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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TONI – 

MOSTY s.r.o. za období let 2010 – 2012. Výsledky hodnocení se opírají o vybrané 

metody finanční a strategické analýzy. Na základě zjištěných výsledků jsou doporučeny 

návrhy na zlepšení současné situace.  

Abstract 

The Bachelor’s thesis evaluates the financial situation of the company TONI – MOSTY 

s.r.o. in the time period of 2010 – 2012. The evaluation results are based on selected 

methods financial and strategic analysis. The findings are recommended proposals to 

improve the situation. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TONI – MOSTY 

s.r.o., která již řadu let působí v oblasti výroby pracovních oděvů. Cílem práce je na 

základě vybraných metod finanční analýzy provést zhodnocení finančního zdraví 

podniku a představit návrhy na zlepšení v této oblasti. 

Práce je rozdělena na čtyři hlavní části – formulace cílů a metodiky, teoretická 

východiska práce, analýzu problémů a současné situace a vlastní návrhy řešení. V první 

části jsou formulovány cíle, kterých má být dosaženo, a použité metody bakalářské 

práce.  

Teoretická část práce představuje vybrané metody finanční analýzy, na jejichž základě 

bude v praktické části provedena finanční analýza podniku. Teoretická východiska 

obsahují také vybrané teoretické poznatky z oblasti strategické analýzy. 

Praktická část je věnována představení společnosti a hodnocení jejího současného stavu, 

včetně základní strategické analýzy. V této kapitole je provedeno také hodnocení 

finanční situace podniku na základě použití vybraných metod finanční analýzy. 

Hlavním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou data čerpaná z účetních výkazů 

finančního účetnictví za období 2010 až 2012. Zhodnocení finanční situace je 

provedeno také na konkurenčním podniku TREND NOVA s.r.o. Na základě výsledků 

finanční analýzy je v této části vytvořeno souhrnné hodnocení finanční situace 

společnosti TONI – MOSTY s.r.o. ve sledovaných obdobích a jsou zde shrnuty také 

výsledky pro konkurenční podnik. 

Poslední část práce je věnována návrhům a opatřením vedoucím ke zlepšení současné 

situace společnosti TONI – MOSTY s.r.o. Tato doporučení jsou vypracována na 

základě výsledků finanční analýzy a dalších doplňujících informací plynoucích 

především ze strategické analýzy a bližšího poznání každodenního fungování podniku. 

Dílčím cílem práce je navržení takových doporučení, které by byly prakticky 

aplikovatelné ve zkoumané společnosti.   
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1 CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Tato kapitola zahrnuje stanovení cílů, kterých má práce dosáhnout a metody, použité 

v této práci. 

Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je zhodnocení současné situace společnosti TONI – MOSTY 

s.r.o. v letech 2010 – 2012 a zpracování návrhů a doporučení vedoucích ke zlepšení 

situace podniku. Pomocí vybraných metod bude provedena analýza současného stavu 

podniku. Zjištěné výsledky pak budou komparovány s konkurenční firmou působící ve 

stejném oboru. Na základě celkového hodnocení budou navržena opatření vedoucí ke 

zlepšení finančního zdraví podniku. 

Použité metody 

V tomto odstavci jsou uvedeny vybrané metody, které budou použity při zpracování této 

bakalářské práce. Jsou to především metody pozorování, srovnávání, analýza, syntéza, 

matematické a statistické metody. 

Pozorování 

Pozorování je základem jakékoliv výzkumné metody. Jedná se o cílevědomé, plánovité 

a systematické sledování určitých skutečností. V případě této práce je metoda 

pozorování používaná během návštěv přímo ve zkoumaném podniku. 

Srovnávání 

Srovnávání je základní metodou hodnocení. Při srovnávání zjišťujeme shodné či 

rozdílné stránky u dvou či více různých předmětů, jevů či úkazů. V této práci bude tato 

metoda použita při srovnání výsledků jednotlivých ukazatelů finanční analýzy 

s doporučenými hodnotami. Proběhne také porovnání zkoumaného podniku 

s konkurenčním podnikem. 

