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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti pomocí 

metod finanční analýzy. Pro tyto účely jsem si vybrala společnost První brněnská 

strojírna Velká Bíteš a.s. První část bakalářské práce obsahuje teoretická 

východiska, v druhé části jsou uvedeny základní informace o společnosti a výpočty 

jednotlivých ukazatelů. Třetí závěrečná část obsahuje celkové zhodnocení finanční 

situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

Abstract 

The presented bachelor`s thesis evaluate a company financial situation by using 

method of financial analysis. I chose První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. The 

first part contains theoretical approaches, the second part introduces some basic 

information about a company and the analysis. The third final part summarizes  

overall financial situation and recommendations for its improving. 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

finanční analýza, ukazatele finanční analýzy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, Altmanův 

index, Kralickův Quick test 

Key words 

financial analysis, indicators of financial analysis, balance sheet, profit and loss 

statement, Altman index, Kralick Quick test  
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Úvod  

V současném vysoce konkurenčním prostředí pořád existuje nejistota vzhledem 

k měnícím se ekonomickým podmínkám, proto základem každého podniku je nejen 

dokonalá znalost obchodní stránky, ale i také znalost stránky z pohledu finančního 

řízení. Základem finančního řízení společnosti je uvědomění si současných 

nedostatků prostřednictvím finanční analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát.  

Finanční analýza slouží k hodnocení finanční situace firmy v současnosti  

i v minulosti. Díky finanční analýze je podnik schopný předvídat možná budoucí 

rizika a tím předcházet možným budoucím problémům. Z finanční analýzy 

získáváme různé informace o podniku, např. zda podnik efektivně využívá aktiva, 

zda je podnik schopný dostát svých závazků včas, zda je podnik finančně stabilní, 

zda je podnik rentabilní, zda je podnik solventní, zda je podnik rizikový (z pohledu 

banky, věřitele, obchodních partnerů). Výsledky finanční analýzy jsou důležité 

nejen pro manažery podniku, ale i pro investory, obchodní partnery a banky. 

Pro řešení mé bakalářské práce jsem si vybrala akciovou společnost První brněnská 

strojírna Velká Bíteš, a.s. Její historické kořeny spadají hluboko do historie  

až do roku 1950. Dnes je prosperující firmou, jejíž služby a výrobky  

jsou na výborné technické úrovni, vynikají jednoduchostí konstrukce, snadnou 

obsluhou a údržbou s vynikající spolehlivostí. V roce 2012 získala cenu 

hospodářských novin a stala se firmou roku 2012. Finanční analýza bude  

u společnosti provedena od roku 2009 do 2012. V době zpracování bakalářské práce 

nebyly k dispozici účetní výkazy za rok 2013, neboť společnost uzavírá výsledky 

později. 

Bakalářská práce je rozdělena na 4 části. V první části jsou stanovena teoretická 

východiska řešení, ze kterých se bude vycházet v praktické části.  Druhá část 

představuje analyzovanou společnost. V třetí části je provedena samotná finanční 

analýza za roky 2009, 2010, 2011 a 2012. Ve čtvrté závěrečné části bude 

zhodnocena celková finanční situace společnosti a budou navrhnuta opatření 

vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti. 
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Cíle bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit celkovou finanční situaci podniku První 

brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. za rok 2009, 2010, 2011 a 2012 a navrhnout 

řešení vedoucí ke zlepšení její situace. Nejprve je zapotřebí vybrat vhodné metody 

finanční analýzy a na základě získaných výsledků bude zhodnocena finanční 

situace podniku, výsledky budou porovnány s konkurenčním prostředím a budou 

navrhnuta opatření na zlepšení situace podniku.  

V rámci práce byly dále stanoveny dílčí cíle: 

- provedení a zhodnocení analýzy absolutních, poměrových, rozdílových a soustav 

ukazatelů, 

- porovnání výsledků analýz s konkurenčním prostředím, 

- zhodnocení finanční situace a navrhnutí opatření vedoucích ke zlepšení situace 

podniku. 
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1 Teoretická východiska 

Finanční analýza představuje důležitou součást finančního řízení. Podniku 

poskytuje zpětné informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, 

v čem se mu jeho plány podařilo splnit a naopak, kde nastaly situace, kterým chtěl 

podnik předejít. Je samozřejmé, že minulost ovlivnit již nelze, ale finanční analýza 

může poskytnout cenné informace pro budoucnost podniku. Výsledky finanční 

analýzy nejsou potřebné jen pro podnik, ale i pro uživatele, kteří nejsou součástí 

podniku, ale jsou s ním spjati (6, str. 17). 

Finanční analýza v nejširším slova smyslu představuje celou řadu metod vedoucích 

k řešení různých rozhodovacích procesů. Finanční analýzu využíváme nejen 

k posouzení finanční pozice podniku a finančního postavení, ale i k rozhodování  

o investičních záměrech, o financování dlouhodobého majetku, při sestavování 

finančního plánu, při volbě optimální kapitálové struktury, apod. (6, str. 17). 

1.1 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finanční situace podniku nejsou předmětem zájmu  

jen manažerů podniku, ale i jiných subjektů přicházejících do kontaktu s podnikem. 

Uživateli finanční analýzy mohou být jak externí, tak i interní subjekty (7, str. 48). 

Mezi externí uživatele patří: 

- Investoři: např. akcionáři a ostatní, kteří podniku poskytují kapitál, sledují 

informace týkající se finanční výkonosti podniku z důvodu případného 

rozhodování o vložení investic do podniku, hlavně se soustřeďují na míru rizika 

a výnos spojený s vloženým kapitálem. Dále také investoři sledují, jak podnik 

nakládá se zdroji, které do podniku vložili (7, str. 48). 

- Banky a ostatní věřitelé: věřitelé se rozhodují podle výsledků finanční analýzy, 

zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek (7, str. 48). 

- Stát a jeho orgány: stát především kontroluje správnost vykázaných daní. Státní 

orgány využívají informace získané prostřednictvím finanční analýzy např. pro 

statická šetření, pro kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, rozdělování 

finančních výpomocí a získávání přehledu o finanční situaci podniků, kterým 

byly svěřeny státní zakázky (7, str. 49). 

- Obchodní partneři (dodavatelé): směřují svou pozornost na to, zda je podnik 

schopný plnit své splatné závazky, sledují především solventnost, likviditu  
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a zadluženost. Tyto ukazatele jsou pouze ze strany krátkodobého zájmu 

obchodních partnerů. Je také zapotřebí zohlednit předpoklady dlouhodobé 

stability dodavatelských vztahů. Odběratelé mají také zájem na příznivé 

finanční situaci svého dodavatele, zvláště ti odběratelé, kterým by se bankrotem 

dodavatelského podniku značně omezily možnosti nákupu (7, str. 49). 

Mezi interní uživatelé patří: 

- Manažeři: využívají informace o finanční situaci podniku k operativnímu  

a strategickému finančnímu řízení podniku. Manažeři mají ty nejlepší 

předpoklady pro zpracování finanční analýzy, neboť mají přístup k takovým 

informacím, které nejsou přístupné externím uživatelům. Manažeři mají 

pravdivý přehled o finanční situaci podniku a využívají ho ke své každodenní 

činnosti.  Veškerá činnost by byla být podřízena základnímu cíli společnosti. 

- Zaměstnanci: mají zájem na finanční a hospodářské stabilitě podniku  

a na prosperitě, neboť jim jde o perspektivu a jistotu zaměstnání, různé výhody 

poskytované zaměstnavatelem, apod. (7, str. 49). 

 

1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základem pro kvalitní zpracování finanční analýzy a dosažení relevantních 

výsledků je získání dat. Základním zdroje dat pro finanční analýzu jsou účetní 

výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztrát (VZZ), příloha, která obsahuje 

přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu, 

zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví. Množství cenných informací také obsahuje 

výroční zpráva (6, str. 18). 

Přípravě a získání dat by měla být věnována dostatečná pozornost, neboť se kvalita 

získaných informací odráží v přesnosti a vypovídací schopnosti výsledků finanční 

analýzy (6, str. 18). 
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1.2.1 Rozvaha 

Přehled o majetkové a finanční struktuře podniku poskytuje rozvaha (bilance) 

podniku. Na straně aktiv představuje rozvaha přehled o výši a struktuře majetku,  

na straně pasiv o způsobu financování, resp. z jakých prostředků byl pořízen 

majetek (6, str. 21). 

Rozvaha je účetní výkaz podniku a zachycuje stav aktiv (majetku) a stav pasiv 

(kapitálu) vždy k určitému datu. Veličiny v ní obsažené se nazývají stavové. 

Rozvaha se obvykle sestavuje při účetní závěrce - řádné nebo mimořádné  

(9, str. 16). 

 V rozvaze se uplatňuje základní bilanční princip: pasiva = aktiva (9, str. 17). 

 

1.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výsledek hospodaření za aktuální účetní období a jeho tvorba je zachycen  

ve výkaze zisku a ztrát (VZZ). Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi 

výnosy a náklady bez ohledu na to, jestli vznikají skutečné reálné peněžní příjmy 

nebo výdaje (6, str. 21). 

VZZ obsahuje tokové veličiny, zachycuje vždy výnosy a náklady vztahující  

se k určitému období, obvykle se VZZ sestavuje za kalendářní rok. V rámci hlavní 

činnosti podniku vzniká produkt, který je prodáván na trzích. Tak podnik realizuje 

výnosy. Při tvorbě tohoto produktu dochází ke spotřebě výrobních faktorů a tak 

vznikají náklady. Náklady a výnosy jsou rozděleny do 3 podskupin, na výnosy  

a náklady (9, str. 21): 

- z provozní činnosti, výnosy a náklady se týkají hlavní činnosti podniku. 

Provozní výnosy představují např. výnosy z prodej vlastních výrobků nebo 

služeb nebo z prodeje dlouhodobého majetku. Provozními náklady jsou např. 

spotřeba materiálu, odpisy, energie, mzdy, poplatky, apod. (9, str. 22). 

provozní výnosy – provozní náklady = Provozní výsledek hospodaření (provozní 

zisk nebo ztráta) 

- z finanční činnosti, vznik výnosů a nákladů je vázán na hospodaření s kapitálem 

podniku. Finančními náklady jsou např. nákladové úroky a mezi finanční 

výnosy patří např. úrokové výnosy nebo výnosy z cenných papírů (9, str. 24). 
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finanční výnosy – finanční náklady = Finanční výsledek hospodaření 

- z mimořádné činnosti, mimořádné náklady vznikají např. živelnou pohromou  

a mimořádné výnosy např. jako pojistná plnění (9, str. 24). 

mimořádné výnosy – mimořádné náklady = Mimořádný výsledek hospodaření 

(daní se zvlášť) 

 

Provozní výsledek hospodaření 

Finanční výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  

- Daň z příjmu za běžnou činnost 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  

Mimořádný výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření za účetní období     

 

1.2.3 Výkaz „Cash flow“ 

Z důvodu udržení platební schopnosti podniku je pro finanční řízení podniku 

důležité sledovat tok peněžních prostředků – cash flow (6, str. 21). 

Cash flow obsahuje tokové veličiny za určité období – příjmy a výdaje. Příjmy 

představují reálné peníze, které do podniku přicházejí a výdaje zase reálné peníze, 

které z podniku odchází (9, str. 30).  

Výkaz cash flow se sestavuje podobně jako VZZ, informace o hotovostním toku 

získáme z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti. V každé oblasti 

se odečítají výdaje od příjmů a výkaz cash flow lze sestavit přímou metodou 

(zachycení příjmů a výdajů a jejich rozdílu) a nepřímou metodou (korekce 

hospodářského výsledku o nesoulad mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady), (9, 

str. 31). 
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1.3 Porterova analýza 

Porterova analýza byla zformulována v roce 1979 profesorem Michaelem Eugenem 

Porterem z Harvard Business school. Profesor Porter se zabýval otázkou vnějšího 

okolí podniku a vlivem vnějších sil na podnik. Výsledkem byla definice  

5 základních sil, které bezprostředně ovlivňují podnikání – rivalita, hrozba vstupu 

nových firem, hrozba vzniku substitutů, vyjednávající síla zákazníků a dodavatelů. 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rivalita 

Hrozba 

vstupu 

nových firem 

Vyjednávací 

síla 

dodavatelů 

Vyjednávací 

síla 

zákazníků 

Hrozba 

substitutů 

Obr. 1: Porterova analýza pěti sil (Zdroj: (5), vlastní zpracování) 
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1.4 PEST analýza 

PEST analýza zkoumá zásadní vliv makrookolí a jeho dominantní faktory. Slovo 

PEST se skládá z počátečních písmen jednotlivých faktorů: 

P – politické faktory: zkoumají regulaci a legislativní zabezpečení podnikání,  

např. daňové sazby, politiku zaměstnanosti, obchodní omezení a tarify,   

E – ekonomické faktory: se zaměřují na náklady společnosti na kapitál 

z krátkodobého hlediska i dlouhodobého, např. úrokové sazby, inflace, směnné 

kurzy, hrubý domácí produkt, 

S – sociokulturní faktory: představují demografické a kulturní aspekty, 

zákazníkovy potřeby, např. náboženství, růst populace, úřední jazyk země, věkové 

rozdělení,  

T – technologické faktory: díky těmto faktorům může podnik získat konkurenční 

výhody, může mít nižší vstupní bariéry do podnikání, apod. (4, str. 104). 

 

1.5 Ukazatele finanční analýzy 

 „Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou buď položky účetních výkazů 

a údaje z dalších zdrojů, nebo čísla, která jsou z nich odvozená (3, str. 41).“  

U finančních analýz hraje významnou roli i časové hledisko. Proto je velmi důležité 

rozlišovat stavové a tokové veličiny.  Stavové veličiny se vždy vztahují k určitému 

časovému okamžiku (data z rozvahy) a tokové veličiny se vztahují k určitému 

časovému intervalu (data z výkazu zisku a ztráty).  Standartní členění ukazatelů 

představuje členění na: 

- absolutní ukazatele, 

- rozdílové ukazatele, 

- poměrové ukazatele (3, str. 41). 
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1.5.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy  

Vycházejí z hodnot jednotlivých položek účetních výkazů. Absolutní ukazatele 

slouží zejména ke srovnání vývoje v čase – horizontální analýza a k vyjádření 

jednotlivých položek účetních výkazů jako procentních podílů komponent – 

vertikální analýza (6, str. 67). 

Horizontální analýza představuje porovnání jednotlivých položek účetních výkazů 

v časové řadě (6, str. 68). 

% změna = 
ukazatel(t)−ukazetel(t−1)

ukazatel(t−1)
 * 100% 

Vertikální analýza neboli procentní rozbor se zabývá procentním vyjádřením 

jednotlivých položek účetních výkazů k jediné zvolené základně položené jako 

100%. Nejčastěji se pro rozbor rozvahy bere základna výše aktiv (pasiv)  

a pro rozbor výkazu zisku a ztrát výše celkových nákladů nebo výnosů (6, str. 68). 

 

1.5.2 Rozdílové ukazatele finanční analýzy 

Představují rozdíl mezi určitou položkou aktiv a určitou položkou pasiv. Rozlišují 

se tři základní ukazatele: 

a. čistý pracovní kapitál, 

b. čisté pohotové prostředky, 

c. čisté peněžně-pohledávkový finanční fond (4, str. 49). 

A nyní si rozebereme jednotlivé ukazatele: 

Ad a.) Čistý pracovní kapitál (dále jen ČPK) 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva 

Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžných aktiv, která je financována 

dlouhodobými vlastními i cizími zdroji. Jedná se o část aktiv, která není zatížena 

požadavkem, co nejrychlejšího splacení. Čistý pracovní kapitál bývá označován 

jako ochranný polštář podniku. Čistý pracovní kapitál lze vypočítat také podle 

vztahu - bližší pohled vlastníka (4, str. 50): 

ČPK = vlastní zdroje + cizí dlouhodobý kapitál – stálá aktiva 
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Prostřednictvím ČPK lze definovat zásadu tzv. opatrného financování. Zásada 

opatrného financování znamená, že z dlouhodobých zdrojů by měla  

být financována stálá aktiva a krátkodobými zdroji by měla být financována 

krátkodobá aktiva (4, str. 51). 

ČPK má významný vliv na platební schopnost podniku. Proto je nutná kladná výše 

ČPK pro zajištění platební schopnosti podniku. Na druhou stranu příliš vysoká 

hodnota ČPK svědčí o neefektivním využívání prostředků (4, str. 51). 

Ad b.) Čisté pohotové prostředky (dále jen ČPP) 

Tento ukazatel představuje modifikaci čistého pracovního kapitálu a odstraňuje 

jeho některé nedostatky. Nedostatkem čistého pracovního kapitálu je, že oběžná 

aktiva zahrnují i některé málo likvidní nebo dokonce i nelikvidní položky, např. 

nedobytné pohledávky (4, str. 51). 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

Pohotové peněžní prostředky = hotovost + peněžní prostředky na běžných účtech 

V pohotových peněžních prostředcích mohou být zahrnuty i krátkodobé cenné 

papíry a krátkodobé termínované vklady, neboť jsou na kapitálovém trhu rychle 

přeměnitelné v peníze (4, str. 51). 

