�&�) + ��# #�����)

����ž �ě	�"����é	�á#���)
 

Vzorec 9: Okamžitá likvidita (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 67) 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita je označována jako výnosnost vloženého kapitálu. Je měřítkem schopnosti 

podniku dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu neboli schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje. Ukazatele rentability by obecně měly mít v čase rostoucí 

tendenci. (Knápková, 2013; Růčková, 2011) 

 

Mezi ukazatele rentability se řadí (Sedláček, 2011): 

• Rentabilita vloženého kapitálu, 

• rentabilita celkových vložených aktiv, 

• rentabilita vlastního kapitálu, 

• rentabilita dlouhodobých zdrojů, 

• rentabilita tržeb, 

• ukazatel ziskové marže, 

• ukazatel nákladovosti. 

 

Rentabilita je obecně vyjádřena poměrem zisku k částce vloženého kapitálu. Do 

základního poměru vstupují tři nejdůležitější kategorie zisku, a to EBIT, EBT A EAT. 

V tabulce č. 3 je uveden vertikální rozklad výsledku hospodaření a vysvětlení jeho 

jednotlivých úrovní. (Dluhošová, 2010; Růčková,2011) 
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                 Tabulka 3:  Rozklad úrovní výsledku hospodaření 

EBITDA zisk před odpisy, úhradou úroků a daní 
 - odpisy 
EBIT  zisk před úhradou úroku a daní 
- úroky   
EBT zisk před zdaněním 
- daň   

EAT zisk po zdanění (čistý zisk) 
                 (Zdroj: vlastní zpracování dle Dluhošové, 2011, str. 59) 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu označovaného jako ukazatel míry zisku (return 

of investment), se řadí k nejdůležitějším ukazatelům, kterými se hodnotí podnikatelská 

činnost podniku. Vyjadřuje účinnost působení celkového vloženého kapitálu nezávisle 

na zdroji financování. (Sedláček, 2011) 
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Vzorec 10: Ukazatel rentability vloženého kapitálu (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 56) 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv označuje míru výnosu na aktiva, neboli 

návratnost aktiv (return on assets). Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na zdroj financování. Do vzorce vstupuje EBIT, odpovídající 

zhruba provoznímu zisku a tímto ukazatel rentability měří hrubou produkční sílu aktiv 

podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. (Sedláček, 2011) 
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Vzorec 11: Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 57) 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel rentability představuje výnosnost vlastního kapitálu neboli jeho 

návratnost (return on common equity). Do vzorce obvykle vstupuje čistý zisk před 



28 
 

zdaněním. Ukazatel ROE měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

investovaného kapitálu. (Kislingerová, 2010; Sedláček, 2011) 
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Vzorec 12: Ukazatel rentability vlastního kapitálu, (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 57) 

 

Je důležité, aby ukazatel byl o několik procent vyšší než dlouhodobý průměr úročení 

dlouhodobých vkladů, neboť obecně vzato platí, že cena vlastního kapitálu je vyšší než 

cena cizího kapitálu z důvodu poměrně vysokého rizika při investování. Kladný rozdíl 

mezi úročením vkladů a rentabilitou je označován jako prémie za riziko. (Knápková, 

2013; Sedláček, 2011) 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb představuje poměr různých podob výsledku hospodaření s tržbami 

upravenými dle účelu analýzy. Ukazatel udává schopnost podniku dosahovat zisku při 

dané úrovni tržeb. (Růčková, 2011) 
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Vzorec 13: Ukazatel rentability tržeb (Zdroj: dle Růčková, 2011, str. 56) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování neboli 

měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. Zadluženost vyjadřuje fakt, 

že podnik využívá k financování svých aktiv cizí zdroje. (Kislingerová, 2010; Sedláček, 

2011) 

 

Čím vyšší je zadluženost podniku, tím vyšší riziko na sebe bere. Ovšem určitá míra 

zadlužení je pro firmu užitečná, neboť obecně platí, že cizí kapitál je levnější než 

vlastní. To udává fakt, že úroky z cizího kapitálu jako součást nákladů snižují zisk a tím 

i daňové zatížení podniku. Tomuto jevu se říká daňový efekt neboli daňový štít. 

(Knápková, 2013) 
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Podstatou analýzy zadluženosti je nalézání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem, tedy kapitálové struktuře. Analýza porovnává rozvahové položky, na jejichž 

základě zjišťuje, v jakém rozsahu jsou financována cizími zdroji. (Růčková, 2011) 

 

Mezi základní ukazatele zadluženosti se řadí ( Růčková, 2011; Sedláček, 2011): 

• Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika), 

• koeficient samofinancování (kvóta vlastního kapitálu), 

• úrokové krytí. 

  

Celková zadluženost 

Celková zadluženost se řadí k základním ukazatelům zadluženosti. Pro tento ukazatel se 

užívá také označení ukazatel věřitelského rizika. Vyjadřuje poměr celkových závazků 

k celkovým aktivům. (Růčková, 2011) 

 

Čím vyšší je hodnota ukazatele celkové zadluženosti, tím vyšší je riziko věřitelů a 

naopak. Věřitelé preferují nízké hodnoty. Naopak vlastníci mají zájem o větší finanční 

páku, která je vyvolána dočasným růstem zadluženosti, což vede ke zvýšení celkové 

rentability vložených prostředků. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30 - 60 %, 

ovšem je nutné respektovat příslušnost odvětví a schopnost splácet úroky plynoucí 

z dluhů. (Knápková, 2013; Růčková, 2011;  Sedláček, 2011) 
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Vzorec 14: Ukazatel celkové zadluženosti (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 64) 

 

Koeficient samofinancování   

Koeficient samofinancování neboli kvóta vlastního kapitálu je doplňkovým ukazatelem 

celkové zadluženosti a jejich součet je roven jedné. Informuje o finanční struktuře 

podniku a vyjadřuje jeho finanční nezávislost. (Sedláček, 2011) 

 

3��, � ���	����, �����#á�í = 	
#�����í	��" �á�

�����#á	��� #�
 

Vzorec 15: Koeficient samofinancování (Zdroj: Růčková, 2011, str. 59) 
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Úrokové krytí 

Úrokové krytí uvádí, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Je-li ukazatel roven jedné, 

platí, že na zaplacení úroků je potřeba celého zisku. Hodnota ukazatele je dostačující, 

pokud jsou úroky kryty ziskem třikrát a více. Pokud podnik není schopen platit úrokové 

platby ze zisku, může situace vyústit až k jeho úpadku. (Růčková, 2011; Sedláček, 

2011) 
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Vzorec 16: Ukazatel úrokového krytí (Zdroj: Růčková, 2011, str. 59) 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivitu společnosti, s jakou využívá investované finanční 

prostředky. Udává, jestli má podnik přebytečné kapacity nebo naopak nedostatek 

produktivních aktiv. (Růčková, 2011; Scholleová, 2012) 

 

Ukazatel nejčastěji vyjadřuje počet obratů (obrátkovost) jednotlivých složek zdrojů 

aktiv nebo dobu obratu. Informuje, jak společnost hospodaří se svými aktivy a s jejich 

jednotlivými složkami. Mezi ukazatele aktivity patří (Kislingerová, 2010; Růčková, 

2011): 

• Obrat celkových aktiv, 

• obrat dlouhodobého majetku, 

• obrat zásob, 

• doba obratu zásob, 

• doba splatnosti pohledávek (obratovost pohledávek), 

• doba splatnosti krátkodobých závazků (obratovost závazků). 

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat aktiv udává počet obrátek, neboli kolikrát se obrátí za daný časový interval. Je 

označována též jako vázanost celkového kapitálu. Je vyjádřen poměrem tržeb a 

celkového vloženého kapitálu neboli aktiv. (Růčková, 2011; Sedláček, 2011) 
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Vzorec 17: Ukazatel obratu celkových aktiv (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 61) 

 

Hodnota ukazatele by měla být minimálně na úrovni 1. Nízká hodnota značí neúměrnou 

majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití. (Kislingerová, 2010;  

Knápková, 2013) 

 

Obrat dlouhodobého majetku (obrat stálých aktiv) 

Ukazatel doby obratu dlouhodobého majetku se na rozdíl od předešlého ukazatele 

omezuje pouze na posouzení využití investičního majetku. Je ovlivněn mírou 

odepsanosti majetku a dochází k určitému zkreslení, pokud podnik využívá ve velké 

míře leasingové formy financování dlouhodobého majetku. (Knápková, 2013) 
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Vzorec 18: Ukazatel obratu dlouhodobého majetku (Zdroj: Knápková, 2013, str. 104) 

 
 
Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát se každá položka zásob v průběhu roku 

přemění na ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovné 

naskladnění zásob. (Kislingerová, 2010;  Scholleová, 2012) 
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Vzorec 19: Ukazatel obratu zásob (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 62) 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku až do 

doby jejich spotřeby nebo prodeje (Kislingerová, 2010). 
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Vzorec 20: Ukazatel doby obratu zásob (Zdroj: Scholleová, 2012, str. 179) 

 

Pro posouzení výsledné hodnoty ukazatele je rozhodující jeho vývoj v čase a porovnání 

s odvětvím. Pokud se obratovost zásob zvyšuje a doba obratu snižuje, je to pro podnik 

příznivé. Ovšem je nutné stanovit optimální výši zásob pro plynulou výrobu. 

(Kislingerová, 2010; Knápková, 2013) 

 

Doba splatnosti pohledávek (obratovost pohledávek) 

Udává počet dní, kdy je inkaso pohledávky drženo v tržbách, neboli kdy firma musí 

čekat, než obdrží platbu za prodané výrobky či služby (Kislingerová, 2010;  Scholleová, 

2012). 
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Vzorec 21: Ukazatel doby splatnosti pohledávek (Zdroj: Scholleová, 2012, str. 179) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (obratovost závazků) 

Ukazatel měří dobu ve dnech, po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny, a 

podnik využívá takzvaný obchodní úvěr. Je vhodné porovnávat doby splatnosti 

pohledávek s dobou splatnosti krátkodobých závazků. (Kislingerová, 2010;  Scholleová, 

2012) 
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Vzorec 22: Ukazatel doby splatnosti krátkodobých závazků (Zdroj: Scholleová, 2012, str. 179) 

 

Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení podniku. Opírají se o tokové veličiny, 

zejména o náklady. Mezi provozní ukazatele lze zařadit (Scholleová, 2012; Sedláček, 

2011): 
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• Mzdovou produktivitu, 

• produktivitu práce z přidané hodnoty, 

• produktivitu dlouhodobého hmotného majetku, 

• nákladovost výnosů, 

• materiálovou náročnost výnosů. 

 

Mzdová produktivita měří, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Ukazatel 

by měl mít rostoucí tendenci (Sedláček, 2011). 
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Vzorec 23: Ukazatel mzdové produktivity (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 71) 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty udává, jak velká přidaná hodnota připadá na 

jednoho pracovníka. Čím větší je produktivita práce a zároveň čím menší je průměrná 

mzda, tím větší je efekt z pracovníků. (Scholleová, 2012) 
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Vzorec 24: Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty (Zdroj:  Scholleová, 2012, str. 184) 

 

Nákladovost výnosů vyjadřuje zatíženost výnosů podniku celkovými náklady, kdy 

hodnota ukazatele by měla mít v čase klesající tendenci (Sedláček, 2011). 
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Vzorec 25: Ukazatel nákladovosti výnosů (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 71) 

 

Materiálová náročnost výnosů udává zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a 

energiemi (Sedláček, 2011). 
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Vzorec 26: Ukazatel materiálové náročnosti výnosů (Zdroj:  Sedláček, 2011, str. 71) 
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1.5.4 Analýza soustav ukazatelů 

Cílem finanční analýzy je snaha o kontinuální hodnocení finanční situace daného 

podniku. Aby bylo hodnocení co nejkomplexnější, byly vytvořeny souhrnné indexy 

hodnocení, jež mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové finanční situace 

podniku. Ovšem jejich vypovídací schopnost je nižší, proto jsou vhodné pouze pro 

rychlé srovnání podniků nebo jako orientační podklad pro další hodnocení. (Růčková, 

2011) 

 

S rostoucím počtem ukazatelů je možné detailnějšího zobrazení finančně-ekonomické 

situace podniku, ovšem zároveň velký počet ukazatelů vede ke ztížení orientace ve 

výsledném hodnocení podniku. Techniky soustav ukazatelů lze rozdělit do dvou skupin, 

a to na (Růčková, 2011; Sedláček, 2011): 

• Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů,  

• účelově vybrané skupiny ukazatelů. 

 

Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů mají vlastnost matematické 

provázanosti. K typickým příkladům patří především pyramidový rozklad sloužící 

k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli a rozkladem. (Růčková, 

2011; Sedláček, 2011) 

 

Účelově vybrané skupiny ukazatelů mají za cíl sestavit výběr ukazatelů, které 

dokážou kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku, neboli jeho finančního zdraví 

a predikovat jeho krizový vývoj. Dle účelu užití se dále dělí na (Sedláček, 2011): 

• Bankrotní (predikční) modely, 

• bonitní (diagnostické) modely. 

 

Bankrotní modely predikují bankrot společnosti. Patří sem především (Růčková, 

2011): 

• Altmanovo Z-skóre, 

• Tafflerův model, 

• Model IN (Index důvěryhodnosti). 
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Bonitní modely mají snahu vyjádřit finanční situaci podniku z pohledu 

mezipodnikového srovnání. Do této skupiny modelů lze zařadit (Růčková, 2011; 

Sedláček, 2011): 

• Soustava bilanční analýzy podle Rudolfa Douchy, 

• Tamariho model, 

• Kralickův Quicktest, 

• Modifikovaný Quicktest. 