Analýza 

Analýza je rozložení zkoumaného jevu na jednotlivé části, které se následně stávají 

předmětem dalšího zkoumání. Cílem analýzy je jednotlivé části a vazby mezi nimi 

poznat, a odhalit zákonitosti fungování celého sytému. 



13 

 

Syntéza 

Metoda syntézy sjednocuje jednotlivé části v celek. Při syntéze sledujeme podstatné 

souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu, to nám pomáhá odhalovat vnitřní 

zákonitosti fungování jevu a tak hlouběji poznáváme jev jako celek. 

Matematické a statistické metody  

Matematické a statistické metody umožňují přesné vyjádření jevů a vztahů mezi nimi 

pomocí univerzálního matematického jazyka (SYNEK, SEDLÁČKOVÁ, VÁVROVÁ, 

2007, s. 19 – 23). 

Metody finanční analýzy 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Jedná se 

o důležitý zdroj pro další rozhodování a řízení podniku nejen pro manažery, ale i 

investory, obchodní partnery, státní instituce, auditory apod. Pro kvalitní zpracování 

finanční analýzy je potřebné mít přístup k informacím o podniku. K významným 

zdrojům dat a informací patří zejména účetní výkazy, výroční zprávy apod. 

(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2013, s. 19). 

Metody strategické analýzy 

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, které by mohly mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku. Je velmi 

důležité posoudit vzájemné vztahy mezi jednotlivými faktory. Tento krok je pak 

základem pro posouzení, zda je současná strategie podniku vhodná, nebo je potřeba  

zvolit novou strategii (SEDLÁČKOVÁ, BUCHTA, 2006, s. 9). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola je zaměřena na popis základních poznatků z oblasti finanční analýzy. Jsou 

zde popsány také různé metody finanční analýzy a podrobněji všechny ukazatele, které 

budou následně použity v praktické části této práce. Kapitola obsahuje také teoretické 

poznatky z oblasti strategické analýzy. 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je oblíbeným nástrojem při hodnocení reálné ekonomické situace 

firmy. Představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především 

v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. Hlavním smyslem finanční 

analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku 

(RŮČKOVÁ, 2011, s. 9-10). 

2.1.1 Funkce finanční analýzy 

Hlavní funkce finanční analýzy (BARTOŠ, 2013 I, s. 10): 

- komplexní posouzení úrovně současné finanční situace podniku a její příčiny, 

- příprava návrhů ke zlepšení finanční situace podniku, 

- nástroj hodnocení variant finančních strategií podniku, 

- nástroj zkvalitnění rozhodovacích procesů v oblastech operativního a 

strategického řízení. 

2.1.2 Uživatelé výsledků finanční analýzy 

Informace týkající se finanční situace podniku jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, 

které přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Uživateli účetních informací a finanční 

analýzy jsou především (GRÜNWALD, HOLEČKOVÁ, 2009, s. 27): 

 manažeři 

 investoři 

 banky a jiní věřitelé 

 obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé) 

 zaměstnanci 

 stát a jeho orgány 

 konkurenti. 
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2.1.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza potřebuje velké množství dat z různých informačních zdrojů. 

Převážnou většinu údajů pro potřeby finanční analýzy poskytuje finanční účetnictví.  

Zdroje finančních informací se čerpají především z účetních výkazů finančního 

účetnictví, ale důležité jsou také informace finančních analytiků a manažerů podniku a 

informace z výroční zprávy (GRÜNWALD, HOLEČKOVÁ, 2009, s. 33). 