Ad c.) Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (dále jen ČPPFF) 

Tento ukazatel představuje kompromis mezi ČPK a ČPP. Oběžná aktiva se očistí 

od méně likvidních položek (zásob) a odečítají se od nich krátkodobá cizí pasiva 

(4, str. 51). 
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1.5.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele představují nejvyužívanější skupinu ukazatelů. Vypočítají  

se jako podíl dvou položek ze základních účetních výkazů. Výsledná hodnota 

ukazatele vyjadřuje velikost ukazatele v čitateli na jednotku ukazatele  

ve jmenovateli. Pomocí těchto ukazatelů vznikají různá časová srovnání, průřezové 

a srovnávací analýzy apod. Lze rozeznávat různé druhy členění poměrových 

ukazatelů, ale tím nejpoužívanějším je členění na: 

a. ukazatele likvidity, 

b. ukazatele rentability, 

c. ukazatele zadluženosti, 

d. ukazatele aktivity (3, str. 47). 

Toto členění je možné rozšířit o ukazatele tržní hodnoty, ukazatele kapitálového 

trhu a ukazatele na bázi cash flow (3, str. 47). 

Ukazatele likvidity 

Podle těchto ukazatelů se určuje, zda je podnik schopen dostát svých závazků. 

Ukazatele likvidity jsou významné z hlediska finanční rovnováhy podniku, neboť 

jen dostatečně likvidní podnik je schopný dostát svých závazků. Avšak příliš 

vysoká míra likvidity představuje vázanost finančních prostředků v aktivech, které 

nepřispívají k zhodnocení finančních prostředků a negativně tak ovlivňují 

rentabilitu, a to je nepříznivý jev pro vlastníky podniku. Proto je velmi důležité 

hledat pokud možno vyváženou likviditu, která zaručí nejen schopnost dostát svých 

závazků, ale i dostatečné zhodnocení finančních prostředků. Rozlišují  

se tři základní ukazatele likvidity (3, str. 49): 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita =
pohotové plateb. prostř.

dluhy s okam. spl.
 

Bývá také označována jako likvidita I. stupně a představuje nejužší vymezení 

likvidity. Pohotovými platebními prostředky jsou označeny nejen peníze  

na běžných bankovních účtech a v pokladně, ale i volně obchodovatelné cenné 

papíry a šeky. Pro okamžitou likviditu je doporučená hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. 
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Toto rozmezí je převzato z amerických zdrojů. Pro Českou republiku bývá spodní 

hranice snížena na 0,2 (3, str. 49). 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita =
(oběžná aktiva − zásoby)

krátkodobé dluhy
 

 Bývá také označována jako likvidita II. stupně. Krátkodobými dluhy jsou označeny 

běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. U pohotové likvidity platí, 

že čitatel by měl být roven jmenovateli, tedy poměr 1:1, případně 1,5:1. Poměr 1:1 

představuje schopnost podniku dostát svých závazků, aniž by musel odprodat 

zásoby. Vyšší hodnota tohoto ukazatele je příznivější pro věřitele, nikoli pro vedení 

podniku a jeho vlastníky. Větší objem oběžných aktiv ve formě finančních 

pohotových prostředků nepředstavuje pro podnik žádné úroky (3, str. 50). 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita =
oběžná aktiva

krátkodobé dluhy
 

Též označována jako likvidita III. stupně. Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva krátkodobé závazky podniku, tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit  

své věřitele, kdyby v určitý okamžik přeměnil svá oběžná aktiva na hotovost. Tento 

ukazatel má několik nedostatků. Jedním nedostatkem je fakt, že nepřihlíží  

ke struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a dalším nedostatkem  

je, že nerozlišuje ani strukturu krátkodobých závazků z hlediska jejich doby 

splatnosti. Pro běžnou likviditu jsou doporučené hodnoty v rozmezí 1,5 – 2,5 (3, 

str. 50). 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat 

zisku využitím investovaného kapitálu. Hodnotí celkovou efektivnost dané 

činnosti. V časové řadě by měly mít ukazatele rentability rostoucí tendenci. (3, str. 

51) 

Rentabilitu lze obecně vyjádřit jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu.  

Pro tyto účely se ve finanční analýze používají tři různé modifikace zisku, které 

můžeme vyčíst z výkazu zisku a ztráty: 
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- EBIT (zisk před úroky a zdaněním): odpovídá provoznímu výsledku hospodaření, 

- EAT (zisk po zdanění, čistý zisk): ve VZZ jako výsledek hospodaření za běžné 

účetní období, 

- EBT (zisk před zdaněním zvýšený/snížený o finanční a mimořádný výsledek 

hospodaření) (3, str. 52). 

Nejvíce jsou v praxi používány následující ukazatele:  

a. ukazatel rentability tržeb, 

b. ukazatel rentability celkového kapitálu, 

c. ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů, 

d. ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

e. ukazatel rentability investovaného kapitálu (3, str. 52). 

Ad a.) Rentabilita tržeb, dále jen ROS (z překladu Return on sales) 

ROS =
zisk

tržby
 

Ukazatel rentability tržeb ROS popisuje schopnost podniku dosahovat zisku  

při určité úrovni tržeb, tzn., kolik efektu dokáže vyprodukovat podnik na 1 Kč tržeb. 

Podoba zisku může být různá, může se jednat buď o EAT, EBIT nebo EBT. V praxi 

se často jedná právě o čistý zisk – EAT a tento ukazatel je nazýván jako ziskové 

rozpětí. Vyjadřuje ziskovou marži a je nutné ho porovnávat vždy s oborovým 

průměrem (3, str. 56). 

Ad b.) Rentabilita celkového kapitálu, dále jen ROA (z překladu Return on Assets) 

ROA =
zisk

celková aktiva
 

Tento ukazatel zkoumá zisk v poměru k celkovým aktivům, které jsou investovány 

do podniku bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Nejčastěji  

se do čitatele dosazuje zisk před zdaněním a úroky – EBIT, takto vzniklý ukazatel 

měří hrubou produkční sílu aktiv podniku a je užitečný při porovnání firem 

s různými daňovými podmínkami (3, str. 52). 
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Ad c.) Rentabilita dlouhodobých zdrojů, dále jen ROCE (z překladu Return on 

capital employed) 

ROCE =
EAT

vl. kapitál + dl. závazky
 

Tento ukazatel porovnává podniky, zejména slouží k hodnocení monopolních 

veřejně prospěšných společností (3, str. 53). 

Ad d.) Rentabilita vlastního kapitálu, dále jen ROE (z překladu Return on Equity) 

ROE =
EAT

vl. kapitál
 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu představuje míru zhodnocení kapitálu 

vloženého vlastníky podniku (6, str. 101). 

Ad e.) Rentabilita investovaného kapitálu, dále jen ROI (z překladu Return on 

investments) 

ROI =
EAT

celk. kapitál
 

Ukazatel ROI určuje, s jakou mírou působí celkový kapitál, vložený do podniku, 

nezávisle na zdroji financování (6, str. 101). 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zkoumají, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Pokud podnik má více aktiv než je účelné, vznikají tak zbytečné náklady  

a tím i nižší zisk, a naopak. Má-li podnik nedostatek aktiv, musí se vzdát 

potencionálně výhodných příležitostí a tím přichází o výnosy z nich plynoucí. 

Rozlišujeme 2 způsoby definice těchto ukazatelů: 

- dle počtu obratu 

a. ukazatel obratu celkových aktiv,  

b. ukazatel obratu stálých aktiv, 

c. ukazatel obratu zásob, 

- dle doby obratu 

d. ukazatel doby obratu zásob, 

e. ukazatel doby obratu pohledávek, 
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f. ukazatel doby obratu závazků (2, str. 66).  

Ad a.) Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv =
roční tržby

aktiva
 

Tento ukazatel znázorňuje, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval. Pokud 

jsou zjištěné hodnoty nižší, než je oborový průměr, je doporučeno zvýšit tržby nebo 

odprodat některá aktiva (2, str. 66). 

Ad b.) Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv =
roční tržby

stálá aktiva
 

Tento ukazatel je významný při rozhodování, zda pořídit další produkční investiční 

majetek. Pokud jsou hodnoty tohoto ukazatele nižší než hodnoty oboru, je to signál 

pro zvýšení využití výrobní kapacity a omezení investic podniku (2, str. 67). 

Ad c.) Obrat zásob 

Obrat zásob =
roční tržby

zásoby
 

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát je jednotlivá položka zásob podniku prodána 

a znovu naskladněna během jednoho roku. Slabinou tohoto ukazatele je skutečnost, 

že zatímco tržby odrážejí tržní hodnotu, zásoby se uvádějí v nákladových cenách. 

Z tohoto důvodu ukazatel často nadhodnocuje skutečnou obrátku a bylo  

by vhodnější čitatel nahradit náklady na prodané zboží, ale tradičně se používají 

tržby. Jestliže hodnoty tohoto ukazatele jsou vyšší než oborové hodnoty, pak podnik 

nemá zbytečně nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné náklady. 

Naopak při nižších hodnotách ukazatele, současně s vysokými hodnotami ukazatele 

likvidity, podnik má zastaralé zásoby, jejichž reálná cena je nižší než cena uvedená 

ve výkazech (2, str. 67). 
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Ad d.) Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob =
průměrná zásoba

denní tržby 
 

Doba obratu zásob vyjadřuje počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku  

do okamžiku jejich zpracování nebo prodeje (2, str. 68). 

Ad e.) Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek =
obchodní pohledávky

denní tržby na obch. úvěr
 

Doba obratu pohledávek udává počet dnů, během kterých je inkaso peněz  

za každodenní tržby drženo v pohledávkách. Během této doby podnik čeká  

na inkaso za již provedené tržby. Hodnoty tohoto ukazatele je vhodné porovnávat 

se splatností faktur. Pokud je delší než běžná doba splatnosti, signalizuje,  

že obchodní partneři neplatí včas své závazky. Pokud bude tento trend pokračovat 

delší dobu, měla by podnik zvážit některá opatření na urychlení inkasa (2, str. 68). 

Ad f.) Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků =
závazaky dodavatelům

denní tržby na obch. úvěr
 

Doba obratu závazků vyjadřuje, jak dlouho trvá podniku, než zaplatí faktury svým 

dodavatelům. V praxi je vhodné srovnávat dobu obratu pohledávek s dobou obratu 

závazků. Výhodou podniku je situace, kdy hodnoty obchodního úvěru, který podnik 

poskytuje svým odběratelům, jsou nižší než hodnoty provozního úvěru 

poskytnutého od svých dodavatelů (2, str. 69). 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, zda podnik využívá k financování svých aktiv 

cizí zdroje – dluh. Porovnávají rozvahové položky a na základě takto zjištěných 

výsledků určí, v jakém rozsahu jsou aktiva financována cizími zdroji. Mezi hlavní 

ukazatele zadluženosti patří: 

a. ukazatel celkové zadluženosti, 

b. ukazatel míry zadluženosti, 

c. ukazatel krytí nákladových úroků, 
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d. ukazatel doby splácení dluhu, 

e. ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem (6, str. 85). 

Ad a.) Celková zadluženost   

Celková zadluženost =
cizí zdroje

celk. aktiva
 

Celková zadluženost je základním ukazatelem. Hodnoty tohoto ukazatele je nutné 

vždy porovnat s oborovými hodnotami (6, str. 85). 

Ad b.) Míra zadluženosti  

Míra zadluženosti =
cizí zdroje

vl. kapitál
 

 

Tento ukazatel představuje poměr mezi cizím a vlastním kapitálem a signalizuje, 

do jaké míry mohou být ohroženy nároky věřitelů. Pro tento ukazatel je důležitý 

časový vývoj, zda se zvyšuje podíl cizích zdrojů nebo naopak snižuje (6, str. 86). 

Ad c.) Krytí nákladových úroků  

Krytí nákladových úroků =
EBIT

náklad. úroky
 

Představuje schopnost podniku splácet úroky. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele podle (6) se pohybuje kolem hodnoty 5. Jestliže je ukazatel roven 1, 

znamená to, že podnik vytvořil alespoň takový zisk, který pokrývá nákladové úroky 

a při tom nezbyl žádný čistý zisk (nejen pro vlastníka) (6, str. 87). 

Ad d.) Doba splácení dluhů  

Doba splácení dluhu =
cizí zdroje − rezervy

provozní cash flow
 

Tento ukazatel určuje dobu, během které by byl podnik schopen z provozní cash 

flow splatit své dluhy (6, str. 87). 
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Ad e.) Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem  

Krytí dlouh. majetku vlast. kapitálem =
vl. kapitál

dl. majetek
 

Vlastním kapitálem by měla být pokryta ta část majetku, která slouží k hlavní 

činnosti podniku.  Jestliže je hodnota tohoto ukazatele větší jak 1, podnik vlastním 

kapitálem pokrývá i část oběžných aktiv, tzn., podnik upřednostňuje finanční jistotu 

před výnosem (6, str. 88). 

 

1.6 Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení vznikly za účelem vyjádření souhrnné charakteristiky 

celkové finančně ekonomické situace a výkonnosti podniku za pomoci pouze 

jednoho čísla. Tyto indexy jsou vhodné pro rychlé srovnání řady podniků a slouží 

jako podklad pro další hodnocení (3, str. 70). 

Podle techniky vytváření soustav ukazatelů je dělíme na: 

a. soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů. U těchto soustav existuje 

matematická provázanost a typickým příkladem jsou pyramidové soustavy. 

Podstatou pyramidových soustav je stále podrobnější rozklad ukazatele, který 

je vrcholem pyramidy, 

b. účelově vybrané skupiny ukazatelů. Jejich cílem je kvalitně předvídat finanční 

situaci podniku a její vývoj pomocí jednočíselné charakteristiky. Účelově 

vybrané skupiny ukazatelů dělíme na bankrotní a bonitní modely (3, str. 70). 

Ad b.) Bankrotní modely určují, zda podnik do jisté doby zbankrotuje. V praxi 

nejpoužívanějšími bankrotními modely jsou Altmanovo Z-skóre a model  

„IN“ – Index důvěryhodnosti. Dále do této skupiny např. patří Tafflerův model  

(3, str. 71). 

Bonitní modely se snaží pomocí bodového hodnocení stanovit bonitu (schopnost 

podniku tvořit ekonomický zisk) hodnoceného podniku a následně podnik zařadit 

z hlediska finančního při mezi podnikovým srovnáním. Bonitními modely  

jsou např. soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, Tamariho model 

Kralickův Quicktest a modifikovaný Quicktest (3, str. 71). 
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1.6.1 Altmanův model 

Altmanův model je též označován jako Altmanův index finančního zdraví. 

Záměrem původního Altmanova modelu byla snaha jednoduše odlišit bankrotující 

firmy od těch, u kterých byla pravděpodobnost bankrotu minimální. V České 

republice je tento model velmi oblíbený díky své jednoduchosti. Výpočet tohoto 

modelu představuje součet hodnot pěti poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena 

různá váha (3, str. 73). 

Altmanův model pro společnosti, které patří mezi společnosti veřejně 

obchodovatelné na burze, lze vyjádřit rovnicí (3, str. 73): 

Z = 1,2*𝑋1 + 1,4*𝑋2  + 3,3*𝑋3  + 0,6*𝑋4  + 𝑋5 

kde  𝑋1  pracovní kapitál/celková aktiva 

 𝑋2  nerozdělený zisk minulých let/celková aktiva 

 𝑋3    EBIT/celková aktiva 

 𝑋4    tržní hodnota vlastního kapitálu/celková aktiva 

 𝑋5  tržby/celková aktiva 

Interpretace výsledných hodnot ukazatele (3, str. 73): 

hodnoty vyšší než 2,99  finanční situace podniku je uspokojivá 

hodnoty 1,81 – 2,98  finanční situace se nachází v šedé zóně* 

hodnoty nižší než 1,81  společnost se potýká s výraznými finančními 

potížemi 

*Jestliže se finanční situace společnosti nachází v šedé zóně, znamená to,  

že společnost nelze označit za úspěšnou, ale stejně tak nelze o společnosti říct,  

že se potýká s finančními problémy (3, str. 73). 

Altmanův model pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze,  

je rozdílný ve vahách jednotlivých poměrových ukazatelů (3, str. 73): 

Z = 0,717*𝑋1 + 0,847*𝑋2  + 3,107*𝑋3  + 0,42*𝑋4  + 0,998* 𝑋5 
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Interpretace výsledných hodnot ukazatele (3, str. 74): 

hodnoty vyšší než 2,9  prosperita společnosti 

hodnoty 1,2 – 2,9  šedá zóna společnosti 

hodnoty nižší než 1,2  nebezpečí bankrotu 

 

1.6.2 Model IN 05 

Model IN zpracovali manželé Neumaierovi a cílem tohoto modelu je zhodnocení 

finančního zdraví českých společností v českém prostředí. Model IN je vyjádřen 

rovnicí, která se skládá z poměrových ukazatelů zadluženosti, rentability, likvidity 

a aktivity (3, str. 74). 