 

Dále budou podrobněji popsány vybrané soustavy ukazatelů. 

 

Altmanovo Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre je jedním z prvních a stále ještě nejznámějším vícerozměrným 

modelem finanční tísně. Stanovil jej profesor Edward Altman z New York Univerzity 

v roce 1968 na základě vícerozměrné diskriminační analýzy. (Landa, 2010; Marek, 

2006) 

 

Umožňuje pravděpodobnostně předpovídat prosperující nebo problémový podnik na 

základě využití několika finančních ukazatelů. Jednotlivým ukazatelům je přiřazena 

určitá váha dle relativního významu pro finance podniku a výsledkem je určení skóre Z. 

Z-skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi se určí dle vztahu. (Landa, 

2010) 

 

C = 1,2	F� + 1,4FH	 +	3,3	FI + 0,6	FJ + 1,0	FK 

Vzorec 27: Z-skóre (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 110) 

 

Kde: 

X1 ...... Čistý provozní kapitál/celková aktiva, 

X2 ...... nerozdělený zisk/celková aktiva, 

X3 ...... zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva, 

X4 ...... tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota celkových dluhů, 

X5 ...... celkový obrat/celková aktiva. 
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Pro ostatní podniky se Z-skóre stanoví dle upravené verze z roku 1983: 
 

C = 0,717F� + 0,847FH	 +	3,107	FI + 0,420	FJ + 0,998	FK 

Vzorec 28: Z-skóre (Zdroj: Kalouda, 2009, str. 185) 

 

Kde X1,X2,X3 a X5 jsou definovány jako v předchozí verzi a X4 je definován jako podíl 

vlastního kapitálu v účetní hodnotě a celkových dluhů (Kalouda, 2009). 

 

Pokud jsou data pro hodnocení pomocí Z-skóre přebírána z českých účetních výkazů, 

do ukazatele X1 se dosazuje hodnota čistého pracovního kapitálu. Výsledek Z-skóre 

hodnotí finanční situaci podniku dle následující hranice (Sedláček, 2011): 

 

Tabulka 4: Hranice hodnocení ukazatele Z-skóre 
Podniky s veřejně 

obchodovatelnými akciemi 
Ostatní podniky Klasifikace 

Z > 2,99 Z > 2,9 uspokojivá finanční situace 

1,81 < Z ≤ 2,99 1,2 < Z ≤ 2 „šedá zóna“ 

Z ≤ 1,81 Z ≤ 1,2 „přímý“ kandidát bankrotu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Kalouda, 2009; Sedláček, 2011) 

 

Indexy IN 

Indexy IN byly sestaveny manžely Inkou a Ivanem Neumaierovými. Umožňují posoudit 

finanční výkonnost a důvěryhodnost podniků v českém prostředí. Manželé sestavili 

čtyři indexy a to (Sedláček, 2011): 

• IN 95 

• IN 99  

• IN 01 

• IN 05 

 

Index IN95 vznikl na základě matematicko-statických modelů ratingu a praktických 

zkušeností při analýze hodnocení finančního zdraví podniků. Je označován za index 

důvěryhodnosti nebo také věřitelský index a vykazuje více než 70 % úspěšnost. 

(Knápková, 2013; Sedláček, 2011) 
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Index IN95 zahrnuje standardní poměrové ukazatele a určí se ve vztahu: 

 

5A	95 = P1 × 	� + P2 × 1 + P3 × : + P4 × < + P5 × 7 − P6 × / 

Vzorec 29: Ukazatel IN95 (Zdroj: Sedláček, 2011, str. 111) 

 

Kde:  A .................. Aktiva/cizí kapitál,   

 B .................. EBIT/ nákladové úroky, 

 C .................. EBIT/ celková aktiva, 

 D .................. celkové výnosy/ celková aktiva, 

 E .................. oběžná aktiva/ krátkodobé závazky a úvěry, 

 F .................. závazky po lhůtě splatnosti/výnosy, 

 V1 až V6 ..... váhy jednotlivých ukazatelů. 

 

Váhy jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny podílem ukazatele ke kriteriální hodnotě 

ukazatele, která je stanovena jako vážený průměr za jednotlivá odvětví. Podnik je tedy 

hodnocen z hlediska celé ekonomiky ČR. Výsledná klasifikace se určí na základě 

(Sedláček, 2011) : 

IN > 2  ..................... uspokojivá finanční situace 

1 < IN < 2 ................ „šedá zóna“ 

IN ≤ 1  ..................... ohrožení vážnými finančními problémy 

 

Index IN 99 má bonitní charakter a vychází z předcházejícího modelu upraveného o 

váhy jednotlivých ukazatelů a vypočítá se dle rovnice (Knápková, 2013; Sedláček, 

2011): 
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Vzorec 30: Index IN 99 (Zdroj: Knápková, 2013 str. 133) 

 

Je-li hodnota vyšší než 2,07, podnik dosahuje zisku a pokud hodnota indexu je pod 

0,684 značí to záporný ekonomický zisk. Úspěšnost modelu je vyšší než 85 % a je 

vhodný v situaci, kdy lze jen obtížné stanovit alternativní náklad na vlastní kapitál 

podniku (Knápková, 2013; Sedláček, 2011). 
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Index IN 01 spojuje výše uvedené ukazatele a vznikl na základě diskriminační analýzy 

podniků z průmyslu.  
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Vzorec 31: IN 01 (Zdroj:  Knápková, 2013, str. 133) 

 

Pokud je hodnota indexu větší než 1,77, podnik tvoří hodnotu. Je-li hodnota menší než 

0,75, podnik má problémy a mezi hodnotami 0,75 a 1,77 je šedá zóna. 

 

Index IN 05 je aktualizací indexu IN01 na základě dat z roku 2004 (Sedláček, 2011). 
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Vzorec 32: IN 05 (Zdroj: Knápková, 2013, str. 133) 

 

A zde platí to, že pokud je hodnota indexu větší než 1,6, podnik tvoří hodnotu. Je-li 

hodnota menší než 0,9, podnik má problémy a mezi hodnotami 0,9 a 1,6 je šedá zóna 

(Knápková, 2013). 
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2 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

V druhé kapitole této práce bude provedena analýza současného stavu. Finanční analýze 

zde budou podrobena účetní data vybrané společnosti.  

 

2.1 Základní údaje o společnosti 

V této kapitole bude představena společnost MASOEKO, s. r. o. Před samotnou 

finanční analýzou budou nastíněny podstatné skutečnosti, které budou klíčovým 

vodítkem v analýze. V neposlední řadě bude provedena i analýza odběratelů, dodavatelů 

a konkurence. 

 

Obchodní firma: MASOEKO s. r. o. 

Datum zápisu: 31. červenec 1996 

Sídlo: Letohrad - Kunčice 243, PSČ 561 51 

Identifika ční číslo: 25068814 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

• Zemědělská činnost, 

• řeznictví a uzenářství,  

• specializovaný obchod a maloobchod se smíšeným zbožím. 

Statutární orgán: jednatel  

Společníci:  3 společníci s podílem 34 %, 33 % a 33 % 

Základní kapitál: 100 000,- Kč 

 

Profil společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Historie podniku MASOEKO, s. r. o. sahá do roku 1996, kdy se jejím hlavním 

předmětem podnikání stalo řeznictví a uzenářství. Firma má rodinný charakter a nabízí 

kompletní služby při zpracování masa od porážky po výrobu masných specialit 

s garancí kvality prověřené v řadě národních i mezinárodních soutěží. Produkty 

pocházejí z horských a podhorských pastvin Orlických hor a regionální výrobky 

společnosti byly certifikovány pod značkou Originální produkt ORLICKÉ HORY.  

Společnost v roce 2011 dokončila náročnou rekonstrukci stavební i technologické části 

jateční a masné výroby. Výdaje na rekonstrukci velmi výrazně ovlivnily strukturu 

Obrázek 2: Logo společnosti 
 (Zdroj: Masoeko, s. r. o., 2014) 
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financování společnosti. Součástí této investiční aktivity společnosti bylo i vybudování 

vlastní firemní prodejny a bufetu v Letohradě. Ten byl ale po necelých dvou letech 

uzavřen, z důvodu nerentability. V současné době jsou prostory bufetu pronajímány jiné 

společnosti. Kamenná firemní prodejna masa a uzenin v Letohradě nabízí široký 

sortiment od uzeniny, vařené výroby, masných polotovarů až po samotné maso. Přímý 

rozvoz produktů koncovým zákazníkům je zajištěn vlastními pojízdnými prodejnami. 

 

Organizační struktura 

Firma MASOEKO, s. r. o. je menší firma s charakterem rodinného podniku. V průměru 

zaměstnává 50 zaměstnanců (viz tabulka 5). 

 

          Tabulka 5: Vývoj počtu zaměstnanců 

Ukazatel (počet) 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Počet zaměstnanců 53 51 47 53 49 
          (Zdroj: Interní dokumenty společnosti MASOEKO, s. r. o.) 

 

 V řídících pozicích se nacházejí tři jednatelé (zároveň i společníci), kteří spravují a řídí 

jednotlivé úseky. 

 
Obrázek 3: Organizační struktura společnosti MASOEKO, s. r. o. 

(Zdroj: Interní dokumenty podniku) 
 

Pod úsek jatka a bourárnu masa spadají řezníci. Ve výrobně masa jsou zaměstnaní 

dělníci masné výroby. Na úseku expedice operují expedienti masa a uzenin. Oddělení 

dopravy zahrnuje řidiče a prodavače kamenné i pojízdné prodejny. Mimo to firma 

využívá služeb externího daňového poradce. 

 

 

Jednatelé

Jatka Bourárna 
masa Výrobna Expedice Doprava

Účtárna
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Odběratelé 

MASOEKO, s. r. o. zásobuje především síť obchodů, firem, restaurací a státních 

institucí. Mezi největšího odběratele z oblasti podniků se řadí firma OEZ, s. r. o se 

sídlem ve městě Letohrad. Dalším významným odběratelem je síť obchodů KONZUM. 

Ze státních zařízení jsou hlavními zákazníky školy a školky města Letohrad a Domov 

pod hradem Žampach. 

 

V neposlední řadě jsou významnými odběrateli koneční zákazníci kamenné a pojízdné 

prodejny ve vlastnictví společnosti MASOEKO, s. r. o. využívající službu on-line 

objednávky na webových stránkách podniku. 

 

Dodavatelé 

Hlavním výrobním vstupem společnosti je živý skot. Mezi jeho největší dodavatele 

patří Zemědělské obchodní družstvo Zálší, Zemědělské obchodní družstvo Žichlínek, 

AG Skořenice, a. s. a Jatka Lanškroun, s. r. o. Významným dodavatelem masa je firma 

Animalco, a. s. 

 

Konkurence 

Firma MASOEKO, s. r. o. musí na trhu potravinářské masné výroby čelit značné 

konkurenci. Na regionální úrovni je jejím největším konkurentem firma BOCUS, a. s. 

sídlící ve stejném městě, kde má taktéž vlastní kamennou prodejnu. Dalším 

konkurentem jsou Klášterecké masné pochoutky, a.s. a v neposlední řadě i obchodní 

řetězce s vlastními dodavateli masa a masných výrobků. 

 

2.2 Finanční analýza společnosti MASOEKO, s. r. o. 

V následující kapitole bude provedena podrobná finanční analýza společnosti 

MASOEKO, s. r. o. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy výše popsané 

v teoretické části této práce. V první části bude provedena analýza pomocí absolutních 

ukazatelů, následně poměrových a v závěru soustavami ukazatelů. Jako vstupní data 

budou primárně sloužit účetní výkazy, tedy rozvaha a výkaz zisku a ztráty podniku z let 

2008 - 2012. Z výkazů z roku 2013 nelze vycházet, neboť v době tvorby této práce ještě 

nebyly k dispozici. Výkaz cash-flow společnost MASOEKO, s. r. o. nezpracovává, 
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tudíž zde s ním nebude operováno. Dalším zdrojem podkladů pro finanční analýzu jsou 

interní doklady společnosti a ústní sdělení odpovědných pracovníků převážně 

z účetního oddělení. 

 

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se využívají především k analýze vývojových trendů jednotlivých 

položek výkazů a k jejich procentnímu rozboru. 

 

Vertikální analýza aktiv 

Díky vertikální analýze lze pozorovat vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů 

jako procentního podílu ke zvolené základně. U analýzy aktiv je jako základna volená 

položka celkových aktiv. 

 

Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Položka 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Stálá aktiva 61,64 % 57,31 % 68,22 % 72,25 % 67,81 % 

Oběžná aktiva 37,61 % 42,68 % 31,24 % 26,75 % 31,30 % 

Zásoby 7,24 % 4,52 % 3,66 % 4,40 % 5,21 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 15,43 % 

Krátkodobé pohledávky 58,30 % 35,70 % 26,86 % 21,45 % 7,04 % 

Krátkodobý finanční majetek -27,93 % 2,47 % 0,72 % 2,32 % 3,62 % 

Peníze 6,46 % 2,47 % 0,70 % 1,10 % 0,40 % 

Účty v bankách -34,39 % 0,00 % 0,02 % 1,22 % 3,22 % 

Ostatní aktiva - přech. účty aktiv 0,74 % 0,00 % 0,54 % 1,00 % 0,89 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z výsledků vertikální analýzy aktiv je patrné, že společnost vlastní vetší množství 

stálých aktiv než oběžných (viz graf 1). Podnik se tímto řadí ke kapitálově těžším 

společnostem. Stálá aktiva jsou v podniku zastoupena především pozemky, stavbami a 

zařízením nezbytným pro zajištění chodu provozu. Oběžná aktiva jsou zastoupena 

především krátkodobými pohledávkami, a to jak z obchodních vztahů, tak i za 

společníky, které se v průběhu let 2008 – 2012 znatelně snižují a poslední sledovaný rok 

představují zanedbatelný podíl (7,04 %) oproti výchozímu (58,30 %). Zásoby, 
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především zásoby výrobků a materiálu, představují v průběhu sledovaných let na 

oběžných aktivech vyrovnaný podíl. Krátkodobý finanční majetek je zastoupen jen 

velmi malou částí na oběžném majetku, kdy hodnoty v roce 2008 jsou dokonce záporné 

(-27,93 %), což je zapříčiněno záporným stavem na účtech v bankách, kdy bylo čerpáno 

z kontokorentního účtu. Společnost tedy vlastní jen nepatrné množství volných 

finančních prostředků v podobě nejlikvidnějšího oběživa. Tento negativní jev se 

následně projevuje i v likviditě a na rozdílových ukazatelích (viz kapitoly 2.2.2 a 2.2.3). 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Složení aktiv podniku společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vertikální analýza pasiv 

U analýzy pasiv je jako základna volená položka celkových pasiv. 

   Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Položka 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00% 

Vlastní kapitál 11,25 % 12,38 % 6,34 % 17,42 % 26,39% 

Základní kapitál 0,62 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,38% 

Fondy ze zisku 0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04% 

Výsledek hospodaření minulých let 26,66 % 6,19 % 11,79 % 6,49 % 16,41% 

Výsledek hospodaření běžného ú.o.  -16,08 % 5,79 % -5,84 % 10,51 % 9,56% 

Cizí zdroje 88,39 % 87,62 % 93,66 % 82,05 % 73,13% 

Rezervy 34,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% 

Krátkodobé závazky 27,45 % 36,72 % 47,68 % 33,36 % 34,43% 

Bankovní úvěry a výpomoci 26,27 % 50,90 % 45,98 % 48,70 % 38,70% 

Ostatní pasiva a přechodné účty pasiv 0,35 % 0,00 % 0,00 % 0,52 % 0,47% 

   (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z vertikální analýzy pasiv je patrné, že zdroje financování aktiv podniku jsou 

zastoupeny převážně cizími zdroji (viz graf 2). Vlastní kapitál je zastoupen především 

výsledkem hospodaření z minulých let. Naproti tomu výsledek hospodaření běžného 

účetního období představuje daleko menší podíl a v letech 2008, 2010 dokonce záporný 

z důvodu generované ztráty z podnikání.  

 

V průběhu sledovaných let 2008 – 2012 jsou hodnoty cizích zdrojů víceméně 

vyrovnané s výjimkou roku 2010, kdy došlo k výraznějšímu navýšení podílu, díky 

zvýšení krátkodobých závazků. Společnost nemá dlouhodobé závazky na rozdíl od 

krátkodobých, které představují značný podíl na cizích zdrojích. Další významnou 

položkou cizích zdrojů jsou bankovní úvěry a výpomoci.  Ty tvoří přibližně polovinu 

cizích zdrojů ve sledovaných letech, druhou polovinou jsou zastoupeny krátkodobé 

závazky. Ty v sobě zahrnují převážně závazky z obchodních vztahů a zbytek tvoří 

závazky za zaměstnanci, závazky za sociální a zdravotní pojištění a daně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Složení pasiv společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Horizontální analýza aktiv 

Díky horizontální analýze aktiv, lze pozorovat meziroční absolutní i procentní změny 

položek aktiv. 

 

  Tabulka 8: Horizontální analýza aktiv společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Položka 
2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 

Tis. Kč % Tis. Kč % Tis. Kč % Tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM 11 452 71% 449 2% -2 350 -8% 532 2% 

Stálá aktiva 5 864 59% 3 320 21% -568 -3% -780 -4% 

Dlouhodobý hmotný majetek 5 864 59% 3 320 21% -568 -3% -780 -4% 

Oběžná aktiva 5 708 94% -3 021 -26% -1 889 -22% 1 337 19% 

Zásoby 77 7% -221 -18% 104 10% 237 21% 

Materiál 321 92% -7 -1% -86 -13% 237 41% 

Výrobky -244 -30% -214 -37% 190 52% 0 0% 

Krátkodobé pohledávky 434 5% -2 321 -24% -2 023 -27% -3 666 -66% 

Krátkodobý finanční majetek 5 196 -115% -479 -70% 394 195% 353 59% 

  (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Největší nárůst celkových aktiv nastal v roce 2009 o 71 %. Ten byl způsoben pořízením 

dlouhodobého majetku v podobě nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, jež 

představoval počátek modernizace zařízení provozu, kdy jeho dosavadní stav 

nevyhovoval současným požadavkům a normám. Dále se o navýšení celkových aktiv 

zasloužilo zvýšení krátkodobého finančního majetku díky čerpání úvěrů na výše 

zmíněnou modernizaci a taktéž pořízení zásob materiálu.  

 

V roce 2010 celková aktiva stoupla o pouhá 2 %. Stálá aktiva opět stoupla o 21 % 

z důvodu navyšování dlouhodobého majetku způsobené výše zmíněnou modernizací a 

rozšiřováním objektu provozovny. Oběžná aktiva poklesla o 26 % úbytkem zásob a 

snížením pohledávek. Krátkodobý finanční majetek oproti předchozímu roku poklesl o 

značnou část a to o celých 70 %. 

 

Celková aktiva v roce 2011 poklesla o 8 %. Tento pokles byl vyvolán snížením stálých 

aktiv v důsledku prodeje dlouhodobého majetku, materiálu a pohledávek. Krátkodobý 

finanční majetek výrazně stoupl o 195 %. 
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Poslední sledovaný rok aktiva stoupla opět o pouhá 2 %. Stálá aktiva opět poklesla 

z důvodu prodeje dlouhodobého hmotného majetku a díky účetním odpisům. Oběžná 

aktiva narostla v podobě pořízení zásob materiálu. Krátkodobé pohledávky výrazně 

poklesly o 66 % a díky tomu vzrostl krátkodobý finanční majetek o 59 %. 

 

Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv zachycuje meziroční absolutní i procentní změny položek 

pasiv. 

 

Tabulka 9: Horizontální analýza pasiv společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Položka 
2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 

Tis. Kč % Tis. Kč % Tis. Kč % Tis. Kč % 

PASIVA CELKEM 11 452 71% 449 2% -2 350 -8% 532 2% 

Vlastní kapitál 1 600 88% -1 640 -48% 2 702 152% 2 447 55% 

Výsledek hospodaření min. let -2 600 -60% 1 600 94% -1 640 -50% 2 639 158% 

Výsledek hospodaření běž. ú.o.  4 200 -162% -3 240 -203% 4 342 -265% -192 -7% 

Cizí zdroje 9 908 69% 2 090 9% -5 186 -20% -1 905 -9% 

Krátkodobé závazky 5 703 129% 3 242 32% -4 805 -36% 459 5% 

Bankovní úvěry a výpomoci 9 811 231% -1 153 -8% -381 -3% -2 364 -19% 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Je patrné, že díky bilančnímu pravidlu vyrovnanosti aktiv a pasiv jsou procentní změny 

celkových pasiv stejné jako u celkových aktiv. Ovšem změny nastávají v jednotlivých 

položkách výkazu. Největší navýšení pasiv o 71 % v roce 2009 bylo způsobeno 

nárůstem výsledku hospodaření běžného účetního období o 162 %, zvýšením 

krátkodobých závazků o 129 % a bankovních úvěrů o 231 % na financování 

modernizace zařízení provozu. Firma se tedy rozhodla tuto modernizaci financovat 

z části bankovních úvěrem a z části vlastními prostředky.  

 

V roce 2010 nastal nepatrný růst pasiv o 2 %. Největším změnou v tomto roce bylo 

snížení hospodářského výsledku běžného účetního období o 203 % vyvolané vzniklou 

ztrátou. Naopak největší nárůst v roce 2010 nastal v krátkodobých závazcích o 32 % a 

výsledku hospodaření z minulých let o 94 %. 
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V roce 2011 nastal nárůst výsledku hospodaření běžného účetního období o 265 %. 

Výraznější pokles zaznamenala položka výsledku hospodaření minulých let o 50 % a 

krátkodobých závazků o 36 %. 

 

V posledním sledovaném roce došlo k nárůstu výsledku hospodaření z minulých let o 

158 %. Naopak výsledek hospodaření z běžného období poklesl. Výraznější snížení 

zaznamenala i položka bankovních úvěrů, a to o 19 %. 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty zobrazuje meziroční absolutní a procentní 

změny jednotlivých položek tokových veličin výkazu. 

 

Tabulka 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Položka 
2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 

v tis. 
Kč v % v tis. 

Kč v % v tis. 
Kč v % v tis. 

Kč v % 

Tržby za prodej zboží 0 0 % 0 0 % 530 - -525 -99 % 

Náklady vynal. na prodané zboží 0 0 % 0 0 % 86 - -86 -100 % 

Výkony                                                                                   -3 189 -5 % -1 471 -3 % 9 253 17 % 5 319 8 % 

Výkonová spotřeba                                                                    -1 394 -3 % -3 865 -9 % 3 419 8 % 4 884 11 % 

Spotřeba materiálu a energie -1 728 -4 % -3 544 -9 % 4 018 11 % 4 618 12 % 

Služby 334 6 % -321 -5 % -598 -11 % 265 5 % 

Osobní náklady                                                                       2 242 20 % -1 106 -8 % 1 542 13 % 555 4 % 

Přidaná hodnota                                                                 -1 795 -13 % 2 394 20 % 6 278 43 % -4 0 % 

Nákladové úroky 398 150 % 1 447 218 % -261 -12 % -1 188 -64 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                               0 0 % 0 0 % 0 0 % 257 - 

Výsledek hospodaření za úč. obd.                  4 200 -162 % -3 241 -203 % 4 343 -265 % -192 -7 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
         Tabulka 11: Vývoj počtu zaměstnanců společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Ukazatel (počet) 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Počet zaměstnanců 53 51 47 53 49 
          (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Hlavní činností podniku je výroba vlastních výrobků a prodej zboží představuje jen 

velmi zanedbatelný podíl. Položky tržeb za prodej zboží jsou v letech 2008 – 2010 

nulové a tedy nevykazují žádné meziroční změny. Až v roce 2011 dochází k navýšení 
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z důvodu změny metodiky v účtování, kdy podnik detailněji rozlišuje nakoupené zboží. 

Podobný vývoj lze sledovat u položky nákladů na jejich vynaložení. 

 

Výkony vykazují v období 2008 až 2010 záporné meziroční změny, kdy dochází 

k poklesu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. V následujících sledovaných 

letech se hodnoty zvyšují a tržby vykazují rostoucí tendenci. Podobný trend lze sledovat 

u položky výkonové spotřeby. Při detailnější analýze výkonové spotřeby lze u položky 

spotřeby materiálu a energie pozorovat podobný ráz vývoje jako u celkové výkonové 

spotřeby. Naopak je tomu u spotřebovaných služeb, kdy v prvním období položka 

vykazuje rostoucí tendenci a následně klesající a poslední období je trend stoupající. 

 

Osobní náklady zaznamenaly největší nárůst v roce 2009 o 20 %, i když počet 

zaměstnanců poklesl z 53 na 51. K dalšímu zvýšení nákladů došlo v roce 2011 o 13 %, 

kdy stoupl počet zaměstnanců o 5 a 2012 o 4 %, kdy došlo naopak ke snížení stavů 

pracovníků o 4. K poklesu nákladů došlo v roce 2010, kdy byl i nejnižší stav 

zaměstnanců za sledované období (47).  

 

Přidaná hodnota z roku 2008 na 2009 zaznamenala největší pokles o 13 %. Následující 

rok je situace opačná a vykazuje růst o 20 % a z roku 2010 na 2011 dokonce o 43 %. 

V posledním sledovaném období zaznamenala pokles v meziroční změně o nepatrná 4 

%.  Celkově má přidaná hodnota rostoucí tendenci (viz graf 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 3: Vývoj p řidané hodnoty společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 4: Vývoj celkových tržeb společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

Další položkou z výkazu zisku a ztráty, kde jsou patrné větší výkyvy v hodnotách, je 

položka nákladových úroků. Ta se v období 2008 – 2010 znatelně zvyšovala. Nejvyšší 

nárůst o 218% zaznamenala v roce 2010 z důvodu navýšení úvěru poskytnutý bankou 

na modernizaci provozu. Následující roky dochází ke snižování hodnot v důsledku 

postupného splácení úvěru. 

 

Díky ztrátovému hospodaření v letech 2008 a 2010 firma hradí v letech 2008 – 2011 

žádnou nebo minimální daň z příjmu. Jediný rok, kdy bylo nutno uhradit daň z příjmu, 

je v posledním sledovaném roce 2012. 

 

V položce výsledku hospodaření lze sledovat velké výkyvy v hodnotách meziročních 

změn, kdy v roce 2009 a 2011 dochází ke zvýšení o 162 % a 265 % díky generovanému 

zisku. V roce 2010 dochází k výraznému poklesu o 203 % díky ztrátovému výsledku 

hospodaření, kdy náklady výrazně převyšovaly výnosy. Tento jev byl primárně 

způsoben výše zmíněnou investicí, která byla z podstatné části hrazena z vlastních 

zdrojů.  Poslední sledovaný rok dochází jen k mírnému poklesu výsledku s hospodaření 

o 7 %. 
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2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

 Tabulka 12: Analýza pomocí rozdílových ukazatelů společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Ukazatel (v tis. Kč) 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 
ČPK 1 642 1 647 -4 616 -1 700 -822 
ČPP -8 953 -9 460 -13 181 -7 982 -8 088 
ČPPF 471 399 -5 643 -2 831 -6 239 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Čistý pracovní kapitál má významný vliv na platební schopnost podniku a souvisí 

s financováním oběžného majetku. Představuje finanční polštář k zajištění hladkého 

průběhu hospodářské činnosti. Výpočet je koncipován tak, že se od zásob odečtou 

krátkodobé cizí zdroje. (Kovanicová, Kovanic, 1995) 

 

Z vypočtených hodnot ukazatele čistého pracovního kapitálu je patrné, že od roku 2010 

jsou hodnoty záporné, tudíž podnik nemá dostatek volných finančních prostředků 

k financování běžné činnosti. Tuto situaci lze označit za velmi nepříznivou. 