2.1.4 Účetní závěrka 

Účetní závěrka obsahuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztrát (výsledovku) a může 

zahrnovat i cash flow (přehled o peněžních tocích). 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který zachycuje stav majetku podniku (aktiv) 

na jedné straně a zdrojů jeho krytí (pasiv) na straně druhé k určitému časovému 

okamžiku. Struktura aktiv bývá označována jako majetková struktura podniku. Zdroje 

krytí tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je majetek financován, bývá 

označována jako finanční struktura. Základní bilanční rovnice rozvahy znamená, že 

aktiva musí mít stejnou hodnotu jako pasiva (DLUHOŠOVÁ, 2010, s. 52). 

Výkaz zisku a ztráty konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se 

podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období. Slouží k posouzení 

schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál (GRÜNWALD, HOLEČKOVÁ, 

2009, s. 41). 

Cash flow srovnává bilanční formou zdroje tvorby (příjmy) peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů s jejich užitím (výdaji) za určité období. Výkaz slouží 

k posouzení skutečné finanční situace (RŮČKOVÁ, 2011, s. 34). 

2.2 Přehled metod finanční analýzy 

K základním metodám finanční analýzy patří zejména (SEDLÁČEK, 2011, s. 10):  

 analýza absolutních ukazatelů  

 horizontální analýza 

 vertikální analýza 

 analýza rozdílových ukazatelů 

 analýza poměrových ukazatelů 
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 rentability 

 aktivity 

 zadluženosti 

 likvidity atd. 

 provozní (výrobní) ukazatele 

 analýza soustav ukazatelů 

 Altmanův index 

 Index IN05 

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů (srovnání 

vývoje v časových řadách – horizontální analýza) a k procentnímu rozboru komponent 

(jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – 

vertikální analýza). 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů 

v časové posloupnosti. Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní vyjádření 

k výchozímu roku (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2013, s. 67 – 68). 

Horizontální analýza sleduje změny absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase a 

zjišťují se také jejich relativní (procentní) změny. Změny jednotlivých položek výkazů 

se sledují po řádcích, horizontálně, a proto je tato metoda nazývána horizontální 

analýzou absolutních dat (SEDLÁČEK, 2011, s. 13). 

Výpočet je následující: 

změna v     
běžné období   předchozí období

předchozí období
       

Vertikální analýza 

Vertikální analýza (procentní rozbor) spočívá ve vyjádření jednotlivých položek 

účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 

100%. Pro rozbor rozvahy je obvykle za základnu zvolena výše aktiv (pasiv) a pro 

rozbor výkazu zisku a ztráty velikost celkových výnosů nebo nákladů (KNÁPKOVÁ, 

PAVELKOVÁ, 2013, s. 68). 
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Piv   
Bi

∑Bi

       

Kde    je velikost položky a ∑   je suma hodnot položek v rámci určitého celku. 

2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

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

jeho likviditu. K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál 

(ČPK) neboli provozní kapitál, který je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem 

a krátkodobými cizími zdroji a má významný vliv na platební schopnost podniku. Má-li 

být podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně volného kapitálu, tzn. přebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. Čistý pracovní kapitál 

představuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem 

(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2013, s. 83). Schéma čistého pracovního kapitálu je 

zobrazeno níže (viz. obrázek 1). 

                                          

 

 

 

 

 

  

Obrázek 1: Čistý pracovní kapitál (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2013, s. 83). 

Dalším z významných rozdílových ukazatelů jsou čisté pohotové prostředky (ČPP), 

které určují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Jedná se o 

rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. 

Zahrneme-li do peněžních prostředků pouze hotovost a zůstatek na běžném účtu, jde o 

nejvyšší stupeň likvidity. Mezi pohotové peněžní prostředky se zahrnují i krátkodobé 

cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, protože jsou v podmínkách fungujícího 

Vlastní kapitál Dlouhodobý 

majetek 

Cizí kapitál 

dlouhodobý 

Cizí kapitál 

krátkodob
ý 

Oběžný 

majetek 

ČPK 

Dlouhodobý 

kapitál 
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kapitálového trhu rychle přeměnitelné peníze (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2013, s. 

84). 