IN05 = 0,13* X1 + 0,04*X2 + 3,97*X3 + 0,21*X4 + 0,09*X5 

Kde: 

X1 =
CA

CZ
 

X2 =
EBIT

nákl. úroky
 

X3 =
EBIT

CA
 

X4 =
Výnosy

CA
 

X5 =
OA

KZ + KBU
 

Horní a dolní hranice u Indexu IN 05 jsou 0,9 a 1,6. Pokud jsou hodnoty podniku 

nad horní hranicí (1,6), z 92% podnik nezbankrotuje a z 95% bude tvořit hodnotu. 

Pokud jsou hodnoty v rozmezí 0,9 – 1,6, podnik se nachází v šedé zóně a bude mít 

50% pravděpodobnost bankrotu a 70% pravděpodobnost tvorby hodnot. Pokud 

bude mít podnik hodnoty indexu pod spodní hranicí (0,9), lze o něm konstatovat, 

že z 97% zbankrotuje a z 75% nebude tvořit hodnotu (1). 
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1.6.3 Kralickův Quicktest 

Tento ukazatel se skládá ze soustavy 4 ukazatelů, na jejichž základě hodnotíme 

situaci v podniku. První a druhá rovnice v soustavě hodnotí finanční stabilitu firmy, 

třetí a čtvrtá rovnice hodnotí výnosovou situaci podniku (3, str. 79). 

R1 =
vl. kapitál

celk. aktiva
 

R2 =
cizí zdroje − peníze − bank. účty

provozní cash flow
 

R3 =
EBIT

celk. aktiva
 

R4 =
provozní cash flow

výkony
 

Tabulka 1: Bodové hodnocení výsledků (Zdroj: (3, str. 80), vlastní zpracování) 

 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟒 

0 bodů < 0 < 3 < 0 < 0 

1 bod 0 – 0,1 3 – 5 0 – 0,08 0 – 0,05 

2 body 0,1 – 0,2 5 – 12 0,08 – 0,12 0,05 – 0,08 

3 body 0,2 – 0,3 12 – 30 0,12 – 0,15 0,08 – 0,1 

4 body ˃ 0,3 ˃ 30 ˃ 0,15 ˃ 0,1 

 

Hodnocení finanční stability – součet bodů ukazatele 𝑅1 a 𝑅2 dělený 2. 

Hodnocení výnosové situace – součet bodů ukazatele 𝑅3 a 𝑅4 dělený 2. 

Hodnocení celkové situace – součet bodů finanční stability a výnosové situace 

dělený 2. 

Pokud jsou hodnoty vyšší jak 3, tak je společnost bonitní. Společnost se ocitá 

v šedé zóně, jestliže se hodnoty nachází v rozmezí 1 – 3. Pokud jsou hodnoty nižší 

jak 1, společnost má potíže ve finančním hospodaření (3, str. 80). 

  



31 

 

2 Charakteristika společnosti 

První brněnská strojírna Velká Bíteš je akciovou společností. Majoritním 

akcionářem této společnosti je společnost PBS Group a.s. Výhodou společnosti  

je i její dobře situované sídlo ve Velké Bíteši, které se nachází nedaleko dálnice D1. 

V současné době pracuje v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. zhruba 760 

zaměstnanců. V současnosti je První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. moderní  

a prosperující firmou s divizním uspořádáním. 

 

2.1 Historie 

Začátek tradice První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. sahá do roku 1950,  

kdy byla ve Velké Bíteši postavena první výrobní hala s obslužnými budovami  

pro celkem 200 lidí. V roce 1951 byl závod organizačně začleněn do státního 

podniku První brněnská strojírna Brno, v jehož rámci zaznamenal dynamický 

rozvoj podmíněný rozvojem technicky náročného výrobního programu. Podnik 

 se rozrůstal, postupně se měnil a vyvíjel výrobní program – stěžejními byly 

přístroje pro letecký průmysl, turbíny malých výkonů a výrobky slévárny přesného 

lití. V roce 1991 se stala akciovou společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, 

která v současnosti patří k českým firmám, které se úspěšně prosazují  

i na nejnáročnějších světových trzích. 

V roce 1997 byl založen společný podnik První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. 

a MAN B & W Diesel A.G. s názvem PBS Turbo, s.r.o., který převzal výrobu 

plnicích turbodmychadel konstrukce PBS a MAN. 

Od 1. 5. 2006 se změnila organizační struktura na divizi turbín. Kooperační část  

a výroba dekantačních odstředivek byla přesunuta na divizi industry PBS Velká 

Bíteš. Know-how parních turbín, jejich opravy a náhradní díly byly vloženy  

do nové společnosti PBS ENERGO, a.s., která byla společným podnikem PBS 

Velká Bíteš, a.s. a ČKD Nové Energo, a.s.  

Od srpna 2012 došlo ke změně akcionáře z ČKD KOMPRESORY, a.s. na PBS 

GROUP, a.s. 

V oblasti zvyšování kvality bylo systematické úsilí završeno získaným 

certifikačního osvědčení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001, ISO 14001, 

které zahrnují výrobu všech divizí. Certifikáty byly uděleny centrálou firmy 

Lloyd’s Register s německou i britskou akreditací. 
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Kromě tohoto získaly výrobky společnosti další certifikáty jako jsou CAA-TI-

009/96 (ÚCL), SLI/D 104 (ÚCL), RW TÜW (Bureau Veritas), GE, Honeywell  

a další. 

 

2.2 Výrobní program jednotlivých divizí: 

PBS Velká Bíteš a.s. je zaměřena na tyto tržní segmenty: 

             - letecká technika 

             - kryogenní technika 

             - přesně lité odlitky 

             - ekologická zařízení (dekantační odstředivky) 

             - energetická zařízení 

             - výroba forem pro přesné lití 

             - výroba přípravků a speciálního nářadí 

             - galvanické pokovování dílců 

             - obrábění 

 

* Divize letecké techniky zahrnuje vývoj a výrobu přístrojů a zařízení letecké 

techniky a spolupracuje s největšími světovými výrobci leteckých zařízení.  

Výrobní program divize letecké techniky je tvořen výrobou pohonných jednotek, 

převodovek pro letecké motory, pomocných energetických jednotek, 

klimatizačních systémů letadel, kryogenní techniky, kogeneračních a pozemních 

zdrojů. 

* Divize centrum se zaměřuje na práva majetku, servis a technickou obsluhu 

výroby, centrální výzkum a vývoj, strategický marketing. Divize zahrnuje služby 

jako např. bezpečnost práce, personalistika a rozvoj lidských zdrojů, ostraha 

objektu a interní bezpečnost, IT a logistická podpora, realizace a plán investic, 

údržba ploch, budov, strojů a zařízení, podniková energetika a ekologie, nákup 

hutních i jiných materiálů a surovin. 

* Divize přesného lití je jednou z nejvýznamnějších evropských sléváren. Divize 

přesného lití funguje od roku 1969. Výrobní program se zaměřuje na automobilový 

průmysl, energetický průmysl, letecký průmysl, sklářský průmysl a zdravotnictví. 

* Divize industry (DIS) byla založena v roce 1996 se zaměřením na výrobu dílů  

či výrobků dle požadavků a přání zákazníka. Tato služba zahrnuje řešení od 

zajištění výchozích materiálů, jejich schválení, vývoje vhodné technologie  
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i s přípravky, opracováním, montáží, kontrolou, zabalením a dodávkou  

až k zákazníkovi.  Výrobní program této divize se zaměřuje na automobilový 

průmysl, chemický průmysl, zemědělství a potravinářský průmysl. 

 

2.3 Organizační struktura společnosti  

Organizační struktura představuje divizní uspořádání společnosti na Divizi letecké 

techniky, Divizi industry, Divizi centrum a Divizi přesného lití. PBS ENERGO, a.s. 

je společným podnikem První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. a PBS GROUP, 

a.s. Středisko praktického vyučování se nachází v První brněnské strojírny Velká 

Bíteš, a.s. a zajišťuje praktické vyučování žákům tříletého učebního oboru Obráběč 

kovů – universální obrábění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Informační systém a technologie 

Základem informačního systému v PBS Velká Bíteš, a. s. je IS QAD, doplněný 

specializovanými programy. 

Pro komplexní zabezpečení informačních toků uvnitř podniku byl vybrán program 

QAD. Je to plně integrovaný, komplexní systém podporující výrobu, distribuci  

a finance. Na program QAD jsou napojeny další systémy. 

Divize 

industry 

Generální ředitel 

Finanční ředitel 

 Divize letecké 

techniky 
Divize 

přesného lití 

Divize centrum  

Středisko 

praktického vyuč. 
PBS Energo, a.s. 

Obr. 2: Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

údajů z výroční zprávy) 
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Systém pro evidenci a sledování majetku se nazývá WinFAS. Pro zpracování mezd 

se používá systém Target. Systémem pro technickou přípravu výroby je systém 

TPV2000. Systém docházka se používá pro sledování docházky zaměstnanců. 

Komunikaci mezi pracovníky společnosti – elektronickou poštu – 

zprostředkovává program Merak (Icewarp). Pro/Engineer je systém pro 

automatizaci strojírenského návrhu a technologie.  

 

2.5 Financování společnosti, hlavní zdroje 

Společnost využívá pro financování vlastní zdroje, dále finanční leasing a úvěry.   

 V rámci projektů technického rozvoje jsou využívány možnosti provozních dotací 

ze strany rozpočtu ČR. Dále pak investiční dotace z prostředků EU zaměřené  

na inovace výrobků nebo technologií, na zlepšení zázemí pro technický rozvoj  

a úsporu energií. 

 

2.6 Analýza vnějšího prostředí společnosti 

Dále se budu zabývat analýzou vnějšího prostředí společnosti, nejprve z pohledu 

Porterovy analýzy a potom SLEPT analýzy.  

2.6.1 Porterova analýza 

Nyní se podíváme na společnost z hlediska Porterovy analýzy, respektive  

se zaměříme na vnější faktory, které ovlivňují společnost, a stručně je popíšeme. 

  



35 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

*Společnost samozřejmě postupně ztrácí výhody jako je např. levnější pracovní 

síla, levnější vstupy, apod. Ceny výstupů se tak pohybují na světových úrovních 

(jsou odvíjeny od cen pohybujících se na trzích). Z hlediska vyspělosti Evropy 

existuje velké množství firem v tomto oboru a ceny výstupů jsou diktovány 

zákazníky. Díky dlouholeté tradici společnosti a její finanční stabilitě, dokáže  

na trhu obstát (8). 

*V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější odběratelé společnosti. Jedná 

se o přehled pouze těch firem, které jsou pravidelnými odběrateli a jejich odběr, 

v poměru k celkovému odběru společnosti, převyšuje 2%. Těchto 10 hlavních 

odběratelů dohromady představuje 57% všech odběrů. Společnost má více menších 

odběratelů, které už nejsou uvedeny v následující tabulce. Nejvíce se vyváží  

do Ruska pro společnost KV. Naopak nejméně se vyváží do Švýcarska  

pro společnost AB (8). 

Tabulka 2: Přehled hlavních odběratelů (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

údajů z výroční zprávy) 

Název společnosti* Vyjádření v %** Země 

KV 14 Rusko 

U 10 Rusko 

T 6 ČR 

H 6 ČR 

Č 6 ČR 

K 5 Německo 

AV 3 ČR 

R 3 Rusko 

P 2 ČR 

AB 2 Švýcarsko 

*Názvy společností jsou uvedeny zkratkami z důvodů ochrany obchodních dat 

společnosti. 

** Procentuální vyjádření v poměru k celkovým tržbám. 
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Vyjednávací síla dodavatelů  

* Divize letecké techniky: dodavatelů v tomto oboru je málo, proto si mohou 

diktovat tvrdé podmínky (málo výrobců specifikovaných dílů) (8). 

* Divize přesného lití: vzhledem ke specifikaci materiálu není příliš světových 

dodavatelů. Nákupní ceny jsou na běžných světových trzích (8). 

* Nejvýznamnější dodavatelé společnosti jsou uvedeni v následující tabulce. Jedná 

se o přehled pouze těch firem, které jsou největšími a stálými dodavateli. Těchto  

10 hlavních dodavatelů představuje 40% všech dodávek, jinak společnost  

má o mnoho více dodavatelů než je uvedeno. Počet firem, dodávajících materiál,  

se pohybuje v stovkách. Mezi největší dodavatele patří firma TA z Francie a naopak 

mezi nejmenší dodavatele patří firma TI z Rakouska (8). 

Tabulka 3: Přehled hlavních dodavatelů (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

údajů z výroční zprávy) 

Název společnosti* Vyjádření v %** Země 

TA 7,8 Francie 

RC 5,6 Velká Británie 

E 4,1 ČR 

Ž 3,4 ČR 

FR 3,2 Velká británie 

EE 3,1 ČR 

M 3,0 ČR 

JI 2,5 ČR 

JA 2,4 Velká Británie 

TI 2,2 Rakousko 

 *Názvy společností jsou uvedeny zkratkami z důvodů ochrany obchodních dat 

společnosti. 

** Procentuální vyjádření v poměru k celkovému objemu nákladů. 

Hrozba vstupů nových firem (konkurence) 

* Konkurence ve strojírenství je velmi silná a to nejen v rámci ČR, ale i celé 

Evropy. Společnost si však musí najít svoje místo i na trzích mimoevropských.  

Zde právě na velmi dobrém marketingu hodně záleží. Společnost se může bránit 
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pouze tím, že její technici a manažeři budou vždy o něco lepší než konkurence. 

Proto se musí technická a technologická vyspělost  PBS Velká Bíteš a.s. neustále 

rozvíjet. Buď je výrobek na tolik vyspělý a chytí se na trhu sám, nebo se firma musí 

snažit ho protlačit na takových trzích, kde je konkurence nízká (8). 

* Na tuzemském trhu se již nedá očekávat vstup nových výrobců. Nová začínající 

firma by musela vynaložit velké investice na to, aby se vyrovnala v co nejkratší 

době již na trhu existujícím firmám. V současné době jde spíše o schopnost prodat 

celou kapacitu, tzn. Přizpůsobit se trhu, najít si své místo (8). 

*Zejména letecká výroba a přesné lití jsou tak náročné a složité výroby,  

že společnost nezaznamenala v posledních 5 letech vstup nových hráčů na trhu. 

Uvedené druhy si přímo vyžadují silný technický rozvoj. Pokud by se objevil  

na trhu nový hráč, tak s know-how zahraničního hráče (8). 

* Hlavní konkurenci výrobků divize letecké techniky představuje francouzská 

společnost M, ukrajinská společnost MS a další evropští výrobci malých leteckých 

motorů a dalších komponentů letecké techniky. Konkurencí pro výrobky divize 

přesného lití je česká společnost PCS a německá společnost Z. Česká společnost 

K a švédská společnost AL představují konkurenci výrobkům divize industry (8). 

Hrozba substitutů 

* Výrobky společnosti musí být takové, aby představovaly optimální řešení pro 

zákazníka nebo byly nejlepší. Hrozba vzniku substitutů je spojena s evropským 

vyspělým „know-how“. Tento princip se uplatňuje na evropských trzích. Vývoj a 

výzkum je držen ve vyspělých zemích, ale výroba je zadávána oblastem, kde jsou 

náklady spojené s výrobou levnější, např. levnější pracovní síla, levnější vstupy, 

levnější energie, apod. Takto vzniká výrobek se stejným evropským vyspělým 

„know-how“, obdobnou úrovní kvality, ale výrazně levnější (8). 

* Divize letecké techniky: v rámci úzce specializované výroby (ve vybraném 

sortimentním segmentu) není v rámci Evropy přímá konkurence (8). 

* Divize přesného lití: hrozba substitučních produktů existuje na evropském trhu, 

proto se společnost snaží jít do technologicky vyspělejších a složitějších produktů.  

  



38 

 

Rivalita 

* Rivalita v tomto oboru je vysoká. V ČR se tímto oborem zabírá několik málo 

společností. S postupem let roste počet firem, zabývající se výrobou pro letecký 

průmysl. V podstatě za konkurenci společnosti můžeme považovat, jakoukoli 

firmu, od které společnost nakupuje materiály, i firmy, pro které společnost dodává 

různé zakázky. V ČR je jen několik málo firem, působící v tak širokém spektru 

výrobní činnosti, jako je analyzovaná společnost (8). 

2.6.2 PEST analýza 

Vlivem makrookolí se zabývá PEST analýza a níže si rozebereme jednotlivé 

faktory.  

P – Politické faktory: Stát i evropská unie vydávají různé programy na podporu 

technického rozvoje, ale podmínky dotací jsou přísné a uchazečů je mnoho. 