 

Čisté pohotové prostředky představují rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a 

okamžitě splatnými závazky. Vykázané hodnoty ukazatele jsou ve sledovaných letech 

záporné. Lze tedy vyvodit, že podnik nemá dostatečné množství finančních prostředků 

na úhradu svých právě splatných závazků, kdy právě splatné závazky výrazně převyšují 

pohotové peněžní prostředky. 

 

Čistý peněžně–pohledávkový finanční fond představuje střední cestu mezi dvěma výše 

uvedenými ukazateli. Zde se vylučují při výpočtu z oběžných aktiv zásoby i nelikvidní 

pohledávky. Hodnoty jsou v letech 2008 a 2009 kladné, podnik tedy má určité volné 

finanční prostředky na úhradu krátkodobých závazků. Ovšem následující roky jsou 

hodnoty záporné a podnik se dostává do platební tísně, kdy je není schopen hradit. 

 

Jak je tedy z grafu 4 patrné, podnik v letech 2008-2009 vlastní určité volné finanční 

prostředky na financování oběžného majetku a závazků s výjimkou ukazatele čistých 

pohotových prostředků, kde jsou hodnoty po všechny sledované roky záporné. Od roku 
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2010 je situace u ukazatelů čistého pracovního kapitálu a čistého peněžně-

pohledávkového fondu stejná jako u ukazatele čistých pohotových prostředků. 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Vývoj hodnot rozdílových ukazatelů společnosti MASOEKO, s. r. o. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V následující kapitole bude provedena finanční analýza za pomocí poměrových 

ukazatelů. Jako první bude hodnocena rentabilita společnosti, poté likvidita, aktivita a 

nakonec zadluženost. 

 

Rentabilita 

Ukazatele rentability jsou měřítkem schopnosti podniku dosahovat zisku 

prostřednictvím investovaného kapitálu. Obecně v čase by měly mít rostoucí tendenci, 

což podnik v posledních dvou sledovaných letech s menšími výkyvy splňuje. 

 

Tabulka 13: Hodnoty ukazatele rentability společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Ukazatel (v %) 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

ROI -13 % 8 % 2 % 18 % 14 % 

ROI - oborový průměr 8,14 % 9,93 % 7,32 % 8,75 % 8,70 % 

ROE -143 % 47 % -92 % 60 % 36 % 

ROE - oborový průměr 11,61 % 14,15 % 11,69 % 15,62 % 12,77 % 
Průměrný hrubý výnos státního 
15-ti letého dluhopisu 

4,84 % 5,29 % 4,25 % 3,95 % 3,05 % 

ROA -16 % 6 % -6% 11% 10 % 

ROS -4 % 3 % -3% 4% 4 % 
(Zdroj: vlastní zpracování; MPO, 2005; kurzycz, 2014) 
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Ovšem všechny ukazatele dosahují v prvním sledovaném roce záporných hodnot. To je 

zapříčiněno záporným výsledkem hospodaření. Podobná situace nastává i v roce 2010, 

s výjimkou ukazatele rentability vloženého kapitálu, kdy do ukazatele na rozdíl od 

ostatních vstupuje EBIT neboli provozní zisk před zdaněním (viz graf 5). 

 

Ukazatel ROI představuje rentabilitu dlouhodobého kapitálu neboli výnosnost 

dlouhodobého kapitálu. S výjimkou prvního sledovaného roku, se hodnoty pohybují 

v kladných hodnotách a vykazují rostoucí tempo s negativním výkyvem v roce 2010 

způsobený výše zmíněnou ztrátou. Pokud srovnáme výsledné hodnoty rentability 

s oborovým průměrem, sledujeme, že v roce 2008 - 2010 se dostávají pod oborový 

průměr, neboť jsou ovlivněny záporným nebo nízkým výsledkem hospodaření a ve 

zbylých se pohybují nad hranicí průměru, kdy EBIT (provozní výsledek hospodaření) 

dosahuje vyšších hodnot. 

 

Ukazatel ROE vyjadřuje účinnost působení celkového vloženého kapitálu nezávisle na 

zdroji financování. Hodnoty ukazatele by měly být o několik procent vyšší než 

dlouhodobý průměr úročení dlouhodobých vkladů, který se pohybuje v průběhu 

sledovaných let v rozmezí 3,05 - 5,29 %. Tuto skutečnost podnik splňuje v letech 2009, 

2011 a 2012. Ve zbylých letech 2008 a 2010 se hodnoty pohybují v záporných 

hodnotách. Při srovnání s oborovým průměrem je komentář podobný. V letech 2009, 

2011 a 2012 se firma dostává vysoko nad hodnoty oborového průměru a v letech 2008 a 

2010 pod hranici. Na rozdíl od ostatních ukazatelů rentability, které mají pozvolný 

stoupající trend s menšími výkyvy, jsou u ukazatele ROE zaznamenány větší výkyvy v 

hodnotách. Tento jev je způsoben tím, že do poměru vstupuje EAT a vlastní kapitál, 

který představuje jen velmi malou část a výsledné hodnoty tak zaznamenávají velké 

růsty i propady v závislosti na výsledku hospodaření. Hodnoty ukazatele jsou tedy do 

velké míry ovlivněny vysokou zadlužeností podniku. 

 

Ukazatel rentability celkových aktiv udává, kolik dokáže společnost vydělat všemi 

prostředky, které má k dispozici. Vývoj hodnot se podobá předchozím ukazatelům a má 

pozvolnou stoupající tendenci s menšími výkyvy způsobené záporným výsledkem 

hospodaření. 
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Ukazatel rentability tržeb udává schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni 

tržeb. I zde má ukazatel pozvolnou stoupající tendenci s menšími výkyvy, což je pro 

podnik pozitivní. Ovšem výsledné kladné hodnoty dosahují poměrně nízkých hodnot 

v průměru 4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 6: Vývoj hodnot ukazatele rentability společnosti MASOEKO, s. r. o. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
 

Likvidita 

Ukazatele likvidity měří schopnost podniku dostát svým závazkům. Je definována jako 

souhrn všech potencionálně likvidních prostředků, které podnik vlastní na úhradu svých 

splatných závazků (Sedláček, 2011). 

 

 Tabulka 14: Hodnoty ukazatele likvidity společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Ukazatel 
Rok Doporučené 

hodnoty 2008 2009 2010 2011 2012 

Okamžitá likvidita  -1,02 0,04 0,01 0,07 0,11 
> 0,2 

Okamžitá likvidita - oborový průměr 0,08 0,15 0,15 0,13 0,14 

Pohotová likvidita 1,11 0,65 0,52 0,67 0,76 
> 1 

Pohotová likvidita - oborový průměr 0,77 1,01 1,00 0,94 0,98 

Běžná likvidita 1,37 0,72 0,59 0,8 0,91 
1,6-2,5 

Běžná likvidita - oborový průměr 1,19 1,44 1,43 1,42 1,50 

  (Zdroj: vlastní zpracování; MPO, 2005) 
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Hodnoty ukazatele okamžité likvidity se po všechny sledované roky pohybují pod 

doporučenou hranicí. V prvním sledovaném roce je hodnota dokonce záporná (-1,02), 

což je zapříčiněno zápornou hodnotou položky bankovních účtů, kdy podnik využívá 

možnost kontokorentního úvěru. V následujících letech se hodnota dostává do kladných 

hodnot, ovšem stále nedosahuje doporučené hranice, což není pro podnik příhodné. 

 

Podobná situace nastává i u pohotové likvidity s výjimkou prvního roku, kdy se hodnota 

(1,11) pohybuje v doporučeném pásmu oproti následujícím čtyřem letem, kdy je situace 

opačná. Hodnoty ukazatele běžné likvidity se pohybují ve všech sledovaných letech 

opět pod doporučeným pásmem. 

 

Při oborovém srovnání lze z hodnot vyčíst, že v rámci okamžité likvidity je podnik po 

všechny sledované roky pod oborovým průměrem. Pohotová likvidita společnosti je 

v prvním sledovaném roce vyšší než oborový průměr, ovšem v následujících čtyřech 

letech se situace obrací a hodnoty se dostávají pod oborový průměr. Podobný vývoj 

hodnot nastává i u běžné likvidity, kdy v prvním roce je podnik nad oborovým 

průměrem a následující sledované roky pod ním. 

 

Obecně lze tedy říci, že podnik nemá dostatečnou likviditu a všechny ukazatele se 

pohybují ve většině sledovaných let pod doporučenými hodnotami (viz graf 6) i 

oborovým průměrem.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 7: vývoj hodnot ukazatele rentability společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Aktivita 

Ukazatele aktivity udávají, s jakou efektivitou podnik využívá investované finanční 

prostředky a zda má podnik přebytečné kapacity nebo naopak nedostatek produktivních 

aktiv. 

 

      Tabulka 15: Hodnoty ukazatelů aktivity společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Ukazatel 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 3,73 2,07 1,98 2,55 2,68 

Obrat aktiv – oborový průměr 1,71 1,67 1,60 1,52 1,64 

Obrat stálých aktiv  6,06 3,61 2,91 3,52 3,95 

Obrat zásob 51,54 45,81 54,23 57,89 51,37 
      (Zdroj: vlastní zpracování, MPO, 2005) 

 
Obrat aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za daný časový interval. Hodnota 

ukazatele by měla být minimálně na úrovni 1, což výsledné hodnoty podniku po 

všechny sledované roky splňují. Společnost tedy vlastní úměrnou vybavenost podniku a 

efektivně ho využívá. Při srovnání s oborovým průměrem jsou hodnoty ve všech 

sledovaných letech nad jeho úrovní a podnik tedy lépe využívá svá aktiva, než ostatní 

podniky v jeho oboru. 

 

Obrat stálých aktiv posuzuje využití investičního majetku. Je ovlivněn mírou 

odepsanosti majetku a dochází k určitému zkreslení. Hodnoty ukazatele jsou v prvním 

roce vysoké, což signalizuje nedostatečnou vybavenost podniku dlouhodobým 

majetkem. Následující roky se hodnoty snižují, což bylo zapříčiněno investicí do 

nového vybavení provozu. Podnik tedy vlastní přiměřenou vybavenost stálým majetkem 

a efektivně ho využívá. 

 

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát se každá položka zásob v průběhu roku 

přemění na ostatní formy oběžného majetku. Trend vývoje hodnot je mírně kolísavý a 

hodnoty nevykazují žádné větší výkyvy, kdy v průměru se zásoby obrátí v podniku 52 

krát za rok. 
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  Tabulka 16: Hodnoty ukazatelů doby obratu společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Ukazatel (ve dnech) 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 
Doba obratu zásob 7 8 7 6 7 

Doba obratu kr. obchodních pohledávek 11 10 15 4 8 

Doba obratu kr. obchodních závazků 23 57 78 41 37 
   (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku. 

V čase se hodnoty pohybují kolem stejné úrovně jednoho týdne, tedy 7 dní, což je dáno 

charakterem výroby. Při srovnání s obratem zásob se v prvním a posledním sledovaném 

roce obrat zásob snižuje a doba obratu zásob zvyšuje, což není příliš příznivá situace. 

Opačný vývoj nastává v letech 2009, 2010 a 2011, kdy se tímto situace stává 

pozitivnější.  

 

Doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek udává počet dní, kdy je inkaso 

pohledávky drženo v tržbách. Hodnoty jsou po celé sledované období poměrně nízké a 

drží se pod hranicí doporučené doby splatnosti 14 dnů (viz graf 7). Výjimkou je pouze 

rok 2010, kdy je doporučená doba splatnosti překročena o pouhý jeden den. Celkově lze 

tedy říci, že firma nemá problémy se splatností pohledávek z obchodních vztahů. 

 

Ukazatel doby obratu krátkodobých obchodních závazků měří dobu, po které zůstávají 

krátkodobé závazky neuhrazeny. Zde nastává opačná situace oproti době obratu 

krátkodobých obchodník pohledávek. Hodnoty se v prvních třech sledovaných letech 

zvyšují, kdy v roce 2010 dosahuje nejvyšší hodnoty 57 dní. To bylo zapříčiněno tím, že 

se firma rozhodla financovat modernizaci provozu z vlastních prostředků, v důsledku 

toho neměla volné finanční prostředky na úhradu závazků z obchodních vztahů. 

Následně od roku 2011 se hodnoty snižují, ovšem neklesnou pod doporučenou dobu 

splatnosti závazků podniku 14 dní. Celkově jsou hodnoty doby obratu krátkodobých 

obchodních závazků vysoké, v průměru 47 dní.  

 

Při porovnání doby obratu krátkodobých obchodních pohledávek a závazků je možné 

sledovat, že doba obratu krátkodobých obchodních závazků převyšuje dobu obratu 

krátkodobých obchodních pohledávek. To má pro podnik v tomto směru pozitivní vliv 
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Graf 8: Vývoj hodnot ukazatelů doby obratu společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zadluženost 

Ukazatele zadluženosti udávají rozsah, v jakém podnik používá k financování svého 

majetku cizí kapitál.  Růst zadluženosti může přispět k celkové rentabilitě, ovšem 

současně zvyšuje riziko finanční nestability. V této práci budou použity tři nejznámější 

ukazatele zadluženosti a to celková zadluženost, koeficient samofinancování a úrokové 

krytí. 