                                                          

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními 

ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z účetních dat – z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. Údaje zjištěné z rozvahy zachycují veličiny k určitému datu, naproti tomu 

údaje z výkazu zisku a ztráty charakterizují výsledky za určité období. Poměrové 

ukazatele umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku (SEDLÁČEK, 2011, s. 55). 

UKAZATELE RENTABILITY 

Rentabilita (též výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto poměrových ukazatelů se 

nejčastěji vychází ze dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztráty a 

z rozvahy, přičemž větší důraz je kladen na výkaz zisku a ztráty. Obecně je rentabilita 

vyjadřována poměrem zisku k částce vloženého kapitálu (RŮČKOVÁ, 2011, str. 51 –  

52).  

Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které je možno vyčíst přímo 

z výkazu zisku a ztráty. První kategorií je EBIT – zisk před odečtením úroků a daní, 

který odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. Druhou kategorií je EAT – zisk po 

zdanění nebo také čistý zisk. Ve výkazu zisku a ztráty jej nalezneme jako výsledek 

hospodaření za běžné účetní období. Třetí kategorií je EBT – zisk před zdaněním, tedy 

provozní zisk již snížený nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, 

od kterého ještě nebyly odečteny daně (RŮČKOVÁ, 2011, str. 52). 

V literatuře je uvedeno mnoho ukazatelů rentability, já ve své práci použiju tyto 

ukazatele: 

 ROA (Return on Assets – rentabilita aktiv) 

 ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu) 

 ROS (Return on Sale – rentabilita tržeb). 
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ROA – rentabilita celkového kapitálu 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podniku, bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, 

dlouhodobých). Je užitečný při porovnávání podniku s rozdílnými daňovými 

podmínkami a s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích (SEDLÁČEK, 2011, s. 

57). Obecně se pro výpočet ukazatele ROA používá vzorec EAT/celková aktiva. Podle 

Knápkové a Pavelkové je výstižnější pro výpočet rentability celkového kapitálu 

dosazení do čitatele zisku před odečtením úroků a daní, tedy EBIT (KNÁPKOVÁ, 

PAVELKOVÁ, 2013, s. 99). 

ROA   
EBIT

celková aktiva
 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

Míra ziskovosti vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti 

jejich investičního rizika (SEDLÁČEK, 2011, s. 57). 

ROE   
EAT

vlastní kapitál
 

ROS – rentabilita tržeb 

Ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitým ukazatelem pro hodnocení 

úspěšnosti podnikání. Zisk je vztažen k tržbám jako nejdůležitější položce výnosů u 

nefinančních společností. Hodnotu ziskové marže je vhodné porovnávat s podobnými 

podniky (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2013, s. 98). 

ROS   
EAT

tržby
 

UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li podnik 

více aktiv, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li podnik 

naopak nedostatek aktiv, pak se musí vzdát mnoha potencionálně výhodných 

podnikatelských příležitostí, čímž přichází o možné výnosy. 
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Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek, tedy kolikrát se aktiva obrátí, za daný časový interval (rok). 

Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek celkových aktiv 

zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá 

aktiva. 

OCA   
tržby

celková aktiva
 

Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční 

dlouhodobý majetek. Nižší hodnota ukazatele než je průměr v oboru je signálem pro 

výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit, a pro finanční manažery, aby omezili 

investice podniku. 

OSA   
tržby

stálá aktiva
 

Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby (jde-li o suroviny a materiál) nebo do doby jejich prodeje (u zásob vlastní 

výroby). U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž indikátorem likvidity, protože 

udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku. 

DOZÁS   
zásoby

denní tržby
 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Jinak také průměrná doba splatnosti pohledávek se používá při hodnocení účtu 311 – 

Pohledávky z obchodních vztahů. Vypočítá se jako poměr průměrného stavu 

obchodních pohledávek k průměrným denním tržbám a výsledkem je počet dnů, během 

nichž je inkaso peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Je-li doba obratu 

krátkodobých pohledávek delší než běžná doba splatnosti, znamená to, že obchodní 

partneři neplatí své účty včas. Udržuje-li se tento trend déle, měl by podnik uvažovat o 

opatřeních na urychlení inkasa pohledávek. 