Společnost je zapojena do dotovaného programu, který se nazývá ESPOSA. Tento 

projekt se zaměřuje na technologii turbínových motorů vhodných pro malá letadla. 

Do tohoto programu je zapojeno celkem 15 zemí. Celkový rozpočet čerpání podle 

plnění jednotlivých výrobních úkolů je stanoven na 52 000 000 Kč v rozmezí  

let 2012 – 2015. V rove 2012 bylo čerpáno z rozpočtu celkem 8 882 000 Kč. 

V tomto projektu jsou zapojeny všechny divize společnosti, především divize 

letecké techniky (8). 

Dále díky dotačnímu programu EU – Ekoenergie, společnost zateplila výrobní haly 

a budovy (8). 

Obchodní omezení se týká především výrobků z oblasti zbrojního průmyslu. Jejich 

vývoz je přísně regulován z hlediska bezpečnostních podmínek. Jedná se hlavně  

o oblasti jako je Palestina, Irák, Írán, Afganistán, apod. (8). 

E – Ekonomické faktory: V rámci ekonomického prostředí společnost ovlivňuje 

zejména změna kurzů, konkrétně kurzové dopady (v závislosti objemů 

exportu/importu). Vlastní výroba a následující vývoj jsou ovlivňovány prioritami, 

případně změnami zájmů podléhající společenské poptávce v oblasti průmyslové 

výroby. Dopady a změny konkrétně ovlivňuje postoj ministerstva obchodu  

a průmyslu, CZECH investorů, české akademie věd a postoj konkrétních 

výzkumných a vývojových programů. S tím souvisí i podpora konkrétních 
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průmyslových oborů, respektive výrob. Vše výše jmenované má konkrétní dopady 

do ekonomiky společnosti (8). 

S – Sociokulturní faktory: Společnost PBS Velká Bíteš, a.s. je významným 

regionálním zaměstnavatelem, v dnešní době se nezaměstnanost se pohybuje kolem 

8%. Společnost nemůže najít na trhu pracovních sil dostatek kvalifikovaných 

dělnických profesí strojírenského zaměření nejen v místním regionu, ale i v celé 

České republice. Proto se obtížně zajišťuje obsazení pracovišť na více směn (8). 

T – Technologické faktory: Společnost investuje do technického rozvoje,  

do modernizace technologií a do životního prostředí. V oblasti ekologie společnost 

zmodernizovala firemní čističku odpadních vod. Společnost díky investicím  

do nových technologií a do modernizací uvedla na trh nové či inovované výrobky, 

zejména se jedná o výrobky leteckého průmyslu (8). 

Společnost PBS Velká Bíteš, a.s. si provádí technický rozvoj výrobků, má zřízený 

zvláštní útvar-středisko projekty a vývoj. Společnost vynakládá na technologický 

rozvoj cca 140 000 000 Kč ročně, což je zhruba 12,92% tržeb. V současnosti 

společnost tlačí konkurence stále více do snižování cen a na vývoj je stále méně 

finančních prostředků. Proto se neustále hledají i jiné zdroje financování (např. 

dotace) (8). 
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3 Finanční analýza ukazatelů 

V této části bude provedena a zhodnocena finanční analýza jednotlivých ukazatelů 

za období 2009-2012. Veškerá data jsem čerpala z účetních výkazů společnosti. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů představuje analýzu horizontální a vertikální. 

Analýza bude provedena u vybraných položek rozvahy. 

3.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zabývá meziroční změnou jednotlivých položek aktiv 

(pasiv). Společnost během sledovaných let neeviduje dlouhodobé pohledávky, 

proto nebudou zahrnuty v následující tabulce hodnot. V tabulce nebude zahrnut ani 

základní kapitál, jehož hodnota je pořád totožná, tudíž nedošlo k jeho meziroční 

změně.  

Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování na základě dat 

účetních výkazů) 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

v tis. KČ v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Celk. aktiva  -11 110 -1,27 -12 537 -1,45 52 100 6,11 

Dl. Majetek -40 766 -11,25 24 741 7,69 50 375 14,54 

DHM -8 904 -3,04 25 126 8,86 50 237 16,27 

DNM -3 513 -33,79 -2 643 -38,39 1 647 38,84 

DFM -28 349 -47,59 2 258 7,23 -1 509 -4,51 

Oběžná 

aktiva 
19 920 3,74 -39 750 -7,57 7 978 1,64 

Zásoby -22 014 -8,32 -20 734 -8,54 -3 246 -1,46 

Krátk. 

Pohledávky 
11 805 9,27 7 261 5,22 5 725 3,91 

Krátk.  Fin. 

Majetek 
29 129 25,49 -26 277 -18,32 5 499 4,70 

Čas. 

Rozlišení 
10 736 138,89 2 472 13,39 -6 253 -29,86 
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Rok 2010 znamenal pokles celkových aktiv o 1,27% oproti předešlému roku 2009, 

přesně se jedná o pokles o 11 110 tis. Kč. Dlouhodobý majetek se snížil o 40 766 

tis. Kč, procentuálně o 11,25%. Naopak oběžná aktiva se zvýšila o 18 920 tis. Kč, 

což je o 3,74% a časové rozlišení o 10 736 tis. Kč, procentuálně se časové rozlišení 

zvýšilo o 138,89%. Dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří převážnou část 

dlouhodobého majetku, se snížil o 8 904 tis. Kč, tedy o 3,04%. Pokles byl 

zaznamenán také u dlouhodobého nehmotného majetku, který poklesl o 3 513 tis. 

Kč, což je o 33,79%. Největší pokles byl zaznamenán u dlouhodobého finančního 

majetku, u kterého došlo k poklesu o 28 349 tis. Kč, procentuálně se snížil  

o 47,59%. Na zvýšení oběžných aktiv měl zásadní vliv krátkodobý finanční majetek 

a následně krátkodobé pohledávky. Krátkodobý finanční majetek se zvýšil o 29 129 

tis. Kč, v procentuálním vyjádření o 25,49%. Tento nárůst je spojen se zvýšením 

tržeb a zisku téměř o 10%. Nárůst byl také zaznamenán u zmíněných krátkodobých 

pohledávek, které se zvýšily o 11 805 tis. Kč, tedy o 9,27%. U zásob došlo  

ke snížení o 22 014 tis. Kč, což představuje pokles o 8,32%. Nárůst časového 

rozlišení o 10 736 tis. Kč, procentuálně o 138,89%, je spojen se změnou způsobu 

účtování platnou od 1.1.2010. Společnost přestala účtovat dlouhodobý hmotný 

majetek do 40 000 Kč na majetkové účty a začala jej časově rozlišovat přes účet 

381.  

Rok 2011 probíhal obdobně jako rok 2010. Celková aktiva poklesla o 12 537 tis. 

Kč, v procentuálním vyjádření o 1,45%. V případě dlouhodobého majetku došlo 

oproti roku 2010 k nárůstu, a to o 24 741 tis. Kč, tedy o 7,69%. Oběžná aktiva 

zaznamenala v tomto roce pokles o 39 750 tis. Kč, což je o 7,57%. Časové rozlišení, 

stejně jako v předešlém roce, vzrostlo o 2 472 tis. Kč, tedy o 13,39%.  Na zvýšení 

dlouhodobého majetku se hlavně podílel dlouhodobý hmotný majetek, u kterého 

došlo k nárůstu o 25 126 tis. Kč, což je o 8,86%. Příčinou tohoto nárůstu  

je investování do nových technologií, jako je např. obráběcí centrum MAZAK nebo 

CNC stroje. Dlouhodobý nehmotný majetek poklesl o 2 643 tis. Kč, tedy o 38,39%. 

U dlouhodobého finančního majetku byl naopak zaznamenán nárůst, a to o 2 258 

tis. Kč, což je o 7,23%. Hlavní podíl na snížení oběžných aktiv měla položka zásoby 

a položka krátkodobého finančního majetku. U zásob došlo ke snížení o 20 734 tis. 

Kč, tedy o 8,54%. Společnost se postupně snaží snižovat množství zásob, což má 

pozitivní vliv na likviditu. Krátkodobý finanční majetek také poklesl, a to o 26 277 

tis. Kč, tedy o 18,32%. I přesto, že došlo ke zvýšení tržeb o téměř 10%, byl 
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zaznamenán pokles u krátkodobého finančního majetku, neboť společnost 

investovala do rozvoje technologií a rekonstrukcí. Krátkodobé pohledávky vzrostly 

o 7 261 tis. Kč, tedy o 5,22%. Stejně jako v předchozím roce došlo ke zvýšení 

převážně pohledávek z obchodního vztahů, tzn., společnost poskytuje obchodní 

úvěr svým odběratelům, což není pro ni výhodné.  

Rok 2012 zaznamenal oproti roku 2010 a 2011 nárůst celkových aktiv, a to o 52 100 

tis. Kč, což je o 6,11%. Nárůst eviduje jak dlouhodobý majetek – o 50 375 tis. Kč, 

procentuálně o 14,54%, tak i oběžná aktiva – o 7 978 tis. Kč, tedy o 1,64%.  

U časového rozlišení došlo naopak k poklesu o 6 253 tis. Kč, což je o 29,86%. 

Hlavní podíl na zvýšení dlouhodobého majetku má dlouhodobý hmotný  

a nehmotný majetek. U dlouhodobého hmotného majetku došlo k nárůstu o 50 237 

tis. Kč, tedy o 16,27%. I v roce 2012 společnost investovala do nových technologií 

a do rekonstrukcí stávajících budov a zařízení. Dlouhodobý nehmotný majetek také 

zaznamenal nárůst, a to o 1 647 tis. Kč, což je o 38,84%. Dlouhodobý finanční 

majetek poklesl oproti předchozímu roku o 1 509 tis. Kč, což je o 4,51%.  

U oběžných aktiv došlo o pět nárůstu krátkodobých pohledávek, a to o 5 725 tis. 

Kč, tedy o 3,91%. Stejně jako u předchozího roku došlo k nárůstu převážně 

pohledávek z obchodního vztahu. S nárůstem tržeb až o 21% je spojen nárůst 

krátkodobého finančního majetku, a to o 5 499 tis. Kč, což je o 4,70%. Zásoby 

pokračují v klesající tendenci. V roce 2012 poklesly o 3 246 tis. Kč, tedy o 1,46%.  

Tabulka 5: Vývoj aktiv v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

dat účetních výkazů) 

 2009 2010 2011 2012 

Celk. aktiva 876 468 865 358 852 821 904 921 

Dl. Majetek 362 492 321 726 346 467 396 842 

Oběžná aktiva 506 246 525 166 485 416 493 394 

Čas. Rozlišení 7 730 18 466 20 938 14 685 
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Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování na základě dat 

účetních výkazů) 

Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování na základě dat 

účetních výkazů) 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

v tis. KČ v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Celk. pasiva -11 110 -1,27 -12 537 -1,45 52 100 6,11 

Vl. Kapitál -4 428 -0,83 13 620 2,56 32 132 5,89 

Kap. Fondy 1 318 7,83 2 258 14,56 -1 509 -11,38 

Fondy ze 

zisku 
456 0,85 299 0,55 1 455 2,67 

VH min. let -3 039 -16,06 -1 036 -6,52 -1 706 -11,49 

VH za běž. 

Účet. Obd. 
-3 163 -15,68 12 099 71,15 33 892 116,45 

Cizí zdroje -6 356 -1,88 -25 528 -7,69 20 607 6,73 

Rezervy 11 840 164,44 3  343 1,68 6 696 29,92 

Krátk. 

Závazky 
39 442 2,52 -19 950 -10,16 50 137 28,43 

Dl. Závazky 1 430 12,76 1 191 9,43 2 091 15,12 

Bank. 

Úvěry a 

výpomoci 
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Čas. 

Rozlišení 
-326 -19,10 -629 -45,55 -639 -84,97 

 

V roce 2010 došlo ke snížení pasiv o 11 110 tis. Kč, což je o 1,27%. Vlastní kapitál 

zaznamenal pokles o 4 428 tis. Kč, tedy o 0,83%. Velký podíl na snížení vlastního 

kapitálu má především snížení HV minulých let o 3 039 tis. Kč, tedy o 16,06%,  

a snížení HV běžného účetního období o 3 163 tis. Kč, což je o 15,68%. Nárůst 

zaznamenaly kapitálové fondy o 1 318 tis. Kč, procentuálně o 7,83% a fondy  

ze zisku, které se zvýšily o 456 tis. Kč, což je o 0,85%.  Cizí zdroje se celkově 

snížily o 6 356 tis. Kč, což je o 1,88%. U položky bankovní úvěry a výpomoci došlo 

k nejvýraznější změně, která zapříčinila snížení celkové hodnoty cizích zdrojů. 

Bankovní úvěry a výpomoci se snížily o 59 068 tis. Kč, tedy o 36,24%. Rezervy 

zaznamenaly nárůst o 11 840 tis. Kč, což je o 164,44%. Krátkodobé závazky také 

vzrostly o 39 442 tis. Kč, tedy o 2,52%. Zvýšení krátkodobých závazků bylo 

způsobeno zvýšením položky krátkodobé přijaté zálohy o 50 793 tis. Kč, což  

je o 111,15%. Dlouhodobé závazky zaznamenaly také mírný nárůst o 1 430 tis. Kč, 

tedy o 12,76%. Časové rozlišení pokleslo o 326 tis. Kč, tedy o 19,10%.  

Rok 2011, stejně jako rok předchozí, zaznamenal také pokles pasiv, a to o 12 537 

tis. Kč, procentuálně o 1,45%. Vlastní kapitál se na rozdíl od roku 2010 zvýšil  

o 13 260 tis. Kč, tedy o 2,56%. Hlavním příčinou tohoto zvýšení byl nárůst tržeb  

a zisku o více než 10%. To se odráží v položce HV za běžné účetní období, která 

vzrostla o 12 099 tis. Kč, tedy o 71,15%. Dále se zvýšily kapitálové fondy o 2 258 

tis. Kč, což je o 14,56%. Fondy ze zisku se také mírně zvýšily, a to o 299 tis. Kč, 

procentuálně o 0,55%. Pokles byl zaznamenán u položky HV minulých období,  

a to o 1 036 tis. Kč, což je o 6,52%. Cizí zdroje zaznamenaly pokles o 25 528 tis. 

Kč, procentuálně o 7,69%. Tento pokles je způsoben poklesem krátkodobých 

závazků o 19 950 tis. Kč, tedy o 10,16%, a poklesem krátkodobých bankovních 

úvěrů a výpomocí o 10 112 tis. Kč, což je o 9,73%. Rezervy vzrostly o 3 343 tis. 

Kč, procentuálně o 1,68%. Vzrůst zaznamenaly i dlouhodobé závazky, a to o 1 191 

tis. Kč, což je o 9,43%. Časové rozlišení pokleslo o 629 tis. Kč, tedy o 45,55%.  

V roce 2012 pasiva vzrostla o 52 100 tis. Kč, tedy o 6,11%, neboť došlo k vzrůstu 

jak vlastního kapitálu, tak i cizích zdrojů. Vlastní kapitál vzrostl o 32 132 tis. Kč, 

procentuálně o 5,89%, v důsledku výrazného nárůstu HV za běžné účetní období. 
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Jedná se o zvýšení o 33 892 tis. Kč, což je o 116,45%, který je spojen se zvýšením 

tržeb o téměř 20%. Dále vzrostly fondy ze zisku o 1 455 tis. Kč, tedy o 2,67%. 

Pokles byl zaznamenán u kapitálových fondů o 1 509 tis. Kč, procentuálně  

o 11,38%, a u HV minulých let o 1 706 tis. Kč, tedy o 11,49%. Cizí zdroje také 

vzrostly celkově o 20 607 tis. Kč, což je o 6,73%. Rezervy se zvýšily o 6 696 tis. 

Kč, tedy o 29,92%. Krátkodobé závazky taktéž zaznamenaly nárůst, a to o 50 137 

tis. Kč, tedy o 28,43%, který je způsoben zvýšením závazků z obchodních vztahů, 

závazků za zaměstnanci a přijatých krátkodobých záloh. I dlouhodobé závazky  

se zvýšily o 2 091 tis. Kč, procentuálně o 15,12%. U bankovní úvěrů a výpomocí 

došlo k pozitivnímu snížení o 38 317 tis. Kč, což je o 40,84%. Časové rozlišení, 

stejně jako v předchozích letech, zaznamenalo v roce 2012 pokles o 639 tis. Kč, 

tedy o 84,97%. 

Tabulka 7: Vývoj pasiv v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

dat účetních výkazů) 

 2009 2010 2011 2012 

Celk. pasiva 876 468 865 358 852 821 904 921 

Vl. Kapitál 536 508 532 080 545 700 577 832 

Cizí zdroje 338 253 331 897 306 369 326 976 

Čas. Rozlišení 1 707 1 381 752 113 

 

 

Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování na základě dat 

účetních výkazů) 
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Horizontální analýza VZZ 

Tabulka 8: Horizontální analýza položek VZZ v období 2009-2012 (Zdroj: vlastní 

zpracování na základě dat účetních výkazů) 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

v tis. 