 

Tabulka 17: Hodnoty ukazatele zadluženosti společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Ukazatel 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 
Celková zadluženost 88 % 88 % 94 % 82 % 73 % 
Koeficient samofinancování 11% 12% 6% 17% 26% 
Úrokové krytí -8,09 3,31 0,24 2,54 5,67 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje poměr celkových závazků k celkovým 

aktivům. Platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele celkové zadluženosti, tím vyšší je 

riziko věřitelů a naopak. Doporučená hodnota uváděná v literatuře se pohybuje mezi 30-

60 % a podle pravidla vyrovnání rizika by vlastních zdrojů mělo být více než cizích. 
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Ovšem zde se hodnoty pohybují na daleko vyšší úrovni, kdy se průměrná celková 

zadluženost pohybuje kolem 85 %. Majetek podniku je tedy z velké části financován 

cizími zdroji. Ty představují v podniku hlavně dlouhodobé bankovní úvěry a 

krátkodobé závazky z obchodních vztahů (viz graf 9). Zbytek tvoří standardní závazky 

z daní a pojištění a závazků vůči zaměstnancům, které jsou hrazeny řádně a včas. 

 

Vlastními zdroji je majetek podniku dle ukazatele samofinancování pokryt ve 

sledovaných letech v průměru 15 %. Nejnižší hodnota je vykazována v roce 2010 (6 %), 

kdy je i hodnota celkové zadluženosti nejvyšší (94 %). 

 

Ukazatel úrokového krytí uvádí, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Hodnota 

ukazatele je dostačující, pokud jsou úroky kryty ziskem třikrát a více. V těchto 

doporučených hodnotách se podnik pohybuje v letech 2009 a 2012. Ve zbylých 

sledovaných letech se hodnoty pohybují pod doporučenou hodnotou a podnik není 

schopen platit úrokové platby ze zisku. Tato situace byla způsobena jak záporným 

výsledkem hospodaření v letech 2008 a 2010 a navýšením úvěrů a tím i nákladových 

úroků v roce 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Graf 9: vývoj hodnot ukazatelů zadluženosti společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 10: Struktura cizích zdrojů společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 
Provozní ukazatele 

V této kapitole budou výkazy společnosti podrobeny provozním ukazatelům. Ty jsou 

uplatňované při vnitřním řízení podniku a napomáhají sledovat a analyzovat vývoj 

základní aktivity podniku. 

 

Tabulka 18: Hodnoty provozních ukazatelů společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Ukazatel 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mzdová produktivita (v tis. K č) 7,65    5,84    6,29    6,49    6,67    

Produktivita práce z přidané hodnoty (v tis. Kč) 262,74   237,84   309,02   392,49   424,45   

Průměrná mzda/rok (v tis. Kč) 149,36   194,27   190,77   192,91   216,51   

Průměrná mzda/měsíc (v tis. Kč) 12,45   16,19   15,90   16,08   18,04   

Počet zaměstnanců (počet) 53 51 47 53 49 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Podle ukazatele mzdové produktivity měříme, kolik výnosů připadá na jednu korunu 

vyplacených mezd. Hodnota ukazatele je v prvním roce nejvyšší za celé sledované 

období, a to 7 650 Kč. Následující rok dochází k mírnému propadu na 5 840 Kč. 

Následující roky se hodnota postupně zvyšuje, což je považováno za pozitivní jev.  

 

Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty udává, jak velká přidaná hodnota připadá 

na jednoho pracovníka. Hodnoty ukazatele mají taktéž rostoucí tendenci. Při porovnání 
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s průměrnou roční mzdou (viz graf 10) má mzda pozvolnější a mírnější růst než 

produktivita práce, což vyvolává větší efekt z pracovníka. Ale i přes rostoucí 

produktivitu zaměstnance je průměrná měsíční mzda na jednoho pracovníka poslední 

sledovaný rok o značnou část (5 590 Kč) vyšší než první. Osobní náklady se tedy 

zvyšují bez ohledu na stav zaměstnanců, který je ve sledovaných letech víceméně 

vyrovnaný. Tato situace byla již popsána v horizontální analýze výkazu zisku a ztráty. 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 11: vývoj produktivity práce zaměstnance společnosti MASOEKO, s. r. o. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 

Tabulka 19: Hodnoty provozních ukazatelů společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Ukazatel (v %) 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 
Nákladovost výnosů 104% 97% 103% 96% 96% 

Materiálová náročnost výnosů 67% 67% 63% 60% 62% 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Nákladovost výnosů vyjadřuje zatíženost výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota 

ukazatele je poměrně vysoká a v letech 2008 a 2010 dokonce náklady převyšují výnosy 

a podnik generuje ztrátu. Ukazatel by měl mít klesající tendenci, což poslední tři 

sledované roky podnik splňuje, ovšem poměr je přesto stále vysoký. 

 

Ukazatel materiálové náročnosti výnosů udává zatížení výnosů spotřebovaným 

materiálem a energiemi. Jak je z grafu 12 patrno, spotřeba materiálu a energií 

představuje na celkových nákladech značný podíl. Jejich vývoj je úměrný vývoji 

celkových nákladů. Poměrně velký zbytek nákladů tvoří především (viz graf 13) osobní 
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Graf 12: Vývoj hodnot ukazatele zatíženosti výnosů náklady společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Složení nákladů společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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    Tabulka 20: Složení nákladů společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Položka (v tis. Kč) 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 
Náklady celkem 63175 56304 58067 63665 68289 
Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 86 0 
Výkonová spotřeba                                                                    46429 45035 41170 44589 49473 
Spotřeba materiálu a energie 40749 39021 35477 39495 44113 
Služby 5680 6014 5693 5095 5360 
Osobní náklady                                                                       11033 13275 12169 13711 14266 
Daně a poplatky 65 109 103 53 66 
Odpisy DNM a DM 2240 2191 2119 2467 2767 
Zůstat. cena prod. DM a materiálu        0 0 0 0 269 
Změna stavu opravných položek 2684 -5641 11 473 -592 
Ostatní provozní náklady 98 208 45 43 666 
Nákladové úroky 266 664 2111 1850 662 
Ostatní finanční náklady 360 461 339 393 450 
Daň z příjmů za běžnou činnost                                               0 0 0 0 257 
Mimořádné náklady 0 2 0 0 5 

    (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Při analýze nákladů společnosti je patrné, že největší část nákladů představuje výkonová 

spotřeba, která byla detailněji popsána výše. Další významnou položkou jsou mzdové 

náklady. Ty se v průběhu sledovaných let poměrně zvýšily a to o 3 233 tis. Kč i přes to, 

že počet zaměstnanců je po celou dobu poměrně vyrovnaný. Zbytek nákladů představují 

odpisy majetku, které jsou vázány na výši dlouhodobého majetku, dále nákladové 

úroky, které se mění v důsledku navyšování a následného splácení bankovních úvěrů. 

Položka ostatních finančních a provozních nákladů v sobě zahrnuje již zanedbatelné 

částky nákladů nezbytné pro provoz podniku. Daň z běžné činnosti je v důsledku 

převážně ztrátového hospodaření v letech 2008 - 2010 hrazena pouze v roce 2012. 

 

2.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové 

finanční situace podniku. Ovšem jejich vypovídací schopnost je nižší, proto jsou vhodné 

pouze pro rychlé srovnání podniků nebo jako orientační podklad pro další hodnocení. 

Ze soustav ukazatelů jsou voleny dva (IN05 a Altmanův index), aby bylo zajištěno 

objektivnější souhrnné hodnocení při porovnání výsledků jednotlivých ukazatelů. Oba 

dva ukazatele se řadí do skupiny bankrotních modelů, které predikují možný bankrot 

společnosti. 
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Bankrotní model IN05 umožňuje posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost podniků 

v českém prostředí. Zde platí to, že pokud je hodnota indexu větší než 1,6, podnik tvoří 

hodnotu. Je-li hodnota menší než 0,9, podnik má problémy a mezi hodnotami 0,9 a 1,6 

je šedá zóna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 14: Vývoj hodnoty indexu IN05 společnosti MASOEKO, s. r. o. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
 

 
                       Tabulka 21: Hodnoty indexu IN05 společnosti MASOEKO, s. r. o. 

IN05 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,15 0,15 0,14 0,16 0,18 

X2 -0,32 0,13 0,01 0,10 0,23 

X3 -0,53 0,32 0,07 0,72 0,57 

X4 0,79 0,44 0,42 0,54 0,57 

X5 0,12 0,07 0,06 0,07 0,08 
IN05 0,21 1,10 0,70 1,60 1,62 

 nad 1,6 podnik tvoří hodnotu 
0,9-1,6 šedá zóna 
pod 0,9 problémy 

                       (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Výsledky ukazatele komplexně doplňují výše popsanou finanční situaci podniku. V roce 

2008 a 2010 je hodnota indexu v pásmu, kdy má podnik určité finanční problémy a 

generuje ztrátu. Rok 2009 je situace pozitivnější a hodnoty se dostávají do tzv. „šedé 



64 
 

zóny“. V posledních dvou sledovaných letech je situace velmi příznivá, hodnoty se 

dostávají těsně nad hranici 1,6 a podnik tvoří hodnotu. 

 

Altmanův index 

Altmanovo Z-skóre je jedním z prvních a stále ještě nejznámějším vícerozměrným 

modelem finanční tísně. Umožňuje pravděpodobnostně předpovídat prosperující nebo 

problémový podnik na základě využití několika finančních ukazatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 15: Vývoj hodnot Altmanova indexu společnosti MASOEKO, s. r. o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

Tabulka 22: Hodnoty ukazatele Altmanova indexu společnosti MASOEKO, s. r. o. 
  2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,07 0,04 -0,12 -0,05 -0,02 
X2 0,23 0,05 0,10 0,05 0,14 
X3 -0,41 0,25 0,06 0,57 0,44 
X4 0,05 0,06 0,03 0,09 0,15 
X5 3,73 2,07 1,98 2,54 2,67 
Z-skóre 3,66 2,47 2,05 3,20 3,38 

Z > 2,9 uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z ≤ 2 „šedá zóna“ 

Z ≤ 1,2 „přímý kandidát bankrotu 
                        (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Zde je vývoj hodnot odlišný od předešlého bankrotního ukazatele. To je zapříčiněno 

tím, že Altmanovo Z-skóre zahrnuje do výpočtu položku výsledku hospodaření 

z minulých let, na kterém podnik drží značnou finanční rezervu. Hodnoty ukazatele se 

tímto dostávají v roce 2008, 2011 a 2012 nad hranici, kdy je situace popsána jako 
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finančně uspokojivá a v roce 2009 a 2010 přecházejí do pásma tzv. „šedé zóny“. 

Podniku tedy možnost bankrotu v žádném sledovaném roce podle Altmanova indexu 

nehrozí. 

 

Ukazatele tedy vykazují trochu odlišný vývoj finanční situace podniku, což je 

zapříčiněno rozdílným přístupem k výpočtu. 

 

2.3 Shrnutí celkové finanční situace podniku 

V následující kapitule bude shrnuta celková finanční situace společnosti.  

 

Z vertikální analýzy aktiv bylo zjištěno, že u podniku převažují stálá aktiva nad 

oběžnými, tudíž se řadí ke kapitálově těžším společnostem. Stálá aktiva jsou v podniku 

zastoupena především budovami, pozemky a vybavením provozu. Z analýzy taktéž 

vyplynulo, že podnik vlastní jen velmi malou část krátkodobého finančního majetku, 

který tvoří na oběžném majetku jen několik málo procent. Nedostatek finančních 

prostředků se následně projevil v rozdílových ukazatelích a ukazatelích likvidity. 

Majetek společnosti je kryt převážně cizími zdroji, které jsou zastoupeny na celkových 

pasivech v průměru 85 %, a vlastní kapitál představuje zbylých 15%. Cizí zdroje tvoří 

především bankovní úvěry a krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Tato situace se 

projevuje taktéž v ukazateli celkové zadluženosti, který vykazují vysoké hodnoty. 

 

K největšímu nárůstu stálých aktiv došlo v roce 2009 a 2010, kdy společnost začala 

s realizací modernizace provozu. Tím pádem došlo i k navýšení položky bankovních 

úvěrů s negativním dopadem na výše zmíněnou zadluženost podniku.  

 

Velkým problémem společnosti jsou převážně záporné hodnoty rozdílových ukazatelů a 

podnik tímto postrádá volné finanční prostředky na financování běžného provozu, to 

mělo za následek výše zmíněna investice, kterou se podnik rozhodl financovat i 

z vlastních zdrojů. Na tento jev jsou napojeny i ukazatele likvidity, kde je situace taktéž 

nepříznivá a hodnoty se téměř ve všech sledovaných letech pohybují pod doporučenými 

hodnotami. 
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Nedostatečná likvidita měla za následek i vysokou dobu obratu závazků z obchodních 

vztahů, kdy v roce 2010 hodnota dosáhla nejvyšší hranice 78 dní. Následně se doba 

snižovala, ovšem neklesla pod doporučenou dobu splatnosti závazků 14 dní. Naopak 

pozitivnější situace se projevuje v ukazateli obratu krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů, kde se hodnoty po celé sledované období pohybují pod hranicí 14 

dní. Podnik tímto nedrží v pohledávkách finanční prostředky, které by se mohly použít 

na financování běžné činnosti. 