KČ 
v % 

v tis. 

Kč 
v % v tis. Kč v % 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 0 

Výkony 51 098 6,60 83 356 10,09 215 172 23,67 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
76 763 10,46 82 059 10,12 190 216 21,30 

Výkonná spotřeba 38 304 7,67 22 960 4,27 137 438 24,51 

Přidaná hodnota 12 794 4,65 60 396 20,97 77 734 22,31 

Osobní náklady 33 628 14,62 51 484 19,53 40 682 12,91 

Provozní výsledek 

hospodaření 
-1 103 -3,65 7 761 26,62 43 704 118,38 

Finanční výsledek 

hospodaření 
4 274 35,60 5 247 67,88 -2 461 -99,11 

Daň z příjmu za běžnou 

činnost 
6 334 331,10 909 20,56 7 351 101,38 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 
-3 163 -15,68 12 099 71,15 33 892 116,45 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
3 171 17,37 13 008 60,71 41 243 119,77 

 

Společnost je firmou výrobní, nikoli obchodní, tudíž u společnosti nejsou 

zaznamenány žádné tržby z prodeje zboží ani obchodní marže. Ve sledovaném 

období zaznamenáváme růst výkonů, v roce 2010 se zvýšily o 51 098 tis. Kč, v roce 

2011 o 83 356 tis. Kč a v roce 2012 o 215 172 tis. Kč. Hlavní podíl na zvyšování 

výkonů má zvyšování tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tržby se v roce 

2010 zvýšily o 76 763 tis. Kč, v roce 2011 o 82 059 tis. Kč a v roce 2012 o 190 216 

tis. Kč. Výkonová spotřeba se v roce 2010 zvýšila o 38 304 tis. Kč, v roce 2011  

o 22 960 tis. Kč a v roce 2012 o 137 438 tis. Kč. Neboť dochází u výkonů 

k výraznějšímu růstu než u výkonové spotřeby, dochází k růstu i u přidané hodnoty. 

V roce 2010 se přidaná hodnoty zvýšila o 12 794 tis. Kč, v roce 2011 o 60 396 tis. 
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Kč a v roce 2012 o 77 734 tis. Kč. V roce 2010 došlo k výraznému zvýšení 

provozních nákladů, zejména osobních nákladů o 33 628 tis. Kč. Díky tomuto 

výraznému zvýšení a nižší hodnotě přidané hodnoty se provozní výsledek 

hospodaření v roce 2010 snížil o 1 103 tis. Kč. V roce 2011 a 2012 roste přidaná 

hodnota výrazněji než provozní náklady, tudíž roste i provozní výsledek 

hospodaření. V roce 2011 se zvýšil o 7 761 tis. Kč a v roce 2012 o 43 704 tis. Kč. 

Neboť došlo v roce 2010 ke snížení provozního výsledku hospodaření o 1 103 tis. 

Kč, zvýšení finančního výsledku hospodaření o 4 274 a zvýšení daně z příjmů  

o 6 334 tis. Kč, výsledek hospodaření za běžné účetní období se snížil o 3 163 tis. 

Kč. V následujících letech už má výsledek hospodaření rostoucí tendenci, v roce 

2011 se zvýšil o 12 099 tis. Kč a v roce 2012 o 33 892 tis. Kč. Výsledek hospodaření 

za běžné účetní období kopíruje vývoj provozního výsledku hospodaření, na který 

májí významný vliv tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

 

Graf 3: Vývoj tržeb a výsledku hospodaření v období 2009-2012 (Zdroj: vlastní 

zpracování na základě dat účetních výkazů) 

 

3.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje podíl jednotlivých položek aktiv (pasiv) k celkovým 

aktivům (pasivům). V následující tabulce nejsou uvedeny dlouhodobé pohledávky, 

neboť je společnost během sledovaného období neeviduje.  
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Vertikální analýza aktiv  

Tabulka 9: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování na základě dat 

účetních výkazů) 

 2009 2010 2011 2012 

Celk. aktiva 100% 100% 100% 100% 

Dl. Majetek 41,36% 37,18% 40,63% 43,85% 

DHM 33,38% 32,78% 36,20% 39,67% 

DNM 1,19% 0,80% 0,50% 0,65% 

DFM 6,79% 3,60% 3,93% 3,53% 

Oběžná aktiva 57,76% 60,69% 56,92% 54,52% 

Zásoby 30,20% 28,04% 26,02% 24,16% 

Krátk. Pohl. 14,53% 16,08% 17,16% 16,81% 

Krátk. Fin. 

Majetek 
13,03% 16,57% 13,74% 13,55% 

Čas. Rozlišení 0,88% 2,13% 2,45% 1,63% 

 

V analyzovaných letech 2009-2012 představuje větší část aktiv oběžná aktiva, 

jejichž podíl se pohybuje v rozmezí 50 – 61%.  

V roce 2009 dlouhodobý majetek tvoří 41,36% celkových aktiv, oběžná aktiva 

představují 57,76% celkových aktiv a časové rozlišení 0,88%. Převážnou část 

dlouhodobého majetku tvoří dlouhodobý hmotný majetek, a to 33,38% celkových 

aktiv. Větší část oběžných aktiv představují zásoby, jejichž podíl na celkových 

aktivech je 30,20%.  

V roce 2010 podíl dlouhodobého majetku poklesl 37,18% a zvýšil se podíl 

oběžných aktiv na 60,69%. Časové rozlišení tvoří 2,13% celkových aktiv. 

Dlouhodobý majetek je převážně tvořen dlouhodobým hmotným majetkem, jehož 

podíl na celkových aktivech je 32,78%. V oběžných aktivech začíná postupně klesat 

podíl zásob, v roce 2010 zásoby představují 28,04% celkových aktiv. K nárůstu 
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došlo u krátkodobého finančního majetku, který představuje 16,57% celkových 

aktiv.  

V roce 2011 byly pořízeny nové technologie, což je příčinou navyšování podílu 

dlouhodobého majetku – 40,63% celkových aktiv. Tyto investice se převážně 

týkaly dlouhodobého hmotného majetku, jehož podíl se tudíž zvýšil a představuje 

36,20% celkových aktiv. Podíl oběžných aktiv klesl na 56,92%. Větší část 

oběžných aktiv, stejně jako v roce předchozím, představují zásoby. Jejich podíl  

na celkových aktivech je 26,02%. Během sledovaných let mají zásoby klesající 

tendenci. Se zmíněnými investicemi je spojen i pokles podílu krátkodobého 

finančního majetku na 13,74%. Časové rozlišení tvoří 2,45% celkových aktiv. 

Zvýšení časového rozlišení v letech 2010 a 2011 je způsobeno změnou účtování  

o dlouhodobém hmotném majetku do 40 000 Kč (přes účet 381).   

V roce 2012 probíhaly další investice nejen do nových technologií, ale i do různých 

rekonstrukcí. Z toho důvodu se opět zvýšil podíl dlouhodobého majetku na 43,85% 

celkových aktiv. Především se zvýšil podíl dlouhodobého hmotného majetku  

na 39,67% celkových aktiv, který tak tvoří převážnou část dlouhodobého majetku. 

Oběžná aktiva tvoří 54,52% celkových aktiv a časové rozlišení představuje 1,63% 

celkových aktiv. I přesto že mají zásoby klesající tendenci, tvoří převážnou část 

oběžných aktiv – 24,16% celkových aktiv. V souvislosti s proběhlými investicemi 

a splácením bankovních úvěrů a výpomocí se snížil i podíl krátkodobého finančního 

majetku na 13,55% celkových aktiv.  

 

Graf 4: Struktura aktiv v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

dat účetních výkazů) 
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Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 10: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování na základě dat 

účetních výkazů) 

 2009 2010 2011 2012 

Celk.  pasiva 100% 100% 100% 100% 

Vl. Kapitál 61,21% 61,49% 63,99% 63,85% 

Zákl. kapitál 52,54% 53,22% 54,00% 50,89% 

Kap. Fondy -1,92% -1,79% -1,55% -1,63% 

Fondy ze 

zisku 
6,13% 6,26% 6,39% 6,18% 

VH min. let 2,16% 1,84% 1,74% 1,45% 

VH za běžné 

účetní období 
2,30% 1,98% 3,41% 6,96% 

Cizí zdroje 38,59% 38,35% 35,92% 36,13% 

Rezervy 0,82% 2,20% 2,62% 3,21% 

Krátk. 

Závazky 
17,90% 22,68% 20,68% 25,03% 

Dl. Závazky 1,28% 1,46% 1,62% 1,76% 

Bank. Úvěry a 

výpomoci 
18,59% 12,01% 11,00% 6,13% 

Čas. Rozlišení 0,20% 0,16% 0,09% 0,02% 

 

V sledovaném období tvoří převážnou část pasiv vlastní kapitál, který se pohybuje 

v rozmezí 61 – 65%. Převažující částí vlastního kapitálu je základní kapitál, jehož 

podíl je v rozmezí 50 – 54% celkových pasiv.  

V roce 2009 tvoří vlastní kapitál 61,21% celkových pasiv, cizí zdroje tvoří 38,59% 

celkových pasiv a časové rozlišení 0,20% celkových pasiv. Jak už bylo zmíněno, 

převážnou část vlastního kapitálu tvoří základní kapitál, a to 52,54% celkových 

pasiv. HV za běžné účetní období tvoří 2,30% celkových pasiv. Převažující částí 

cizích zdrojů jsou bankovní úvěry a výpomoci, jejichž podíl představuje 18,59% 

celkových pasiv. Pozitivním zjištěním je skutečnost, že tato položka pasiv  

má ve sledovaném období klesající tendenci a v roce 2012 tvoří pouze 6,13% 
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celkových pasiv. Položka rezervy a dlouhodobé závazky mají ve sledovaném 

období rostoucí tendenci. Rezervy v roce 2009 tvoří 0,82% celkových pasiv a v roce 

2012 3,21% celkových pasiv. Dlouhodobé závazky v roce 2009 představují 1,28% 

celkových pasiv a v roce 2012 se tato hodnota zvýšila na 1,76%.  

V roce 2010 jsou pasiva tvořena z 61,49% vlastním kapitálem, z 38,35% cizími 

zdroji a z 0,16% časovým rozlišením. Základní kapitál je převažující částí nejen 

vlastního kapitálu, ale i celkových pasiv – tvoří 53,22%. Podíl HV běžného 

účetního období poklesl a tvoří 1,98% celkových pasiv. Rezervy a dlouhodobé 

závazky pokračují v rostoucí tendenci. Naopak klesající tendenci si udržuje položka 

pasiv bankovní úvěry a výpomoci díky včasnému a pravidelnému splácení.  

V roce 2011 jsou pasiva tvořena z 63,99% vlastním kapitálem, kde je převažující 

částí základní kapitál, z 35,92% cizími zdroji, kde převažují krátkodobé závazky,  

a z 0,09% časovým rozlišením. Díky zvýšení tržeb vzrostl podíl HV běžného 

účetního období a tvoří 3,41% celkových pasiv.  

V roce 2012 tvoří vlastní kapitál 63,85% celkových pasiv, cizí zdroje představují 

36,13% celkových pasiv a časové rozlišení 0,02% celkových pasiv. Základní 

kapitál si uchovává i v roce 2012 převažující část vlastního kapitálu. Rostoucí 

tendence HV běžného účetního období pokračuje a dostává se na hodnotu 6,96%. 

Převážnou část cizích zdrojů představují krátkodobé závazky, které vzrostly  

na 25,03%. Bankovní úvěry a výpomoci díky splácení společnosti se snížily  

až na 6,13%, z původních 18,59%. 



52 

 

 

Graf 5: Struktura pasiv v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

dat účetních výkazů) 

Vertikální analýza VZZ 
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zpracování na základě dat účetních výkazů) 
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Podnik neeviduje žádné tržby z prodeje zboží. Tržby z prodeje vlastních výrobků  

a služeb představují 96,56% v roce 2009, 96,01% v roce 2010, 97,69% v roce 2011 

a 97,96% v roce 2012 celkových tržeb. Zbylá procenta tvoří tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu. 

Položka výkazu zisku a ztrát výkony v roce 2009 a 2012 překračuje 100% podílu 

na celkových tržbách, přesněji v roce 2009 představují 101,88% a v roce 2012 

101,67%. Je to dáno nižší hodnotou celkových tržeb oproti hodnotě výkonů. Podíl 

výkonové spotřeby na celkových tržbách se pohybuje v rozmezí 61,34-65,69%. 

Nejnižší podíl 61,34% byl zaznamenán v roce 2011 a nejvyšší 65,69% v roce 2009. 

Přidaná hodnota představuje na celkových tržbách podíl v rozmezí 34,09-38,53%, 

kdy nejnižší podíl byl v roce 2010 a nejvyšší v roce 2012. Osobní nálady se podílí 

na celkových tržbách v rozmezí 30,25-34,47%, a to převážně mzdy, které  

se pohybují v rozmezí 22,20-25,26%. Podíl provozního VH v roce 2010 poklesl  

na 3,45%, neboť došlo k poklesu výkonů, především tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, mírně poklesla i výkonová spotřeba, ale vzrostly osobní náklady. 

V následujících letech se podíl na celkových tržbách výsledku hospodaření zvyšuje 

a v roce 2012 představuje 7,29%. Podíl VH před zdaněním má rostoucí tendenci  

ve sledovaném období. V roce 2009 byl podíl 2,40% a v roce 2012 6,84%.  

Od něj se odvíjí i rostoucí tendence daně z příjmů. Podíl výsledku hospodaření  

na celkových tržbách se pohybuje v rozmezí 2,01-5,70%. Nejnižší podíl VH byl 

v roce 2010 a nejvyšší v roce 2012. 

 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozlišujeme tři základní ukazatele, a to čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 

prostředky a čistý peněžně-pohledávkový finanční fond. 

Tabulka 12: Analýza rozdílových ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

dat účetních výkazů) 

 vzorec 2009 2010 2011 2012 

ČPK OA – KCZ  222 410 264 760 245 256 232 335 

ČPP peníze + BÚ – KCZ   -179 567 -117 008 -123 039 -138 439 

ČPPFF OA – Zás. – KCZ -42 258 22 106 23 336 13 661 

  



54 

 

Na čistý pracovní kapitál lze pohlížet ze dvou pohledů, a to z pohledu manažerského 

a z pohledu vlastníků (investorů). Pro analýzu jsem použila ČPK z pohledu 

manažera, který představuje jakýsi ochranný polštář společnosti neboli určitý volný 

finanční fond. V sledovaném období byly hodnoty ukazatele pozitivní. Nejnižší 

hodnoty dosahoval ČPK v roce 2009, a to 222 410, a naopak nejvyšší hodnoty 

dosahoval v roce 2010, a to 264 760.  Největší změna se sledovaném období nastala 

v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení oběžných aktiv o 3,74% a ke snížení 

krátkodobých cizích pasiv, zejména se jednalo o výrazné snížení krátkodobých 

bankovních úvěrů a výpomocí o 36,24%. Od roku 2010 má ČPK klesající tendenci, 

což je způsobeno postupným snižováním oběžných aktiv, především snižováním 

zásob, které mají na oběžných aktivech největší podíl, a to 28,04%. V porovnání 

s oborovými průměry dle (12) jsou hodnoty ukazatel ČPK společnosti vyšší. 

Společnost má zbytečně velké množství finančních prostředků na bankovním účtu.  

Pokud bude brát v rámci oběžných aktiv pouze peníze v hotovosti a na bankovních 

účtech a odečteme následně od nich krátkodobé závazky, získáváme čisté pohotové 

prostředky. Záporné hodnoty čistých pohotových prostředků jsou způsobeny 

velkým podílem zásob na oběžných aktivech – 28,04%.  Nejnižších hodnot bylo 

dosaženo v roce 2009, a to -179 567, a nejpříznivější situace nastala v roce 2010,  

a to -117 008, ale i přesto se jedná zápornou hodnotu. 

Odečteme-li od oběžných aktiv jen zásoby, získáváme čistý peněžně-pohledávkový 

finanční fond. V roce 2009 ukazatel dosahuje záporné hodnoty, což je způsobeno 

vysokými krátkodobými cizími pasivy a větším podílem zásob na aktivech. 

Příčinou tohoto zvýšení krátkodobých cizích pasiv je přijetí krátkodobých 

bankovních úvěrů a výpomocí. V následujících letech jsou hodnoty kladné 

s rostoucí tendencí díky postupnému snižování krátkodobých bankovních úvěrů  

a výpomocí i podílu zásob.  

 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů zahrnuje ukazatele likvidity, rentability 

zadluženosti a aktivity.  
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3.3.1 Ukazatele likvidity 

Tabulka 13: Ukazatel likvidity 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

dat účetních výkazů) 

 vzorec 2009 2010 2011 2012 

Běžná 
OA

KD
 3,99 8,19 7,61 14,27 

Pohotová 
OA − Zás.

KD
 1,90 4,42 4,13 7,94 

Okamžitá 
peníze + BÚ + CP

dluhy s okam. spl.
 0,40 0,55 0,49 0,47 

 

Hodnoty běžné likvidity v letech 2009-2012 rostoucí tendenci. Nejvyšší hodnoty 

dosahuje ukazatel v roce 2012, a to 14,27. Nejnižší hodnoty je dosaženo v roce 

2009, kdy je hodnota ukazatele 3,99. Díky vysoké hodnotě tohoto ukazatele 

v jednotlivých letech existuje jen malá pravděpodobnost, že se podnik ocitne 

v platební neschopnosti. Z těchto hodnot vyplývá, že společnost má dostatek 

oběžných aktiv, pomocí kterých by mohla uhradit své závazky. Dle  

(3) jsou doporučené hodnoty tohoto ukazatele v rozmezí 1,5 – 2,5. 

Hodnoty pohotové likvidity se pohybují v rozmezí 1,90-7,94. Stejně jako u běžné 

likvidity mají hodnoty tohoto ukazatele rostoucí tendenci. Nejvyšší hodnoty 

dosahuje ukazatel v roce 2012 a nejnižší v roce 2009. Pohotová likvidita dosahuje 

nižších hodnot než likvidita běžná, neboť u pohotové likvidity odečítáme  

od oběžných aktiv zásoby. Které mají velký podíl na oběžných aktivech. Společnost 

disponuje s dostatečnou likviditou. Z těchto výsledků můžeme konstatovat, že není 

ohrožena platební schopnost podniku. Doporučené hodnoty dle (3) jsou 1:1,  

ale vyšší hodnoty tohoto kazatele jsou výhodnější pro věřitele. 

Hodnoty okamžité likvidity se pohybují ve sledovaném období v rozmezí  

0,40-0,55. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2010 a nejnižší v roce 2009. 

Hodnoty ukazatele okamžité likvidity jsou nižší, ale i přesto je společnost schopna 

dostát svých závazků. Ukazatel dosahuje nízkých hodnot z důvodů odečtení zásob 

i pohledávek od oběžných aktiv. Doporučené hodnoty okamžité likvidity dle  

(3) jsou 0,2 – 1,1. Můžeme tedy konstatovat, že hodnoty tohoto ukazatele  

se pohybují v doporučeném rozmezí, ale je nutné je porovnat s odvětvím. 
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V porovnání s odvětvovým průměrem jsou hodnoty běžné likvidity na stejné 

úrovni. Horších výsledků společnost dosahuje u pohotové likvidity,  

kde jsou hodnoty nižší než je odvětvový průměr, tudíž je potřeba snížit množství 

zásob. Okamžitá likvidita má stejně jako běžná likvidita hodnoty na stejné úrovni 

s odvětvovým průměrem (12). 

 

 

Graf 6:Ukazatele likvidity v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

dat účetních výkazů) 

 

3.3.2 Ukazatele rentability 

Tabulka 14: Ukazatele rentability v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování 

na základě dat účetních výkazů) 

 vzorec 2009 2010 2011 2012 

ROI 
EAT

CK
 2,30% 1,97% 3,41% 6,96% 

ROA-podnik 

ROA-odvětví 

EBIT

CA
 

3,45% 

3,23% 

3,37% 

5,92% 

4,33% 

5,40% 

8,91% 

6,33% 

ROE-podnik 

ROE-odvětví 

EAT

VK
 

3,76% 

6,15% 

3,20% 

11,61% 

5,33% 

10,86% 

10,90% 

12,12% 

ROS 
EAT

T
 2,75% 2,10% 3,26% 5,82% 

ROCE 
EAT

VK + DZ
 3,68% 3,12% 5,20% 10,61% 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012

Ukazatele likvidity v letech 2009-2012

Běžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita



57 

 

Hodnoty ukazatele ROI se pohybují v rozmezí 1,97-6,96%, kdy nejnižší hodnoty 

bylo dosaženo v roce 2010 a nejvyšší v roce 2012. V roce 2010 ukazatel ROI 

poklesl na velmi nízkou hodnotu, a to na 1,97%. Příčinou tohoto poklesu bylo 

vytvoření nízkého výsledku hospodaření běžného účetního období oproti 

předchozímu roku v souvislosti s rostoucím kapitálem. V následujících letech roste 

výsledek hospodaření rychleji než celkový kapitál, díky čemuž dochází  

ke zvyšování i ukazatele ROI. 

Ukazatel ROA má ve sledovaném období podobný vývoj jako ukazatel ROI. 

Hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí 3,37-8,91%. Nejnižších hodnot 

bylo dosaženo v roce 2010 a nejvyšších v roce 2012. V roce 2010 došlo taktéž 

poklesu, jehož příčinou byl nízký HV běžného účetního období. V následujících 

letech dochází k zvyšování výsledku hospodaření i k zvyšování celkových aktiv. 

Ale díky výraznějšímu zvyšování výsledku hospodaření oproti aktivům, dochází  

ke zvyšování i ukazatele ROA. 

Obdobný vývoj jako předešlé ukazatele má i ukazatel ROE. V roce 2010 dosahuje 

nejnižších hodnot, a to 3,20%, a v roce 2012 dosahuje nejvyšších hodnot,  

a to 10,90%. Opět došlo v roce 2010 k poklesu hodnoty, ale od roku 2011  

má ukazatel rostoucí tendenci.  Z výsledků lze konstatovat, že společnost postupně 

dokazuje svůj vlastní kapitál efektivně zhodnocovat.  

Hodnoty ukazatelů rentability tržeb (ROS) a rentability dlouhodobých zdrojů 

(ROCE) kopírují vývoj předešlých ukazatelů. Stejně jako u ostatních ukazatelů 

rentability zaznamenaly ukazatele ROS a ROCE pokles v roce 2010 s následujícím 

rostoucím charakterem.  

Hodnoty ROA jsou v roce 2009 a 2012 dokonce vyšší než průměrné oborové 

hodnoty, které se pohubují v rozmezí 3,23-6,33%. V roce 2009 a 2010 jsou hodnoty 

podniku mírně podprůměrné. Oborové hodnoty ukazatele ROE se pohybují 

v rozmezí 6,15-12,12%. Hodnoty ROE jsou v roce 2009 téměř poloviční  

než oborové hodnoty, v roce 2010 dokonce jsou tři krát menší, v roce 2011  

jsou opět poloviční. V roce 2012 se hodnoty ROE zvýšily a představují mírný 

podprůměr (12). 
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Graf 7:Ukazatele rentability v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování  

na základě dat účetních výkazů) 

 

3.3.3 Ukazatele aktivity 

Tabulka 15: Ukazatele aktivity v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování  

na základě dat účetních výkazů) 

 vzorec Podnik/odvětví 2009 2010 2011 2012 

Obrat celk. 

aktiv 

T

CA
 

Podnik 

Odvětví 

0,87 

1,23 

0,98 

1,29 

1,07 

1,39 

1,22 

1,40 

Obrat stál. 

Aktiv 

T

DM
 Podnik 

Odvětví 

2,10 

2,41 

2,63 

2,62 

2,64 

2,98 

2,79 

2,91 

Obrat zásob 
T

Zás.
 Podnik 

Odvětví 

2,55 

2,77 

2,58 

3,34 

2,64 

4,02 

2,76 

4,95 

Doba 

obratu 

zásob 

Zás.

denní T
 Podnik 

Odvětví 

127 

40,11 

105 

39,53 

89 

39,14 

72 

38,97 

Doba 

obratu 

pohledávek 

Obch. Pohl.

denní T
 Podnik 

Odvětví 

61 

74,14 

60 

80,32 

58 

72,58 

50 

66,52 

Doba 

obratu 

závazků 

Obch. Záv.

denní T
 Podnik 

Odvětví 

74 

71,92 

84 

71,19 

69 

67,74 

74 

63,40 

 

V porovnání hodnot ukazatele obratu celkových aktiv podniku s odvětvím, zjistíme, 

že odvětvové hodnoty jsou o něco málo vyšší. Odvětvové hodnoty ukazatele se 

pohybují v rozmezí 1,23-1,40. V případě podniku se hodnoty ukazatele pohybují 

v rozmezí 0,87-1,22. Hodnoty podniku mají rostoucí charakter a v roce 2012 se 
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nejvíce přiblížily oborovým hodnotám, a to o 0,18pb. Tato skutečnost nám 

signalizuje, že společnost v roce 2009, 2010 a 2011 nevyužívá efektivně podniková 

aktiva, ale v následujícím roce 2012 je využívá efektivněji.  

Hodnoty ukazatele obratu stálých aktiv jsou ve všech sledovaných letech vyšší než 

hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv, což jsou pro společnost dobré výsledky. 

V porovnání s oborovými hodnotami v roce 2009, 2011 a 2012 jsou hodnot podniku 

nižší a v roce 2010 jsou o 0,01 pb vyšší.  

Hodnoty obratu zásob mají v letech 2009-2012 rostoucí tendenci. I přes rostoucí 

charakter hodnot jsou hodnoty v porovnání s odvětvím nižší. Oborové hodnoty se 

pohybují v rozmezí 2,77-4,95, zatímco podnikové hodnoty v rozmezí 2,55-2,76. 

Podnikové hodnoty se oborovým nejvíce přiblížily v roce 2009, a to o 0,12 pb.  

 

Graf 8:Vývoj ukazatelů obratu v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování na 

základě dat účetních výkazů) 

Doba obratu zásob se pohybuje v rozmezí 72-127 dní. Hodnoty ukazatele mají 

klesající charakter, v roce 2009 byla hodnota ukazatele 127 dní a v roce 2012  

se postupně snížila až na 72 dní. I přes tak výrazné snížení jsou hodnoty pořád vyšší 

než průměrné hodnoty odvětví, které se pohybují v rozmezí 38,97-40,11 dní. 

Doba obratu pohledávek je kratší než doba obratu závazků. Pokud bychom  

se zaměřili na krátkodobé závazky podrobněji, zjistíme, že jsou tvořeny z velké 

části přijatými zálohami od zákazníků. Bereme-li v úvahu pouze krátkodobé 

závazky z obchodního styku, můžeme říci, že doba obratu pohledávek je delší  

než doba obratu závazků. V porovnání s oborovými hodnotami jsou hodnoty 
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ukazatele doby obratu společnosti nižší a hodnoty ukazatele doby obratu závazků 

vyšší. 

 

Graf 9: Vývoj ukazatelů doby obratu v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování 

na základě dat účetních výkazů) 

 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 16: Ukazatele zadluženosti v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování 

na základě dat účetních výkazů) 

 Vzorec 2009 2010 2011 2012 

Celk. zadluženost 

– podnik 

CZ

CA
 38,59% 38,35% 35,92% 36,13% 

Celk. zadluženost 

– odvětví 

CZ

CA
 46% 48% 49% 46% 

Míra zadluženosti 
CZ

VK
 63,05% 62,38% 56,14% 56,59% 

Krytí nákl. Úroků 
EBIT

nákl. Ú
 4,54 6,71 13,37 39,37 

Doba splácení 

dluhu 

CZ − R

provoz. CF
 4,21 6,20 2,42 2,01 

Krytí dl. Majetku 

vl. Kapitálem 

VK

DM
 1,48 1,65 1,58 1,46 

 

V případě analyzované společnosti se celková zadluženost pohybuje v rozmezí 

35,92-38,59%. Nejvyšší zadluženost podniku byla zaznamenána v roce 2009  

a nejnižší v roce 2012. Takto nízké hodnoty jsou způsobeny skutečností,  
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že společnost k financování využívá spíše vlastní zdroje. V prvních dvou letech  

se zadluženost pohybuje kolem 38%. V roce 2011 a 2012 se pohybuje kolem 36%, 

tedy došlo k menšímu poklesu. Pokud by společnost měla vyšší zadluženost než 

50%, mohla by mít problémy např. se získáním úvěru.  V porovnání s průměrnými 

odvětvovými hodnotami jsou hodnoty podniku nižší. Oborové hodnoty se pohybují 

v rozmezí 46-49% a představují rostoucí vývoj. V roce 2012 došlo u oborových 

hodnot k poklesu na 46% a rozdíl mezi podnikovými a oborovými hodnotami 

představuje 10pb. 

 

Graf 10:Vývoj zadluženosti v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování na 

základě dat účetních výkazů) 

Hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí 4,54-39,37. Společnost nejnižší 

hodnoty dosahuje v roce 2009 a v roce 2012 hodnota ukazatele vzrostla až na 39,37. 

U ukazatele krytí nákladových úroků platí, že čím vyšší hodnoty, tím je situace 

společnosti lepší. Hodnoty tohoto ukazatele mají v našem případě rostoucí tendenci 

a jsou pro společnost příznivé.  

Doba splácení dluhu se pohybuje v rozmezí dvou až šesti let. V roce 2009 byla 

společnost schopna splatit své dluhy za 4 roky a v roce 2010 za 6 let. V roce 2011 

a 2012 došlo k poklesu na 2 roky. 
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Graf 11: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní 

zpracování na základě dat účetních výkazů) 

 

3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů zrealizována pomocí Altmanova modelu, modelu IN 05 

a Kralickova Quicktestu. V následující tabulce jsou uvedeny již konečné hodnoty 

soustav ukazatelů za jednotlivé roky, které budou jednotlivě popsané 

v následujících podkapitolách. 

 

3.4.1 Altmanův model 

Altmanův model slouží k rozpoznání firmy blížící se k bankrotu od těch, které  

se bankrotu zdaleka neblíží. Rovnice, pomocí které se počítá Altmanův model: 

Z = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,42*X4 + 0,998*X5 

Tabulka 17:Altmanův model (Zdroj: vlastní zpracování na základě dat účetních 

výkazů) 

 2009 2010 2011 2012 

X1 =
ČPK

CA
 0,25 0,31 0,29 0,26 

X2 =
neroz. VH

CA
 0,022 0,018 0,017 0,015 

X3 =
EBIT

CA
 0,035 0,034 0,043 0,089 
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X4 =
VK

CZ
 0,61 0,61 0,64 0,64 

X5 =
T

CA
 0,84 0,94 1,05 1,20 

Z-Skóre 1,40 1,54 1,67 1,94 

 

Ve sledovaném období se společnost nachází v tzv. šedé zóně. Společnost tedy 

nemůžeme označit za finančně zdravou, ale stejně tak nemůžeme o ní říct,  

že se potýká s finančními problémy. Hodnoty Altmanova indexu mají rostoucí 

charakter, a pokud tento vývoj hodnot bude pokračovati v následujících letech, 

dostane se společnost do zóny finančně zdravého podniku. 

 

Graf 12:Vývoj hodnot Altmanova modelu v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní 

zpracování na základě dat účetních výkazů) 

 

3.4.2 Model IN05 

Tento model vypovídá o ohrožení společnosti a o schopnosti tvořit hodnotu pro 

věřitele. Rovnice pro model IN05 vypadá takto: 

IN05 = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,42*X4 + 0,998*X5 

Následující tabulka obsahuje hodnoty jednotlivých ukazatelů, které jsou až 

následně vynásobeny jednotlivými koeficienty podle výše uvedené rovnice.  

2009 2010 2011 2012

Z-skóre 1,4 1,54 1,67 1,94

spodní hranice 1,2 1,2 1,2 1,2

horní hranice 2,9 2,9 2,9 2,9
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Tabulka 18: Model IN05 (Zdroj: vlastní zpracování na základě dat účetních 

výkazů) 

 2009 2010 2011 2012 

X1 =
CA

CZ
 2,59 2,61 2,78 2,77 

X2 =
EBIT

nákl. Ú
 4,54 6,71 9,00 9,00 

X3 =
EBIT

CA
 0,035 0,034 0,043 0,089 

X4 =
Výnosy

CA
 0,94 1,08 1,15 1,31 

X5 =
OA

KZ + KBU
 3,99 8,19 7,61 14,27 

Model IN05 1,21 1,71 1,99 3,85 

 

V roce 2009 se hodnoty ukazatele pohybují v rozmezí hodnot 0,9 – 1,6, tudíž se 

společnost ocitá v šedé zóně. To znamená, že společnost je schopna z 70% tvořit 

hodnotu a má 50% pravděpodobnost bankrotu dle (1).  

V roce 2010, 2011 a 2012 hodnoty překračují horní hranici 1,6, to znamená, že 

společnost z 92% nezbankrotuje a z 95% bude tvořit hodnotu dle (1). Pro společnost 

jsou tyto výsledky příznivé a signalizují, že společnost je finančně zdravá a bude 

tvořit hodnotu pro věřitele. 

 

Graf 13: Vývoj hodnot modelu IN 05 v letech 2009-2012 (Zdroj: vlastní zpracování 

na základě dat účetních výkazů) 

2009 2010 2011 2012

IN 05 1,21 1,71 1,99 3,85

spodní hranice 0,9 0,9 0,9 0,9

horní hranice 1,6 1,6 1,6 1,6
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3.4.3 Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest hodnotí bonitu podniku na základě čtyř rovnic. V následující 

tabulce jsou uvedeny výsledky jednotlivých rovnic. 