 

Nedostatek financí a záporný výsledek hospodaření v letech 2008 a 2010 měl dopad na 

ukazatele rentability, kdy v těchto letech vykazují nízké i záporné hodnoty. 

V posledních dvou letech 2011 a 2012 je situace pozitivnější a vývoj hodnot má 

stoupající charakter. 

 

Z finanční analýzy bylo taktéž zjištěno za pomocí ukazatelů obratu dlouhodobého 

majetku a zásob, že podnik má dostatečné kapitálové vybavení, se kterým efektivně 

hospodaří. Doba obratu zásob se pohybuje v průměru okolo 7 dní, což je dáno 

především charakterem masné výroby. 

 

Velkým pozitivním jevem společnosti je, že přidaná hodnota podniku má stoupající 

tendenci. Ovšem neúměrně stoupající tendenci mají i mzdové náklady, které se 

v průběhu sledovaných let 2008 – 2012 zvedly o 2 693 tis. Kč bez ohledu na vývoj 

počtu zaměstnanců. Dalším negativem v oblasti nákladů jsou celkové náklady, které 

v letech 2008 a 2010 dokonce převýšily výnosy a podnik se tímto dostal do ztrátového 

podnikání. Z ukazatele materiálové náročnosti vyšlo najevo, že materiál se v průměru 

podílí na celkových nákladech podniku 64 %. Zbytek tvoří právě mzdové náklady, 

odpisy a zbytek provozních nákladů. 

 

Pro komplexnější doplnění celkové finanční situace podniku byly použity bankrotní 

modely, které vykazovaly v letech ztrátového hospodaření určité finanční problémy. 

V ostatních letech 2011 a 2012 se situace jevila pozitivní a podniku žádný bankrot 

nehrozil. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V následující kapitole jsou nastíněny návrhy, jako možná řešení pro zlepšení finanční 

situace podniku MASOEKO, s. r. o. Pozornost je věnována třem problematickým 

oblastem. Jedná se především o oblast vysokých mzdových nákladů, vysokých 

celkových nákladů, nízké likvidity a vysoké zadluženosti. 

 

3.1 Úspory v mzdových nákladech 

Z výsledků finanční analýzy bylo výše zjištěno, že firmě se neúměrně zvyšují mzdové 

náklady, bez ohledu na vývoji počtu zaměstnanců. Z tohoto důvodu je zacíleno na 

úspory právě v této oblasti. Mezi hlavní návrhy patří: 

 

3.1.1 Zavedení nového systému zaznamenávání docházky 

V současné době firma vlastní zastaralý systém sledování docházky na pracovišti 

v podobě starých mechanických docházkových hodin. Ty jsou umístěny hned před 

vstupem do budovy a až poté následují šatny pracovníků. Zde vzniká časová prodleva a 

zaměstnanci tak mají prostoje. To samé nastává i u nočních směn, kdy pracovníci 

odcházejí z pracoviště ven kouřit a na docházkových hodinách nezaznamenávají 

odchod. 

 

Tyto problémy by vyřešil nový sofistikovanější elektronický systémem k evidenci 

docházky, který by byl umístěn těsně před vstupem na pracoviště a nevznikaly by tak 

zbytečné prostoje. Vzniklá úspora z lepšího využívání pracovní doby by v krátkém 

časovém období navrátila počáteční investici spojenou se zavedením nového systému. 

Nový systém také omezí chybovosti při zpracování dat o docházce a zlepší pracovní 

morálku i vyloučí neoprávněné přesčasové hodiny. Při hlídání dodržování zákazu 

kouření v pracovní době by byly využity již nainstalované kamery u vstupu do budovy. 

 

Jako možnost je volen docházkový systém od firmy RON SOFTWARE. Jako 

nejoptimálnější řešení je vybrán docházkový a přístupový systém do 100 zaměstnanců, 

neboť průměrný počet zaměstnanců společnosti se pohybuje kolem 51 zaměstnanců. 

Nejnižší hranice, kterou firma RON SOFTWARE nabízí je ovšem 50 zaměstnanců, a to 
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je pro společnost MASOEKO, s. r. o. nedostačující. Je také pravděpodobné, že 

v budoucnu dojde k navýšení stavu zaměstnanců. 

 

Jeden dotykový terminál by byl umístěn za šatnami, hned před vstupem na pracoviště, 

kde by byl zřízen i turniket. Pro administrativní dělníky by byl nainstalován druhý 

terminál a to před kancelářemi. 

 

V tabulce č. 24 jsou uvedeny plánované náklady na pořízení nového docházkového 

systému. Jako způsob profinancování celého systému se naskýtá možnost 

prostřednictvím výsledku hospodaření, který podnik poslední dva roky generuje a to 

v roce 2011 ve výši 2 702 tis. Kč a v roce 2012 ve výši 2 510 tis. Kč. Naskýtá se tu 

ovšem i varianta, kdy by financování probíhalo prostřednictvím provozního úvěru, 

ovšem díky tomu by stoupla zadluženost podniku. Navíc by celkové náklady na 

pořízení systému stouply o úrokovou sazbu, která se pohybuje kolem 5 %. Výše sazby 

je stanovena na základě konzultace se specialistou na provozní úvěry, kdy se sazby 

provozních úvěrů stanovují podle individuálních potřeb žadatelů. Dále je počítáno 

s variantou, kdy firma využije možnosti financování prostřednictvím svého zisku.  

 

Tabulka 23: Plánované náklady na nový docházkový systém  

Plánované náklady na nový docházkový systém 

Docházkový a přístupový systém do 100 zaměstnanců 17 800 Kč 
Dotykový terminál s dveřním kontaktem (2 ks) 53 000 Kč 
Turniket 55 000 Kč 
Instalace 5 000 Kč 
Doprava 2 500 Kč 

Celkem bez DPH 133 300 Kč 

Celkem vč. DPH 161 293 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování, RON software, 2014) 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny odhadované úspory po zavedení docházkového 

systému. V odhadované prodlevě jednoho zaměstnance je zahrnuta doba na šatnu a 

kuřácké pauzy. Předpokládá se, že všichni zaměstnanci nejsou kuřáci, ale šatnu 

využívají všichni dělníci. Naopak administrativní pracovníci šatnu nevyužívají. 
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V tabulce č. 25 je určena časová prodleva na 10 minut. Jde o optimistickou verzi, kdy se 

předpokládá, že každý zaměstnanec stráví buď v šatně, nebo kouřením 10 minut za 1 

den. Počet pracovních dní v roce je stanoven po odečtení dovolené na 220. Z toho tedy 

vyplývá, že odhadované celkové úspory za jeden rok dosáhnou 200 838,00 Kč a po 

odečtení počátečních nákladů spojené s investicí do docházkového systému by úspory 

činily již v prvním roce uskutečnění investice 39 545 Kč (viz tabulka 27). 

 

Tabulka 24: Plánované úspory v optimistické verzi  

Plánované úspory ze zavedení nového docházkového systému 
Průměrný počet zaměstnanců 51 
Odhadovaná délka jedné prodlevy zaměstnance (v min.) 10 
Průměrná hodinová mzda jednoho zaměstnance v Kč (za rok 2012) 107,40 
Úspory za jednoho zaměstnance za jeden den (v Kč) 17,90 
Úspory za zaměstnance celkem za 1 den (v Kč) 912,90 
Celkové odhadované úspory za 1 rok (v Kč) 200 838,00 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
(Poznámka: V odhadované prodlevě je zahrnutý čas na šatnu a kuřácké pauzy) 
 
U pesimistické verze uvedené v  tabulce č. 26 se předpokládá časová prodleva u 

jednoho zaměstnance pouhých 5 minut. Zde je úspora nižší 100 419,00 Kč a po 

odečtení nákladů spojené s investicí docházkového systému v prvním roce jejího 

pořízení nevzniká úspora, ovšem následující rok se již generuje a to v částce 39 545 Kč 

(viz tabulka 27). 

 

Tabulka 25: : Plánované úspory v pesimistické verzi  

Plánované úspory ze zavedení nového docházkového systému 
Průměrný počet zaměstnanců 51 
Odhadovaná délka jedné prodlevy zaměstnance (v min.) 5 
Průměrná hodinová mzda jednoho zaměstnance v Kč (za rok 2012) 107,40 
Úspory za jednoho zaměstnance za jeden den (v Kč) 8,95 
Úspory za zaměstnance celkem za 1 den (v Kč) 456,45 
Celkové odhadované úspory za 1 rok (v Kč) 100 419,00 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
(Poznámka: V odhadované prodlevě je zahrnutý čas na šatnu a kuřácké pauzy) 
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Tabulka 26: Varianty možné úspory společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Varianty možné úspory 1. rok 2. rok 3. rok 

Optimistická 
verze 

odhadovaná roční úspora 200 838 Kč 200 838 Kč 200 838 Kč 
úspora po zahrnutí investice 39 545 Kč 200 838 Kč 200 838 Kč 

Pesimistická 
verze 

odhadovaná roční úspora 100 419 Kč 100 419 Kč 100 419 Kč 
úspora po zahrnutí investice - 60 874 Kč 39 545 Kč 100 419 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
(Poznámka: 1. rok byla uskutečněna investice) 
 
Jak je tedy z tabulky variant možných úspor patrné, investice by se měla vrátit 

v průběhu prvního roku investice nebo hned druhý rok po investici a následně by 

docházelo k efektu úspor na mzdových nákladech, kdy by se zaměstnancům 

neproplácely neoprávněné prostoje díky tomu, že by každý odchod z pracoviště byl 

zaznamenán právě tímto programem. Společnost by tedy měla zvážit tuto investici do 

docházkového systému, neboť by pro ni byla velkým přínosem v oblasti nákladových 

úspor. Zadluženost podniku by nestoupla, pokud by byla vyčleněna část finančních 

prostředků z výsledku hospodaření na profinancování systému. 

 

3.1.2 Sankce za kouření na pracovišti a motivace pro nekuřáky 

Jednou z příčin výše popsaných prostojů na pracovišti a neefektivní využívání pracovní 

doby jsou kuřáci. Jako jednu z možnosti omezení tohoto nešvaru jsou sankce, tedy 

finanční pokuty za přistižení kouření v pracovní době. Monitorování pracovníků by 

probíhalo prostřednictví kamer, které jsou v podniku již nainstalovány a ostatními 

zaměstnanci, kteří budou mít na starosti dbaní o dodržování zákazu kouření na 

pracovišti a zaznamenávání každého odchodu zaměstnance z pracoviště. Sankce by se 

pohybovala v blokové srážce z měsíční mzdy ve výši 500 Kč za porušení zákazu. 

Kuřácké zaměstnance by to mělo motivovat k nepřerušování pracovní doby a k jejímu 

efektivnějšímu využívání. 

 

Naproti tomu je možnost opačného řešení v podobě finančního ohodnocení pro 

zaměstnance, kteří nekouří. Přípatek by se pohyboval ve výši 100 Kč k měsíční mzdě 

po předchozím prohlášení, že zaměstnanec je nekuřák. Dodržování nekouření by se opět 

monitorovalo prostřednictvím již namontovaných kamer a odpovědných pracovníků. 
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3.2 Úspory v celkových nákladech 

Sledování nákladů  

Jak vyplynulo z finanční analýzy, firma má poměrně vysoké náklady, které v některých 

letech dokonce převýšily výnosy, což zapříčinilo následné generování záporného 

výsledku hospodaření. Pro lepší monitorování spotřeby vstupů by bylo vhodné zavést 

systém pro sledování nákladů. Současný stav v podniku je takový, že jednotlivá 

spotřeba všech materiálů nutných pro výrobu je sledována prostřednictvím pracovníka, 

který vše ručně zapisuje do papírového formuláře, a následně jsou hodnoty převáděni 

administrativním pracovníkem do počítače. 

 

Pro zamezení chybovosti, nepřesnostem a ztrátám na materiálu je možné zavést systém 

AQUILA AII, ERP pro potravinářský průmysl. Tento komplexní systém v sobě 

obsahuje moduly nejen pro řízení výroby, ale i pro řízení jatek, bourárny, nákupu a 

prodeje a je propojen s účetnictvím. 

 

Díky tomuto programu se všechny výrobní a obchodní procesy ve firmě integrují a 

zajistí se tím i optimalizace všech zdrojů. Systém rovněž nabízí možnost sledovaní 

jednotlivých cen vstupů i jejich vývoj v čase. Při neúměrném zvyšování cen vstupů, 

které systém zaznamená, by podnik mohl tímto zvážit variantu výběru jiného 

dodavatele, s výhodnějšími cenovými podmínkami. 

 

Cena tohoto programu činí 300 000,-- Kč, ale je možnost využití slevy až 100 000,-- 

Kč, kdy bude firma sloužit jako referenční středisko pro tento program a firma, která je 

výrobcem tohoto softwaru, sem bude zvát své potencionální zákazníky, kteří se 

přesvědčí, jak systém funguje v praxi. Konečná cena po slevě by tedy činila 200 000,-- 

Kč. 

 

Program AQUILA AII, ERP by mohl být financován opět ziskem společnosti. Naskýtá 

se tu opět možnost financování prostřednictvím krátkodobého provozního úvěru 

s úrokovou sazbou 5% p.a. u banky, kde firma vede běžný účet. Náklady by tím opět 

stouply o úrokovou sazbu z celkové sumy nákladů, což by ve výsledku činilo 10 000 

Kč. 
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           Tabulka 27: Odhadované náklady na pořízení systému společnosti MASOEKO, s. r. o. 