Tabulka 19:Výsledné hodnoty ukazatele Kralickova Quicktestu (Zdroj: vlastní 

zpracování na základě dat účetních výkazů) 

 2009 2010 2011 2012 

R1 =
VK

CA
 0,61 0,61 0,64 0,64 

R2 =
CZ − peníze − BÚ

provozní CF
 3,16 11,58 1,73 1,52 

R3 =
EBIT

CA
 0,03 0,03 0,04 0,09 

R4 =
provoz. CF

výkony
 0,11 0,02 0,12 0,12 

 

Tyto výsledky jednotlivých rovnic jsou obodovány v následující tabulce dle (3).  

Na základě takto obodovaných výsledků získáme celkové zhodnocení finanční 

situace podniku podle Kralickova Quicktestu.  

Tabulka 20:Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu (Zdroj: (3), vlastní 

zpracování) 

 2009 2010 2011 2012 

R1  4 4 4 4 

R2 1 2 0 0 

R3 1 1 1 2 

R4 4 1 4 4 

Finanční 

stabilita 
2,5 3 2 2 

Výnosová 

situace 
2,5 1 2,5 3 

Celkové 

zhodnocení 
2,5 2 2,25 2,5 
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Na celkové zhodnocení finanční situace podniku nejvíce kladně působí první 

rovnice R1 a čtvrtá rovnice R4. První rovnice získala maximální počet bodů  

ve všech sledovaných letech a čtvrtá rovnice získala maximální počet bodů v roce 

2009, 2011 a 2012. 

V sledovaném období se hodnoty ukazatele pohybují v rozmezí 2 – 2,5. Hodnoty 

v roce 2010 poklesly z důvodu snížení výsledku hospodaření a v následujících 

letech má ukazatel rostoucí charakter. V roce 2012 se hodnoty blíží k hranici  

pro finančně zdravou a bonitní společnost. Z tohoto vývoje hodnot můžeme 

předpokládat v dalších letech pokračování růstu a tedy další přiblížení k této hranici 

či dokonce její překročení. 

Výsledky tohoto ukazatele signalizují, že se společnost nachází v šedé zóně. 

Znamená to, že z tohoto modelu nelze vyvodit závěr. 
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4 Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na 

její zlepšení  

4.1 Zhodnocení finanční situace podniku 

Strukturu aktiv společnosti tvoří z převážné části oběžná aktiva, která jsou z větší 

části tvořena zásobami. Pozitivní pro společnost je skutečnost, že u zásob dochází 

každý rok k poklesu při rostoucích tržbách. V roce 2009 představoval podíl zásob 

na celkových aktivech 30,20% a od roku 2012 tento podíl poklesl na  24,16%. 

Dlouhodobý majetek je převážně tvořen dlouhodobým hmotným majetkem, který 

během sledovaných let zaznamenal nárůst. Jeho podíl na celkových aktivech v roce 

2009 byl 33,38% a v roce 2012 je 39,67%. 

V analyzovaném období převážnou část pasiv představuje vlastní kapitál, zejména 

se jedná o základní kapitál, dále o fondy ze zisku a výsledek hospodaření za běžné 

účetní období. Podíl základního kapitálu se pohybuje v rozmezí 50,89-54% a podíl 

výsledku hospodaření za běžné účetní období se pohybuje v rozmezí 2,30-6,96%. 

Cizí zdroje jsou z větší části tvořeny krátkodobými závazky, které se pohybují 

v rozmezí 17,90-25,03%, a bankovní úvěry a výpomoci. Významným snížením  

na straně pasiv představuje snížení bankovních úvěrů a výpomocí, v roce 2009 byly 

hodnoty na 18,59% a v roce 2012 klesly na pouhých 6,13, díky pravidelnému 

splácení úvěrů. I přestože společnost v letech 2009-2012 investovala do mnoha 

modernizací, neměla potřebu tyto investice financovat pomocí nových úvěrů. 

K financování použila vlastních zdrojů a poskytnuté dotace. 

Z hlediska rozdílových ukazatelů, zejména čistého pracovního kapitálu oběžná 

aktiva převyšují krátkodobé cizí zdroje, což vytváří předpoklad platební schopnosti 

společnosti. V případě ukazatele čistých pohotových prostředků nám vyšly hodnoty 

ve sledovaném období záporné, což je způsobeno převážným podílem zásob  

na oběžných aktivech a také značným podílem pohledávek. Při výpočtu ČPP  

se počítá pouze s penězi v hotovosti a na bankovních účtech. Lepší výsledky 

zaznamenal čistý peněžně-pohledávkový finanční fond, kde se od oběžných aktiv 

odečítají pouze zásoby. Jen v roce 2009 nám vyšly záporné hodnoty z důvodu  

již zmíněného velkého podílu zásob na oběžných aktivech. V následujících letech 

jsou hodnoty kladné, což je pro společnost příznivé. 
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Z hlediska okamžité likvidity má společnost dostatek finančních prostředků, 

pomocí kterých by mohla uhradit své závazky. Z hodnot ukazatele vyplývá jen malá 

pravděpodobnost, že se společnost dostane do platební neschopnosti.  

Co se týče ukazatelů rentability, ve sledovaném období dosahují nejpříznivějších 

hodnot v roce 2012, kdy jsou hodnoty podniku nad průměrem. V roce 2010 dosáhla 

společnost nízkého výsledku hospodaření, a to se promítá i do hodnot rentability. 

V následujících letech mají hodnoty tohoto ukazatele již rostoucí tendenci díky 

zvýšení výsledku hospodaření. Společnost dokáže svůj vlastní kapitál efektivně 

zhodnocovat.  

Z hlediska ukazatelů aktivity společnost dosahuje nejpříznivějších hodnot v roce 

2012. Na základě hodnot ukazatele obratu celkových aktiv vyplývá, že v roce 2009 

a 2010 společnost nevyužívá efektivně svůj dlouhodobý majetek, neboť společnost 

dosahuje nízkých hodnot. V roce 2011 a 2012 jsou výsledky tohoto ukazatele 

příznivější a společnost využívá svůj majetek efektivněji. Doba obratu zásob  

se ve sledovaném období snižuje, což je pro společnost příznivé. Ale i přes toto 

snižování, společnost pořád drží zásoby na skladě okolo 2 měsíců, což jsou vyšší 

hodnoty, než průměrné hodnoty odvětví. 

Ve sledovaných letech se zadluženost společnosti pohybuje kolem 40%, což 

znamená, že společnost k financování používá především vlastní zdroje. Doba 

splácení dluhu je relativně nízká až na rok 2010, kdy hodnota činila 6 let. Hodnoty 

ukazatele mají v průběhu sledovaných let rostoucí tendenci a nejpříznivější hodnoty 

jsou v roce 2012. Zadluženost společnosti v porovnání s odvětvovým průměrem je 

nižší, což je pro společnost výhodné. 

Podle hodnot Altmanova modelu se společnost ve sledovaném období ocitá v šedé 

zóně, kdy o ní nemůžeme říct, že je úspěšná, ale stejně tak nemůžeme říct, že má 

finanční problémy. Z těchto výsledků modelu nelze vyvodit závěr. 

Podle Kralickova Quicktestu se společnost nachází v šedé zóně, kdy nemůžeme 

konstatovat ani její úspěch ani finanční problémy. Hodnoty tohoto ukazatele mají 

rostoucí charakter a v roce 2012 se těsně blíží k hranici pro bonitní společnosti. 

Z tohoto vývoje můžeme předpokládat, že i nadále hodnoty porostou a překročí tuto 

hranici, při které se stane společnost bonitní. 
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Model IN 05 vykazuje příznivější hodnoty než Altmanův model a Kralickův 

Quicktest. V šedé zóně se společnost podle modelu IN 05 ocitá pouze v roce 2009. 

V ostatních letech vykazuje výborné výsledky, kdy podle tohoto ukazatele 

společnost z 92% nezbankrotuje a z 95% bude tvořit hodnotu. Z těchto výsledků 

můžeme konstatovat, že je společnost finančně zdravá a pro věřitele důvěryhodná. 

Model IN05 byl vytvořen pro hodnocení finanční situace společnosti v tuzemském 

prostředí, tudíž jeho výsledky lze považovat za věrohodnější. 

Z provedené finanční analýzy jednotlivých ukazatelů vyplývá, že společnost První 

brněnská strojírna Velká Bíteš ve sledovaném období se zlepšuje. 

Nejuspokojivějších výsledků dosahuje společnost v roce 2012, kdy je podle modelu 

IN 05 finančně zdravým podnikem a je schopna tvořit hodnotu pro věřitele. 

Společnost k modernizaci a inovaci využívá nejen vlastních zdrojů, ale i 

poskytovaných dotací EU i ČR.  

4.2 SWOT analýza 

Silné stránky: 

 vysoká kvalifikace a odbornost pracovníků – firma neustále podporuje školení 

svých pracovníků externě i interně, 

 dlouholetá tradice společnosti, 

 vysoký stupeň rozmanitosti výrobků z různých oborů, 

 dobře situované místo firmy – v blízkosti dálnice D1, 

 vysoká úroveň technologické základny, 

 rozvinutý sociální program a. s., 

 ekonomická stabilita – vysoká likvidita společnosti, 

 certifikace společnosti AS 9100, ISO 9001, ISO 14001. 

Slabé stránky: 

 nižší úroveň marketingu a průzkumu trhu, 

 nižší podíl výrobků schopných konkurovat na celosvětových trzích, 

 nižší úroveň strojního vybavení oproti celosvětovým výrobcům, 

 nižší zájem pracovníků o dosažení lepších výsledků a. s., 
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 neochota pracovníků při odbourávání procesů nepotřebných pro udržení chodu 

a. s. 

 Za příležitosti společnosti lze považovat: 

 otevřenost světových trhů, 

 změna přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností a provádění změn, 

 čerpání z fondů EU – dotace na rozvoj podnikání i vzdělání zaměstnanců, 

 lepší vynutitelnost práva – snadnější vymáhání pohledávek, 

 státní podpora ekologických projektů. 

Za hrozby lze považovat: 

 další vlna ekonomické recese – zhoršená finanční situace celé firmy, mírné 

propouštění zaměstnanců, 

 konkurence – výrobky z Východu (Čína, Ukrajina, Rusko), které jsou levnější, i 

když méně kvalitní, 

 rostoucí ceny vstupů – ceny vstupů rostou, a tím se zvyšují ceny vlastních 

produktů, 

 odcházení specializovaných pracovníků ke konkurenci – zájem o zaměstnance 

v zahraničí, vyšší finanční ohodnocení, 

 nestabilita světových měn, 

 nedostatek pracovníků na trhu práce – na českém trhu není dostatek pracovníků 

s potřebnou kvalifikací. 
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4.3 Návrhy na zlepšení finanční situace  

Finanční situace podniku je na dobré úrovní, ale i přesto je tu pár oblastí, které  

by bylo vhodné zlepšit.  

Pohledávky 

V roce 2012 byl ve společnosti zaznamenán nárůst pohledávek po termínu 

splatnosti o 7 046 tis. Kč, což je o 18,81% více než v roce 2011.  

Společnost stav pohledávek sleduje pravidelně jednou za měsíc. Společnost 

s odběrateli sepisuje smlouvy nebo objednávky s určitým datem splatnosti, 

na základě kterých je potom uskutečněna dodávka. Jednotlivé divize mají 

předepsané určité limity pohledávek po datu splatnosti, jejichž množství  

je bezproblémové. Jak je už zmíněno, společnost si zajišťuje pohledávky na základě 

smluv nebo objednávek, pokud se jedná o nového zákazníka, společnost mu dodá 

až po jeho zaplacení. Jsou sledovány neplatící firmy, které se potom dostávají  

na seznam problémových odběratelů. Tito odběratelé jsou okamžitě informovány 

telefonicky o nutnosti zaplacení pohledávky. Pokud nereagují, společnost tuto 

problematiku předává právničce podniku. Doba obratu pohledávek je sice delší než 

doba obratu závazků, ale zaměříme-li se na dobu obratu závazku podrobněji, 

zjistíme, že převážnou část krátkodobých závazků tvoří zálohy přijaté  

od zákazníků, čímž si společnost zajišťuje pohledávky. Pokud bychom se brali 

v úvahu pouze závazky z obchodních styků, dostaneme se na kratší dobu obratu 

závazků, než je doba obratu pohledávek. 

Návrhem na zlepšení této situace je možnost faktoringu nebo forfaitingu. Obě 

možnosti jsou založeny na odkupu či převzetí pohledávky společností, která se na 

tuto činnost specializuje. Pro společnost by to znamenalo pozitivní snížení doby 

obratu pohledávek. Tuto variantu je potřeba zvážit, neboť společnosti, které tyto 

služby poskytují, si za ně účtují poplatky. V následující tabulce jsou uvedeny 

náklady spojeny s faktoringem. 

Tabulka 21:Poplatky za faktoring (Zdroj: vlastní zpracování) 

Společnost Faktoringový poplatek 

(% z hodnoty pohl.) 
Úroková sazba 

KB 0,3 – 1,0% Na úrovni sazeb krátk. 

Bank. Úvěrů. 
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ČSOB 0,2 – 1,4% 
Na úrovni sazeb pro 

standardní kontokorentní 

financování. 

ČS 0,3 – 1,5% 
Na úrovni bank. Sazeb 

při poskytování krátk. 

úvěrů. 

 

Zásoby 

Společnost si drží pojistnou zásobu na základě dlouholetých zkušeností. Hlavní 

materiály jsou uloženy v nasmlouvaných konsignačních skladech. Stav běžných 

zásob je denně aktualizován v informačním systému QAD. Společnost udržuje 

minimální přijatelné zásoby běžně používaných materiálů a výši těchto  matriálu  

si hlídá sám vedoucí zásobování. Každá divize má svého vedoucího zásobování 

z důvodů rozdílných potřebných materiálů pro výrobu. Společnost sleduje  

i matriály, které leží déle jak půl roku na skladu bez známek pohybu. Tyto materiály 

jsou označovány jako ležáky. Tyto zásoby jsou sledovány jedno za půl roku 

vedoucím zásobování. Následně se projednává jejich možné použití ve výrobě nebo 

odprodej. Podnik řízení zásob věnuje dostatečnou pozornost, ale k tomuto účelu 

nevyužívá žádné speciální metody.  

Z tohoto důvodu navrhuji pořízení a využívání informačního softwaru, který by  

se zabýval problematikou zásob. Pomocí tohoto softwaru by mohlo dojít ke snížení 

zásob na potřebnou co nejnižší možnou hodnotu, což pro podnik představuje 

snížení doby obratu zásob. Na druhou stranu by to pro společnost znamenalo 

vynaložení počátečních investic do tohoto softwaru. 

 

Dlouhodobý majetek 

Na začátku sledovaného období společnost nevyužívá svůj majetek efektivně na 

základě hodnot dob obratu. V roce 2011 a 2012 společnost využívá svůj majetek 

efektivněji. Pokud bude i nadále tento rostoucí charakter hodnot obratu stálých 

aktiv pokračovat, nebude se společnost potýkat s problematikou neefektivního 

využívání dlouhodobého majetku. Společnost ke zlepšení situace může přispět  

i tím, že nevyužité prostory pronajme nebo prodá. V případě pronájmu bude 

společnost inkasovat každý měsíc nájemné, tím dojde ke zlepšení hodnot ukazatele 

obratu stálých aktiv i celkových aktiv a pravidelnému získávání finančních 

prostředků. Další výhodou pronájmu je skutečnost, že pronajímaná věc zůstane 

v majetku společnosti a v případě potřeby znovu využívání této věci, nemusí 
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společnost prodlužovat nájemní smlouvu a využívat tak věc ke svým potřebám. 

V případě prodeje, společnost jednorázově přijme větší obnos finančních 

prostředků, ale pouze jednorázově. V případě budoucích potřeb by musela 

společnost znovu investovat. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit celkovou finanční situaci společnosti 

pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy v období 2009-2012 a na základě 

získaných výsledků zjistit problematická místa a navrhnout opatření pro zlepšení 

finanční situace podniku. 

První část bakalářské práce obsahuje teoretická východiska, ze kterých se vychází 

v praktické části. V této části jsou popsány zdroje vstupních dat finanční analýzy  

a jednotlivé druhy ukazatelů – absolutní, rozdílové, poměrové a soustavy ukazatelů. 

Ve druhé části je představena analyzovaná společnost, její historie, výrobní 

program, organizační struktura, informační systém a způsoby financování 

společnosti. Dále je v této části provedena i analýza vnějšího prostředí pomocí 

Porterovy analýzy a PEST analýzy.  

Třetí část bakalářské práce představuje samotnou finanční analýzu společnosti. Jsou 

zde uvedeny výsledky ukazatelů, které jsou stručně zhodnoceny. Vývoj hodnot 

jednotlivých ukazatelů je zaznamenán i pomocí grafů.  