Odhadované náklady na pořízení systému 
Cena systému 300 000 Kč 
Sleva -100 000 Kč 
Celkové náklady (vč. DPH) 200 000 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování; AQUILA TS, 2014) 
(Pozn.: ceny jsou stanoveny na základě konzultace s výrobcem systému) 
 
 

3.3 Možnosti zvýšení likvidity 

Velkým problémem společnosti je nízká likvidita, tedy nedostatek volných finančních 

prostředků na splácení právě splatných závazků. Neschopnost hradit závazky 

z obchodních vztahů vede ke zhoršení dodavatelsko-odběratelských vztahů, což by 

neměl dopustit žádný podnik. Proto je nutno tento problém řešit, a to několika 

následujícími způsoby. 

 

3.3.1 Zvýšení tržeb  

Vzhledem k charakteru výroby – jatka a potravinářská masná výroba, můžeme 

konstatovat, že budoucnost společnosti závisí na jejím prosazení na trhu v poměrně 

široké konkurenci výrobců tohoto sortimentu. Na druhou stranu se jedná o sortiment se 

stálým odběrem, což je výhodou potravinářské výroby. Nejpříhodnějším řešením 

v oblasti zvýšení likvidity i rentability podniku je tedy zvýšení tržeb, neboť ostatní 

možnosti jako je například prodej zásob nebo vymáhání pohledávek není možný, 

protože firma má dostatečný obrat zásob i minimální dobu obratu krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztahů.  

 

Obchodní zástupce 

Pro zvýšení tržeb existuje několik možností. V první řadě by bylo nejpříhodnější získat 

nové dlouhodobé zákazníky. To by bylo možné prostřednictvím kvalitního obchodního 

zástupce, který by byl ohodnocen fixní mzdou 12 000,-- Kč za měsíc, což představuje 

mzdové náklady podniku ve výši 16 080 Kč. Dále by jeho mzda obsahovala pohyblivou 

složku v podobě 1 – 5 % z tržeb, které by svou činností vyprodukoval a to v závislosti 

na jejich objemu. S najmutím obchodního zástupce také vznikají další jednorázové 

náklady. Mimo mzdu by bylo nutné pořídit osobní vůz, jehož cena se pohybuje od 

400 000 Kč na trhu a služební telefon v ceně kolem 3 000 Kč. I přes tyto náklady by byl 
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obchodní zástupce velkým přínosem, neboť by firmě zajistil jak dlouhodobé zákazníky 

tak i zvyšující se tržby (odhadem mezi 2 – 20 %). 

 

BIO produkty 

Rozšířením nabídky svých produktů do větších měst, by firma mohla zavést produkty 

s označením BIO, kdy pro tento druh výroby vlastní certifikaci. Ve větších městech je 

poptávka právě po BIO produktech větší než v okolních menších obcích, kde zákazníci 

nejsou ochotni platit vyšší ceny za kvalitní produkty a tudíž firma zatím nevyužívá 

možnost výrobky s označením BIO vyrábět. Pravděpodobnost vyšší poptávky právě ve 

větších městech je dána vyššími výdělky jejich obyvatel a navíc BIO produkty jsou 

v dnešní době žádaným módním trendem. Rozšíření nabídky do větších měst by 

probíhalo i prostřednictvím výše zmíněného obchodního zástupce. Dalším místem, kde 

by se produkty uplatnily, jsou farmářské trhy, které pořádá spousta větších měst 

v regionu a širokém okolí. Rozvoz by byl zajištěn pojízdnými prodejnami ve vlastnictví 

podniku, které doposud byly využívány pouze k distribuci produktů na objednávku 

koncovým zákazníkům. Náklady spojené se zavedením BIO výroby by představovaly 

pouze drobné úpravy provozu, z důvodu požadavku na oddělenou běžnou výrobu od 

BIO výroby a dále mzda pracovníka, který by řešil administrativní stránku. Poplatek za 

značku BIO již společnost hradí a to ve výši 5 000 Kč ročně. 

 

Cateringové služby 

U regionálních konkurentů se v poslední době rozšířila možnost nabídky cateringových 

služeb, která konkrétně spočívá v zajištění personálu, který připraví výrobky, jako jsou 

steaky, celá selata a různé uzeniny na grilu, které firma sama produkuje. Mezi 

zákazníky této služby se objevují převážně společnosti, které je využívají při 

nejrůznějších meetingových a firemních akcí. Bylo by tedy vhodné, aby firma rozšířila 

svoji nabídku právě o cateringové služby a tímto podpořila růst tržeb. Nákladem pro 

podnik by byla pouze mzda zaměstnance a pořízení grilu, případně i stánku. Celkem by 

tedy náklady na pořízení vybavení činily přibližně 60 000 Kč. Suroviny by byly 

zajištěny prostřednictvím vlastních výrobků. 
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Reklama a cenové pobídky 

Jako možnost zvýšení poptávky u místních a stálých zákazníků regionu, by bylo vhodné 

zavést věrnostní programy jako cenové pobídky. Vhodnou možností by mohlo být 

například sbírání bodů za každý nákup a po dosažení určité hranice by mohl zákazník 

využít určitou výši slevy na jeden nákup (viz obrázek 4). Tisk věrnostních kartiček by 

vyšel odhadem na 1 700 Kč při množství 1000 Ks (zdroj: REP tisk, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další formou cenové pobídky by mohla být varianta kupónů na slevu (viz obrázek 5) 

umístěnou v regionálních inzertních novinách Golempress. Zde je náklad za uveřejnění 

plošné inzerce od 45 Kč za cm2 v závislosti na umístění (viz tabulka 29), kdy jako 

nejoptimálnější varianta by se jevilo umístění na vnitřní straně. Kupón by vycházel 

dvakrát do měsíce. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
   Obrázek 4: Návrh věrnostního programu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek 5: Návrh slevového kupónu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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                          Tabulka 28: Ceník plošné inzerce 

Umístění plošné inzerce Kč/cm2 Celková cena 

1. strana horní polovina 85 2 380 Kč 
1. strana dolní polovina 75 2 100 Kč 
vnitřní str. 45 1 260 Kč 
zadní str. 65 1 820 Kč 

velikost inzerovaného kupónu 28 cm2 (4 x 7 cm) 
                        (Zdroj: vlastní zpracování; GOLEMPRESS, 2011)  

Jednu z nejběžnějších cenových nabídek představuje forma letáků, kterou firma 

doposud nevyužívala oproti jiným konkurentům. Letáky by buď roznášela pověřená 

osoba do schránek obyvatelů regionu, nebo by byly nabízeny přímo v kamenné 

prodejně a pojízdných prodejnách společnosti. V následující tabulce je uvedena 

kalkulace na tisk 10 000 ks letáků, které by měly pokrýt potřeby měsíční cenové akce. 

 

                                        Tabulka 29: Plánované náklady na tisk letáků 

Plánované náklady na tisk letáků 
Technologie tisku ofset 
Formát letáku 210x198 mm 
Barevnost tisku oboustranně plnobarevně 
Papír lesklá křída 
Množství 10 000 ks 
Doprava 157 Kč 
Celkem vč. DPH 10 938 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování; REP tisk, 2013) 

 

Další možností je podpora prodeje prostřednictvím mediální reklamy. Podnik 

v současné době již má zajištěný určitý komunikační mix, ale bylo by příhodné ho 

zlepšit. MASOEKO, s. r. o. se zaměřuje prostřednictvím reklamy převážně na lokální 

klientelu. Bylo by tedy vhodné reklamu zacílit i na zákazníky ze širokého okolí 

například prostřednictvím rádia jako je Český rozhlas Pardubice. Touto cestou by 

veřejnost mohla být informována o možnosti nákupu výrobků prostřednictvím pojízdné 

prodejny i o účasti společnosti na výše zmíněných farmářských trzích větších měst 

Pardubického kraje a širokého okolí. 
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              Tabulka 30: Ceník rozhlasového spotu 

Cena rozhlasového spotu 
Základní cena 300 Kč za spot, výroba spotu od 1 000 Kč 

Ceny při 4 spotech denně 2 týdny 3 týdny 4 týdny 

Cena základní 16 800 Kč 25 200 Kč 33 600 Kč 

Sleva (min. 4 spoty denně) 5 % 10 % 15 % 

Cena za 1 spot po slevě 285 Kč 270 Kč 225 Kč 

Cena po slevě celkem 15 960 Kč 22 680 Kč 25 200 Kč 
          (Zdroj: vlastní zpracování; Český rozhlas, 2014) 

 

V následujícím grafu je uvedeno srovnání nákladů na pořízení jednotlivých reklam a 

cenových pobídek. Pro účely srovnání je zde počítáno s měsíčními náklady na každou 

variantu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Provozní úvěr 

Další možnost zvýšení likvidity je čerpání provozního úvěru, který slouží 

k profinancování provozních potřeb, investičních potřeb, oběžných prostředků a 

přechodnému nedostatku finančních prostředků. Firma by tímto pokryla dočasnou 

platební neschopnost.  

 

10 938 Kč

34 600 Kč

2 520 Kč
1 700 Kč

Náklady na pořízení jednotlivých reklam a 

cenových pobídek

letáky rozhlasová reklama inzerce věrnostní program

Graf 16: Nákladové srovnání variant reklam a cenových pobídek 
(Zdroj: vlastní zpracování) 



77 
 

Provozní úvěr by firma mohla čerpat u banky, kde vede svůj účet, tedy u Komerční 

banky. Ta nabízí několik druhů podnikatelských provozních úvěrů, a to: 

 

• Revolvingový úvěr , který umožní opakovaně čerpat peníze na provoz 

podnikání. Výše úvěrového rámce závisí na dohodě, dle finanční situace klienta. 

Splatnost úvěru lze nastavit na dobu určitou (krátkodobý, střednědobý) i 

neurčitou. 

• Úvěr za účelem překlenutí nedostatku finančních prostředků, který slouží 

jako zdroj financování pohledávek po lhůtě splatnosti a výplatu mezd. Obvykle 

se čerpá jednorázově k přímé účelové platbě převodem na běžný účet klienta. 

• Úvěr na oběžné prostředky, který je poskytován do předpokládané výše 

oběžných prostředků a slouží k přímému zaplacení potřeb podniku. 

• Úvěr na provozní a investiční potřeby, který slouží k přímému financování 

potřeb podniku. 

 

Výše úrokových sazeb jednotlivých provozních úvěrů závisí na individuální dohodě 

s klientem a bankou, ovšem obecně se pohybují mezi 4 – 6 % p. a. (konzultace se 

specialistou na provozní úvěry). 

 

Ovšem je také nutné brát v úvahu, že pokud firma obdrží další provozní úvěr na 

financování svých běžných potřeb, na které ji chybí volné peněžní prostředky, její 

zadluženost se tím ještě více zvýší a situace v této oblasti se stane ještě nepříznivější. 

Proto by tuto variantu měla volit v případě krajní nouze nebo na výše zmíněné investice 

do systémů, nebo zavedení BIO výroby, kde je predikována rychlá návratnost a úspory. 

 

Jako příhodnější externí zdroj financování, který by neovlivnil ukazatele zadluženosti, 

je finanční leasing, kdy jednotlivé leasingové splátky vstupují do nákladů podniku a 

následně pak ovlivňují pouze výsledek hospodaření. Tato forma by se použila při 

profinancování nového automobilu nezbytně nutného pro činnost obchodního zástupce i 

pro obnovu vozového parku pojízdných prodejen a tak zrychlení a zefektivnění 

distribuce výrobků koncovým zákazníkům. 

 



78 
 

3.4 Možnosti snížení zadluženosti  

Jak je z finanční analýzy patrné, podnik je poměrně vysoce zadlužen (průměrně 85%). 

Tato nepříznivá situace má za následek nejen zhoršení dodavatelsko-odběratelských 

vztahů, ale i zhoršení možností v budoucnu žádat o úvěry u bankovních institucí.  

 

V první řadě by se společnost měla zaměřit na rychlejší splácení úvěrů a nastalou situaci 

řešit případnou úpravou dosavadních splátek na výši vyhovující podniku po dohodě 

s bankou. Dále by také měla rychleji hradit své závazky obchodním partnerům, aby tak 

nenarušila dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy. Pouze tvorba zisku, která bude 

představovat zvýšení volných provozních prostředků, umožní splácení úvěru a půjček.  

 

Rychlost splácení úvěrů však musí odpovídat reálným možnostem společnosti. Pokud 

bude společnost nucena k rychlejšímu splácení úročených zdrojů od věřitelů a tímto 

bude neúměrně odčerpávat kapitál nutný k zajištění růstu tržeb, projeví se to na 

zhoršování plateb neúročených finančních závazků, tedy především dodavatelů 

dobytka. To by však znamenalo prakticky jednoznačný útlum výroby. Firma by tedy 

postrádala vstupy pro zajištění výroby a následně by došlo k ztrátovému podnikání. Je 

proto nutné optimalizaci splátek nastavit tak, aby nedošlo k ohrožení výroby. 

 

Jako další a spíše krajní možnost řešení pro snížení zadluženosti se nabízí navýšení 

kapitálu prostřednictvím osobních vkladů stávajících společníků, nebo přístup nového 

společníka, jako investora, kdy získané zdroje by se použily na krytí provozních potřeb, 

úhradu závazků a bankovních úvěrů. 

 

3.5 Přehled návrhů řešení 

V následující tabulce jsou uvedeny pro srovnání v souhrnu navrhovaná možná řešení i 

s jejich odhadovanými jednorázovými náklady na realizaci a odhadovanou časovou 

náročnost na jejich uskutečnění. 