Ve čtvrté části je zhodnocena celková finanční situace společnosti a provedena 

SWOT analýza. Jdou zde také formulovány návrhy na zlepšení finanční situace 

podniku. Nedostatky v hospodaření se týkají problematiky zásob, pohledávek  

a dlouhodobého majetku.  

Z provedené finanční analýzy můžeme konstatovat, že společnost se nepotýká 

s výraznějšími finančními problémy a její finanční situace je na velmi dobré úrovni. 

Od roku 2010 dochází k postupnému zvyšování výsledku hospodaření  

a nejpříznivější hodnoty jsou v roce 2012. Z této skutečnosti můžeme předpokládat 

v následujících obdobích pozitivní vývoj společnosti. 
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Seznam použitých zkratek 

apod.  a podobně  

bank.  bankovní 

běž.   běžné 

BÚ  bankovní účet 

CA  celková aktiva 

celk.  celkové 

CF  cash flow 

CK  celkový kapitál 

CP  celková pasiva 

CZ  cizí zdroje 

čas.  časové 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČPP  čisté pohotové prostředky 

ČPPFF  čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

ČR   Česká republika 

DFM  dlouhodobý finanční majetek 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

dl.  dlouhodobé 

DM  dlouhodobý majetek 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

DZ  dlouhodobé závazky 

EU  Evropská unie 

fin.  finanční 

kap.  kapitálové 

KBÚ  krátkodobé bankovní úvěry 

KCZ  krátkodobé cizí zdroje 

KD  krátkodobé dluhy 

krátk.  krátkodobé 

KZ  krátkodobé závazky 

nákl.  nákladové 
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neroz.  nerozdělené 

OA  oběžná aktiva 

obd.  období 

obch.  obchodní 

okam.  okamžitě 

PBS  První brněnská strojírna 

plateb.  platební 

pohl.  pohledávky 

prostř.  prostředky 

provoz.  provozní 

R  rezervy 

resp.  respektive 

ROA  rentabilita celkového kapitálu 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  rentabilita investovaného kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

spl.  splatnost 

str.  strana 

T  tržby 

tzn.  to znamená, … 

Ú  úroky 

účet.  účetní 

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

vl.  vlastní 

VZZ  výkaz zisku a ztrát 

zákl.  základní 

zás.  zásoby 

záv.  závazky 

 



79 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Bodové hodnocení výsledků ..................................................................... 30 

Tabulka 2: Přehled hlavních odběratelů .................................................................... 35 

Tabulka 3: Přehled hlavních dodavatelů .................................................................... 36 

Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv ....................................................................... 40 

Tabulka 5: Vývoj aktiv v letech 2009-2012 ................................................................ 42 

Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv ....................................................................... 43 

Tabulka 7: Vývoj pasiv v letech 2009-2012 ................................................................ 45 

Tabulka 8: Horizontální analýza položek VZZ v období 2009-2012 ....................... 46 

Tabulka 9: Vertikální analýza aktiv ........................................................................... 48 

Tabulka 10: Vertikální analýza pasiv ......................................................................... 50 

Tabulka 11: Podíl položek VZZ na celkových tržbách v % ..................................... 52 

Tabulka 12: Analýza rozdílových ukazatelů .............................................................. 53 

Tabulka 13: Ukazatel likvidity 2009-2012 .................................................................. 55 

Tabulka 14: Ukazatele rentability v letech 2009-2012 .............................................. 56 

Tabulka 15: Ukazatele aktivity v letech 2009-2012 ................................................... 58 

Tabulka 16: Ukazatele zadluženosti v letech 2009-2012 ........................................... 60 

Tabulka 17:Altmanův model ....................................................................................... 62 

Tabulka 18: Model IN05 .............................................................................................. 64 

Tabulka 19:Výsledné hodnoty ukazatele Kralickova Quicktestu ............................ 65 

Tabulka 20:Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu ............................................. 65 

Tabulka 21:Poplatky za faktoring ............................................................................... 71 

 

  



80 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2009-2012 ....................................................................... 43 

Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2009-2012 ...................................................................... 45 

Graf 3: Vývoj tržeb a výsledku hospodaření v období 2009-2012 ........................... 47 

Graf 4: Struktura aktiv v letech 2009-2012 ................................................................ 49 

Graf 5: Struktura pasiv v letech 2009-2012 ................................................................ 52 

Graf 6:Ukazatele likvidity v letech 2009-2012 ........................................................... 56 

Graf 7:Ukazatele rentability v letech 2009-2012 ........................................................ 58 

Graf 8:Vývoj ukazatelů obratu v letech 2009-2012 ................................................... 59 

Graf 9: Vývoj ukazatelů doby obratu v letech 2009-2012 ......................................... 60 

Graf 10:Vývoj zadluženosti v letech 2009-2012 ......................................................... 61 

Graf 11: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2009-2012 ....................................... 62 

Graf 12:Vývoj hodnot Altmanova modelu v letech 2009-2012 ................................. 63 

Graf 13: Vývoj hodnot modelu IN 05 v letech 2009-2012 ......................................... 64 

  



81 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Porterova analýza pěti sil ...................................................................... 16 

Obr. 2: Organizační struktura společnosti ....................................................... 33 

  

file:///C:/Users/Leona/Desktop/Bakalářská%20práce/BP.docx%23_Toc388892036
file:///C:/Users/Leona/Desktop/Bakalářská%20práce/BP.docx%23_Toc388892037


82 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Rozvaha v plném rozsahu 2009-2012 

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát 2009-2012 

Příloha č. 3 – Přehled o peněžních tocích – cash flow 2009-2012 

  



83 

 

Příloha č. 1 – Rozvaha v plném rozsahu 2009-2012 

 

  

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12. (aktiva v netto; v 
tis. Kč) 

2009 2010 2011 2012 

 AKTIVA CELKEM  876 468 865 358 852 821 904 921 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK  362 492 321 726 346 467 396 842 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  10 397 6 884 4 241 5 888 

1.  Zřizovací výdaje  0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0 0 0 

3.  Software  8 498 5 914 3 533 3 884 

4. Ocenitelná práva  1 899 916 708 925 

5. Goodwill  0 0 0 0 

6.  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouh. nehmotný majetek  0 54 0 0 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek  0 0 0 1 079 

B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek  292 527 283 623 308 749 358 986 

1.  Pozemky  12 920 15 700 15 700 15 700 

2. Stavby  136 852 133 408 149 990 163 433 

3.  Samostatné movité věci a soubory mov. věcí  154 420 122 422 136 634 165 260 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů  0 0 0 0 

5.  Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 129 129 129 129 

7.  Nedokončený dlouh. hmotný majetek  1 753 11 988 2 003 792 

8.  Poskytnuté zálohy na DHM  1 591 13 972 17 146 25 383 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  -15 138 -13 996 -12 853 -11 711 

B.III
. Dlouhodobý finanční majetek  59 568 31 219 33 477 31 968 

1.  Podíly v ovládaných a řízených osobách  29 825 31 074 33 332 31 823 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem  86 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly  144 144 144 144 

4. 
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 
účetním jednotkám pod podstatným vlivem 

0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 1 1 1 1 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

7. 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 29 512 0 0 0 
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C. OBĚŽNÁ AKTIVA 506 246 525 166 485 416 493 394 

C.I. Zásoby 264 668 242 654 221 920 218 674 

1. Materiál 103 532 99 058 89 163 93 047 

2. Nedokončená výroba a polotovary  156 412 42 524 26 844 66 733 

3. Výrobky 0 100 140 100 182 58 314 

4. Zvířata  0 0 0 0 

5. Zboží  0 0 0 0 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby  4 724 932 5 731 580 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 

3. 
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným 
vlivem 

0 0 0 0 

4. 
Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0 0 0 0 

5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

6. Jiné pohledávky 0 0 0 0 

7.  Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 

C.III
. Krátkodobé pohledávky 127 309 139 114 146 375 152 100 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 11 523 129 411 141 762 130 953 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 

3.  
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným 
vlivem 

0 0 0 0 

4. 
Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  0 0 0 0 

6. Stát – daňové pohledávky  8 128 4 190 1 209 14 203 

7.  Ostatní poskytnuté zálohy  1796 3 824 2 540 6 264 

8. Dohadné účty aktivní  3 511 0 0 1 

9. Jiné pohledávky  2 351 1 689 864 679 

C.IV
. Finanční majetek  114 269 

143 398 
117 121 122 620 

1. Peníze  28 22 2 248 

2. Účty v bankách 90 241 95 376 117 119 122 372 

3. Krátkodobý finanční majetek 24 000 48 000 0 0 

4.  Pořizovaný krátkodobý majetek 0 0 0 0 

D. OSTATNÍ AKTIVA – přechodné účty aktiv 7 730 18 466 20 938 14 685 

D.I. Časové rozlišení 7 730 18 466 20 938 14 685 

1. Náklady příštích období 7 745 18465 20 925 14 635 

2. Komplexní náklady 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období -15 1 13 50 
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 PASIVA CELKEM  876 468 865 358 852 821 904 921 

A. VLATSNÍ KAPITÁL 536 508 532 080 545 700 577 832 

A.I. Základní kapitál 460 540 460 540 460 540 460 540 

1. Základní kapitál 460 540 460 540 460 540 460 540 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 

3. Změny vlastního kapitálu 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy -16 831 -15 513 -13 255 -14 764 

1. Emisní ážio 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 24 24 24 24 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -16 855 -15 537 -13 279 -14 788 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 

A.III
. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 53 707 54 163 54 462 55 917 

1. Zákonný rezervní fond 52 491 53 499 54 350 55 805 

2. Statutární a ostatní fondy 1 216 664 112 112 

A.IV
. Hospodářský výsledek minulých let 18 924 15 885 14 849 13 143 

1. Nerozdělený zisk minulých let 18 924 15 885 14 849 13 143 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období  
(+/-) 

20 168 17 005 29 104 62 996 

B. Cizí zdroje 338 253 331 897 306 369 326 976 

B.I.  Rezervy 7 200 19 040 22 383 29 079 

1. Rezervy podle zvláštních předpisů 0 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 2 661 4 153 10 593 

4. Ostatní rezervy 7 200 16 379 18 230 18 486 

B.II. Dlouhodobé závazky 11 205 12 635 13 826 15 917 

1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

2. Závazky k ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 

0 0 0 0 

5. Přijaté zálohy 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

7. Směnky k úhradě 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 0 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 11 205 12 635 13 826 15 917 
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B.III
. Krátkodobé závazky 156 852 196 294 176 344 226 481 

1. Závazky z obchodních vztahů 81 327 74 569 50 114 74 158 

2. Závazky k ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 

0 0 0 0 

5. Závazky k zaměstnancům 11 594 13 188 14 164 21 313 

6. Závazky za soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 5 573 7 014 7 710 9 490 

7. Stát – daňové závazky a dotace 10 609 1 628 16 728 9 682 

8. Přijaté zálohy 45 697 96 490 70 455 99 128 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 2 052 3 405 17 173 12 710 

11. Jiné závazky 0 0 0 0 

B.IV
. Bankovní úvěry a výpomoci 162 996 103 928 93 816 55 499 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 36 012 39 816 30 000 20 921 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 126 984 64 112 63 816 34 578 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

C. OSTATNÍ PASIVA 1 707 1 381 752 113 

C.I. Časové rozlišení 1 707 1 381 752 113 

1. Výdaje příštích období 1 696 1 381 752 113 

2. Výnosy příštích období 11 0 0 0 
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Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát 2009-2012 

 

 

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12. (v tis. Kč) č. ř. 2009 20100 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 0 

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 0 0 0 0 

II. Výkony 
04 

774 651 825 749 909 105 
1 124 

277 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
05 

734 201 810 964 893 023 
1 083 

239 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 23 413 -10 282 -15 592 -1 979 

3. Aktivace 07 17 037 25 067 31 674 43 017 

B. Výkonová spotřeba 08 499 488 537 792 560 752 698 190 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 342 471 406 338 447 613 545 647 

2. Služby 10 157 017 131 454 113 139 152 543 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 275 163 287 957 348 353 426 087 

C. Osobní náklady 12 230 029 263 657 315 141 355 823 

1. Mzdové náklady 13 168 829 190 721 230 893 256 313 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0 0 0 597 

3. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 15 53 660 65 070 75 586 89 563 

4. Sociální náklady 16 7 540 7 866 8 662 9 350 

D. Daně a poplatky 17 979 1 562 1 763 1 675 

E. Odpisy dl. Nehmotného a hmotného majetku 18 55 239 38 877 38 199 39 446 

III.  Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 26 155 33 713 21 104 22 543 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 7 451 734 1 190 932 

2. Tržby z prodeje dlouhodobého materiálu 21 18 704 32 979 19 914 21 611 

F. Zůstatková cena prod. dl. majeteku a materiálu 22 20 139 24 093 12 460 15 490 

1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku 23 7 647 292 707 9 

2. Prodaný materiál 24 12 492 23 801 11 753 15 481 

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

25 -4 775 6 903 2 513 1 154 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 40 216 77 111 44 629 58 799 

H. Ostatní provozní náklady 27 9 664 34 533 7 093 13 220 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 30 259 29 156 36 917 80 621 
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VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 0 0 0 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

34 0 0 0 0 

2. 
Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a 
derivátů 

35 
0 0 0 0 

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 36 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 

41 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 2 099 1 069 309 291 

N. Nákladové úroky 43 6 670 4 343 2 761 2 048 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 20 046 14 387 24 773 17 061 

O. Ostatní finanční náklady 45 27 479 18 843 24 804 20 248 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 -12 004 -7 730 -2 483 -4 944 

Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost  49 -1 913 4 421 5 330 12 681 

1. Splatná 50 163 2 991 4 138 10 591 

2. Odložená 51 -2 076 1 430 1 192 2 090 

** 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 
ČINNOST 

52 
20 168 17 005 29 104 62 996 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 

S.  Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 

1. Splatná 56 0 0 0 0 

2. Odložená 57 0 0 0 0 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 58 0 0 0 0 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 

59 
0 0 0 0 

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 60 20 168 17 005 29 104 62 996 

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 61 18 255 21 426 34 434 75 677 
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Příloha č. 3 – Přehled o peněžních tocích – cash flow 2009-2012 

 

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12. (v tis. 
Kč) 

2009 2010 2011 2012 

Z. 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez 
zdanění (+/-) 

18 255 21 426 34 434 75 677 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 51 522 47 351 54 177 48 126 

A.1.1. 
Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné 
položky k nabytému majetku 

55 239 38 877 38 199 39 446 

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -8 484 5 642 14 009 7 846 

A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv 196 -441 -483 -922 

A.1.4. Úrokové náklady a výnosy 4 571 3 273 2 452 1 756 

A.1.5. Ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 

A.* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním 

69 777 68 777 88 611 123 803 

A.2.  Změna stavu nepeněžních složek prac. kapitálu 11 461 -40 654 28 650 24 974 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 37 187 -15 315 -7 262 -5 723 

A.2.2. Změna stavu krátk. závazků z provozní činnosti -15 477 -23 352 -32 822 27 452 

A.2.3. Změna stavu zásob -9 249 22 013 20 734 3 245 

A.2.4. Změna stavu krátk. finančního majetku -1 000 -24 000 48 000 0 

A.** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním 

81 238 28 123 117 261 148 777 

A.3. Placené úroky -6 669 -4 343 -2 761 -2 048 

A.4. Přijaté úroky 2 099 1 069 309 291 

A.5. Placené daně 1 913 -4 421 -5 330 -12 680 

A.6. Příjmy a výdaje s mimoř. účetními případy 0 0 0 0 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 0 0 

A.**
* Čistý peněžní tok z provozní činnosti 78 581 20 428 109 479 134 340 

 Peněžní toky z investiční činnosti     

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -104 236 1 596 -63 646 -89 830 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 7 451 734 1 190 931 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 

B.*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 
činnosti -96 785 2 330 -62 456 -88 899 

 Peněžní toky z finanční činnosti     

C.1. Změna stavu dlouhodobých příp. krátk. závazků 17 063 3 803 -9 815 -9 079 

C.2. 
Dopady změn zákl. kapitálu na peněž. 
prostředky 

5 005 -21 432 -15 485 -30 863 

C.2.1. 
Zvýšení peněž. prostř. z titulu zvýšení zákl. 
kapitálu 5 557 1 320 2 257 -1 508 

C.2.2. Vyplacení podílu na vl. kapitálu společníkům 0 0 0 0 

C.2.3. Další vklady peněž. prostř. společníků 0 0 0 0 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -552 -22 752 -552 0 
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C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 0 -17 191 -29 355 

C.*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 
činnosti 22 068 -17 629 -25 300 -39 942 

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněž. prostředků 3 864 5 129 21 723 5 499 

P. 
Stav peněž. prostředků (a ekvivalentů) na 
počátku období 

86 405 90 269 95 398 117 121 

R. 
Stav peněž. Prostředků (a ekvivalentů) na konci 
období 

90 269 95 398 117 121 122 620 
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