 

Pro mzdový systém a systém pro sledování nákladů jsou jednotlivé náklady stanoveny 

dle předchozích propočtů. Pro návrh motivačních příspěvků pro nekuřáky je zahrnuta 

do nákladů částka 100 Kč na každého zaměstnance, který podepsal prohlášení o 
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nekuřáctví (odhadovaný počet nekuřáků 35 zaměstnanců z 50), kdy je odměňován po 

celý rok. V celkových nákladech na najmutí obchodního zástupce je započítána jeho 

roční základní mzda, pořízení nového automobilu a služebního telefonu. Návrh BIO 

produkty není nijak finančně náročný. Nejobtížnější u tohoto návrhu je prokazatelné 

oddělení běžné výroby od BIO výroby a rozsáhlá a náročná administrativa. V nákladech 

by se tedy převážně pohybovala mzda zaměstnance, který by měl realizaci projektu na 

starost a drobné úpravy provozu. Poplatek za značku BIO není nutné do nákladů 

realizace kalkulovat, neboť ten již podnik každý rok platí (5 000 Kč). Do nákladů 

zavedení cateringových služeb je zahrnuta cena na pořízení grilu, stánku a mzda 

zaměstnance na jednu akci. U návrhu plošné inzerce a cenové pobídky je v celkových 

nákladech zahrnuta cena za měsíční předplatné dvou reklam v podobě navrhovaného 

slevového kupónu v inzertních novinách, tisk věrnostního programu, tisk 10 000 ks 

letáků (odhadem na jednorázovou měsíční cenovou akci) a měsíční reklamní spot 

v rozhlase. Náklady na provozní úvěr představují pouze odhadovanou úrokovou sazbu. 

Konkrétní sazba se stanovuje na základě individuální žádosti klienta a podmínek banky. 

Úprava dosavadních splátek představuje pro podnik téměř nulové náklady, kdy by 

realizace spočívala pouze v tom, že by odpovědný jednatel firmy vyjednal výhodnější 

úvěrové podmínky prostřednictvím osobní schůzky se zaměstnancem banky. 

 

Tabulka 31: Porovnání jednotlivých variant návrhů řešení pro zlepšení finanční situace MASOEKO, s. r. o. 

Problém zjištění 
finanční analýzou 

Návrh řešení problému 
Jednorázové náklady na 

realizaci návrhu 

Časová náročnost 
na realizaci 

návrhu 

Vysoké mzdové 
náklady 

mzdový systém 132 090 Kč 1-2 měsíce 

sankce za kouření téměř nulové 1 týden 

motivační příspěvky pro 
nekuřáky 

42 000 Kč 1 týden 

Vysoké celkové 
náklady 

systém pro sledování 
nákladů 

210 000 Kč 1 měsíc 

Nízké hodnoty 
likvidity a nízké 
hodnoty čistého 
pracovního kapitálu 

obchodní zástupce 595 960 Kč 2-3 týdny 

BIO produkty cca 100 000 Kč 5-6 měsíců 

cateringové služby 60 000 Kč 2-4 týdny 

plošná inzerce a cenové 
pobídky 

49 758 Kč 1-4 týdny 

provozní úvěr 
cca 5% ze zapůjčené částky 

a poplatky za zřízení 
3-4 týdny 

Vysoká zadluženost 
úprava dosavadních 
splátek 

téměř nulové 1 týden 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Obsahem této práce bylo provedení finančního hodnocení společnosti MASOEKO, s. r. 

o. za pomocí vybraných metod finanční analýzy, které byly popsány v teoretické části. 

Jako podklady sloužily účetní výkazy podniku z let 2008 – 2012.  

 

Z výsledků finanční analýzy vyšlo najevo, že firma vykazuje značné nedostatky 

v oblastech likvidity, čistého pracovního kapitálu, zadluženosti, vysokých mzdových i 

celkových nákladů. 

 

Konkrétně v oblasti likvidity se dostává pod hranici doporučených hodnot a postrádá 

volné finanční prostředky potřebné pro běžný chod podniku. Podobná situace nastává i 

u hodnot čistého pracovního kapitálu. Tento jev má za následek i vysokou zadluženost, 

kdy společnost byla nucena k získání potřebných financí prostřednictvím úvěrů a 

neblahou finanční situaci se pokoušela řešit i pozdržením plateb dodavatelům, což je 

patrné z ukazatelů doby obratu krátkodobých obchodních závazků. Všechny tyto 

nedostatky mají příčinu především v modernizaci provozu, kterou firma uskutečnila 

v letech 2009 - 2011. Nedostatek financí na projekt byl řešen prostřednictvím 

nejrůznějších úvěrů. Společnost taktéž vykazuje vysoké celkové i mzdové náklady, 

které v letech 2008 a 2010 dokonce převýšily výnosy a podnik se tímto dostal to 

ztrátového podnikání. 

 

Jako možné řešení problému zjištěních z finanční analýzy by bylo zavedení úspor 

v oblasti nákladů jak mzdových, kde došlo k výraznému navýšení bez ohledu na vývoj 

počtu zaměstnanců, tak i celkových prostřednictvím zavedení moderních systémů. Pro 

zvýšení likvidity je nejvhodnější cestou zvyšování tržeb díky cenovým pobídkám. 

Řešení pro vysokou zadluženost je navrhnuto postupné umoření dluhů díky optimalizaci 

splátek po dohodě s bankou, kde společnost vede své úvěry. Jako zdroj finančních 

prostředků na postupné splácení těchto závazků by představovala tvorba zisku. Je tedy 

vhodné, aby se podnik pokoušel o postupné zvyšování svých tržeb pomocí 

nejrůznějších marketingových nástrojů a cenových pobídek. Ovšem je nutné ale 

poznamenat, aby na splácení dluhů volil takovou část zisku, aby nedošlo k postupnému 

útlumu výroby, z důvodu nedostatku financí na vstupy. 
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V současné době se firma dostává do stavu finanční stability. Tržby vykazují mírně 

rostoucí tendenci, což přispívá i k rostoucí rentabilitě, tvorbě zisku a tím i schopnosti 

postupně hradit své závazky. Jako doporučení pro budoucí vývoj společnosti 

MASOEKO, s. r. o. lze tedy obecně navrhnout další intenzivnější zvyšování tržeb, 

efektivnější využívání pracovní doby, snižování vysokých nákladů a postupné 

umořování svých dluhů pomocí zdrojů ze zisku a je již na společnosti samotné, zda 

doporučení přijme či ne. 
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Příloha 1: Rozvaha společnosti MASOEKO, s. r. o. z let 2008 - 2012 

ROZVAHA  
(v tisících Kč) 

 MASOEKO, s. r. o. (Kunčice 243, 561 51 Letohrad) 

Označ. AKTIVA     
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

      AKTIVA CELKEM 16165 27617 28066 25716 26248 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B.   Stálá aktiva 9964 15828 19148 18580 17800 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

  I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

    2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

    3. Software 0 0 0 0 0 

    4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

    5. Goodwill 0 0 0 0 0 

    6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

    7. Nedokončený dl. nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

    8. Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 9964 15828 19148 18580 17800 

B. II. 1. Pozemky 81 81 81 81 81 

    2. Stavby 6338 6171 13202 13119 12658 

    3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

2641 4576 5405 5187 4925 

    4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

    5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

    6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 178 147 101 44 

    7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 904 4822 313 92 92 

    8. Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 0 

    9. Opravná položka k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 

    2. 
Podíly v účetních jednotkách pod. podst. 
vlivem 

0 0 0 0 0 

    3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

    4. 
Půjčky a úvěry-ovládající a řídící os., podst. 
Vliv 

0 0 0 0 0 

    5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

    6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

    7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. 
majetek 

0 0 0 0 0 

C.   Oběžná aktiva 6080 11788 8767 6878 8215 



II 
 

C. I.   Zásoby 1171 1248 1027 1131 1368 

C. I. 1. Materiál 350 671 664 578 815 

    2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 

    3. Výrobky 821 577 363 553 553 

    4. Zvířata 0 0 0 0 0 

    5. Zboží 0 0 0 0 0 

    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 4049 

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

    2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

    3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

    
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a 

účastníky sdružení 
0 0 0 0 4049 

    5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

    
6. Dohadné účty aktivní (nevyfakturované 

výnosy) 
0 0 0 0 0 

    7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

    8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky 9425 9859 7538 5515 1849 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1836 1534 2338 815 1519 

    2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

    3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

    
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a 

účastníky sdružení 
7383 6371 4856 4065 0 

    5. Sociální zabezpečení a zdr. pojištění 0 0 0 0 0 

    6. Stát - daňové pohledávky 0 1197 0 105 159 

    7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 207 757 176 123 144 

  8. 
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované 
výnosy) 

0 0 0 0 0 

    9. Jiné pohledávky -1 0 168 44 27 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek -4515 681 202 596 949 

C. IV. 1. Peníze 1044 681 196 282 104 

  2. Účty v bankách -5559 0 6 314 845 

    3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

  4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D.   Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 120 0 151 257 233 

D. I.   Časové rozlišení 120 0 151 257 233 

D. I. 1. Náklady příštích období 120 0 151 257 233 

  2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

    3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 
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Ozn. PASIVA CELKEM 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

      PASIVA CELKEM 16165 27617 28066 25716 26248 

A.   Vlastní kapitál 1819 3419 1779 4481 6928 

A. I.   Základní kapitál 100 100 100 100 100 

A. I. 1. Základní kapitál 100 100 100 100 100 

    2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 

  
 

3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A. II. 1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

    2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

  
 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

0 0 0 0 0 

    4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

A. III.   Fondy ze zisku 10 10 10 10 10 

A. III.  1. Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 10 10 10 10 10 

  
 

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 4309 1709 3309 1669 4308 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 4309 1709 3309 1669 4308 

    2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného ú.o. (+/-) -2600 1600 -1640 2702 2510 

B.   Cizí zdroje 14289 24197 26287 21101 19196 

B. I.   Rezervy 5605 0 0 0 0 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 5605 0 0 0 0 

  
 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

    3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

  
 

4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

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

    2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

  
 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

    4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0 0 0 0 

  
 

5. Přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

    6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

  
 

7. Směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

    8. 
Dohadné účty pasivní (nevyfakturované 
dodávky) 

0 0 0 0 0 

  
 

9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

    10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 



IV 
 

B. III.   Krátkodobé závazky 4438 10141 13383 8578 9037 

B. III.  1. Závazky z obchodních vztahů 3877 8981 12020 7400 7274 

  
 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

    3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

  
 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

3 4 4 0 0 

    5. Závazky k zaměstnancům 706 666 644 696 741 

  
 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a ZP 345 360 354 378 414 

    7. Stát - daňové závazky a dotace -204 70 146 104 562 

  
 

8. Přijaté zálohy -300 0 133 0 46 

    9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

  
 

10. 
Dohadné účty pasivní (nevyfakturované 
dodávky) 

12 60 82 0 0 

    11. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 4246 14057 12904 12523 10159 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 4246 7933 11344 12523 10159 

    2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 6124 0 0 0 

    3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 1560 0 0 

C.   Ostatní pasiva a přechodné účty pasiv 57 0 0 134 124 

C. I.   Časové rozlišení 57 0 0 134 124 

C. I. 1. Výdaje příštích období 57 0 0 134 124 

    2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti MASOEKO, s. r. o. z let 2008-2012 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
(v tisících Kč) 

 MASOEKO, s. r. o. (Kunčice 243, 561 51 Letohrad) 

Ozn. TEXT 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

     I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 530 5 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 86 0 

    + Obchodní marže                                                                  0 0 0 444 5 

    II. Výkony                                                                                   60354 57165 55694 64947 70266 

    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 59874 57409 55907 64758 70266 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 480 -244 -213 190 0 

3.  Aktivace 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba                                                                    46429 45035 41170 44589 49473 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 40749 39021 35477 39495 44113 

B.         2. Služby 5680 6014 5693 5095 5360 

    + Přidaná hodnota                                                                 13925 12130 14524 20802 20798 

C. Osobní náklady                                                                       11033 13275 12169 13711 14266 

C.         1. Mzdové náklady 7916 9908 8966 10224 10609 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 216 0 0 0 0 

C.         3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

2797 3309 3018 3357 3567 

C.         4. Sociální náklady 104 58 185 130 90 

D. Daně a poplatky 65 109 103 53 66 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

2240 2191 2119 2467 2767 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu                           

3 15 0 405 102 

    III.       
1 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 15 0 405 102 

    III.       
2 

Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu         

0 0 0 0 269 

F.           1 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

0 0 0 0 269 

F.          2 Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

2684 -5641 11 473 -592 

    IV. Ostatní provozní výnosy 40 192 429 233 293 

H. Ostatní provozní náklady 98 208 45 43 666 

    V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření -2152 2196 505 4692 3751 



VI 
 

                      

     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 0 0 0 0 0 

    VII. 1. 
Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách  
jednotkách pod podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 

    VII. 2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 

0 0 0 0 0 

    VII. 3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

0 0 0 0 0 

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

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

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

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti                    

0 0 0 0 0 

     X. Výnosové úroky 175 460 304 219 99 

N. Nákladové úroky 266 664 2111 1850 662 

    XI. Ostatní finanční výnosy 3 71 1 34 34 

O. Ostatní finanční náklady 360 461 339 393 450 

    XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

     * Finanční výsledek hospodaření -448 -594 -2146 -1990 -979 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                               0 0 0 0 257 

Q. 1.  - splatná 0 0 0 0 257 

Q. 2.  - odložená 0 0 0 0 0 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 -2600 1602 -1641 2702 2515 

    XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 2 0 0 5 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                0 0 0 0 0 

S. 1.  - splatná 0 0 0 0 0 

S. 2.  - odložená 0 0 0 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                        0 -2 0 0 -5 

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

0 0 0 0 0 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                          -2600 1600 -1641 2702 2510 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                     -2600 1600 -1641 2702 2767 

 