DOP   
pohledávky z obchodních vzt hů

denní tržby
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Doba obratu krátkodobých závazků 

Ukazatel doby obratu závazků udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. Používá se při hodnocení účtu 321 – Dodavatelé. Vypočítá se jako poměr 

průměrného stavu závazků z obchodního styku k průměrným denním tržbám 

(SEDLÁČEK, 2011, s. 60 – 63).  

DOZÁV   
závazky

denní tržby
 

 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování aktiv ve 

své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých podniků nepřichází 

v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního nebo naopak jen 

z cizího kapitálu. Použití výhradně vlastního kapitálu s sebou přináší snížení celkové 

výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financování výhradně z cizích zdrojů by bylo 

pravděpodobně spojeno s obtížemi při jeho získávání. Jedním ze základních problémů 

finančního řízení podniku je tedy vedle stanovení celkové výše potřebného kapitálu i 

volba správné skladby zdrojů financování jeho činnosti. 

Podstatou analýzy zadluženosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem – hovoříme o kapitálové struktuře. Analýza zadluženosti porovnává 

rozvahové položky a na jejich základě zjistí, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku 

financována cizími zdroji. 

Celková zadluženost 

Tento ukazatel udává poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Je nazýván 

ukazatelem věřitelského rizika, neboť obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

celková zadluženost   
cizí zdroje

celková aktiva
 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování udává poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, 

vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována penězi akcionářů. Je 
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doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika – jejich součet by měl dát 

přibližně 1 (RŮČKOVÁ, 2011, s. 57 – 59). 

koeficient samofinancování   
vlastní kapitál

celková aktiva
 

Doba splácení dluhu 

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

své dluhy (BARTOŠ, 2013 II, s. 49). 

doba splácení dluhu   
cizí zdroje KFM

provozní cash flo 
 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí nám udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Slouží k tomu, 

aby firma zjistila, zda je pro ni ještě dluhové zatížení únosné. Neschopnost platit 

úrokové platby ze zisku může být znakem blížícího se úpadku (RŮČKOVÁ, 2011, s. 

59). 

 rokové krytí   
EBIT

nákladové  roky
 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatele likvidity 

v podstatě poměřují to, čím je možno platit, s tím co je nutno zaplatit. Podle toho, jakou 

míru jistoty požadujeme od tohoto měření, dosazuje do čitatele majetkové složky s 

různou dobou likvidnosti, tedy přeměnitelnosti na peníze. Základní ukazatele pracují 

s položkami oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Za krátkodobé cizí zdroje 

jsou považovány krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry a finanční 

výpomoci. 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity, nebo také likvidita III. stupně, udává, kolikrát pokrývají 

oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. Při výpočtu ukazatele běžné likvidity by 

měla být zvážena struktura zásob (neprodejné zásoby by měly být pro výpočet 

odečteny) a měla by být pečlivě zvážena struktura pohledávek (do výpočtu by neměly 
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vstupovat pohledávky po lhůtě splatnosti a nedobytné pohledávky). Doporučená 

hodnota ukazatele je v rozmezí 1,5 – 2,5. 

běžná likvidita   
oběžná aktiva

(KZ KB )
 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity, nebo také likvidity II. stupně, by měl nabývat hodnot 

v rozmezí 1 – 1,5. Při poměru menším než 1 musí podnik spoléhat na případný prodej 

zásob. 

pohotová likvidita   
oběžná aktiva   zásoby

(KZ KB )
 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita, také likvidita I. stupně nebo hotovostní likvidita. Ukazatel by měl 

nabývat hodnot v rozmezí 0,2 – 0,5. Vysoké hodnoty ukazatele svědčí o neefektivním 

využití finančních prostředků (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2013, s. 91 – 92). 

okamžitá likvidita   
KFM

(KZ KB )
 

2.2.4 Provozní (výrobní) ukazatele 

Jsou to ukazatele zaměřeny dovnitř podniku a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení, kde 

napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku. 

Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, především o náklady (SEDLÁČEK, 

2011, s. 71). 

Produktivita z přidané hodnoty 

Tento ukazatel udává přidanou hodnotu na jednoho pracovníka. Hodnota by měla růst. 

produktivita z PH   
přidaná ho nota

počet zaměstnanců
 

Nákladovost výnosů 

Ukazuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. Hodnota by měla klesat (BARTOŠ, 

2013 II, s. 67). 

nákladovost výnosů   
náklady

výnosy (bez mimořádných)
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2.2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Jednotlivé ukazatele mají samy o sobě omezenou vypovídací schopnost, protože 

charakterizují pouze určitý úsek činnosti podniku. K posouzení celkové finanční situace 

podniku jsou vytvořeny soustavy ukazatelů označované také často jako modely finanční 

analýzy. Rostoucí počet ukazatelů v modelu umožňuje detailnější zobrazení finančně-

ekonomické situace v podniku, ale zároveň velký počet ukazatelů zatěžuje orientaci a 

zejména výsledné hodnocení podniku. Existují proto modely založené na větším počtu 

ukazatelů i modely ústící do jediného čísla (hodnoticího koeficientu, syntetického 

ukazatele) (SEDLÁČEK, 2011, s. 81). 

Model, respektive funkční model, má tři základní funkce (RŮČKOVÁ, 2011, s. 70): 

 vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření firmy 

 ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku 

 poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích 

cílů. 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují (SEDLÁČEK, 2011, s. 81): 

a) soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

- typickým příkladem jsou pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci 

logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem např. 

Pyramidové soustavy ukazatelů. 

b)  čelové výběry ukazatelů 

- cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, které by dokázaly kvalitně 

diagnostikovat finanční situaci podniku (finanční zdraví), respektive předpovídat 

krizový vývoj podniku (finanční tíseň). Podle účelu jejich použití se výběry 

člení na: 

 bonitní (diagnostické) modely, snaží se pomocí jednoho syntetického 

ukazatele, který nahrazuje jednotlivé analytické ukazatele různých 

vypovídacích schopností, vyjádřit finanční situaci podniku. Např. 

Kralickův rychlý test, Tamariho model, Index bonity. 

 bankrotní (predikční) modely, které představují systém včasného 

varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné 
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ohrožení finančního zdraví podniku. Např. Altmanovo Z-skóre, Indexy 

IN. 

ALTMANOVA ANALÝZA  

Prof. Altman zde využil tzv. diskriminační analýzu. Jejím výsledkem je rovnice, do 

které se dosazují hodnoty finančních ukazatelů, a na základě výsledků se o firmě dá 

pravděpodobnostně předpovídat, zda se jedná o do budoucna prosperující firmu, či 

adepta na bankrot. V Altmanově analýze se používá pěti poměrových ukazatelů, které 

jsou zakomponovány do rovnice, která nejlépe rozlišuje mezi firmami, které zbankrotují 

a které přežijí (KISLINGEROVÁ, HNILICA, 2008, s. 78 – 79).  

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších bankrotních modelů. Nová verze modelu z roku 

1983 je využitelná i v českých podmínkách (BARTOŠ, 2013 II, s. 84): 

Z                                               

Kde:

    
ČPK

aktiva celkem
 

    
nerozdělený VH

aktiva celkem
 

    
EBIT

aktiva celkem
 

 

    
základní kapitál

cizí zdroje
 

    
tržby

aktiva celkem
 

 

Vypočtený výsledek je možno interpretovat podle toho, do jakého spektra jej můžeme 

zařadit. Je-li hodnota vypočítaného indexu vyšší než 2,9, firma se nachází v tzv. pásmu 

prosperity, tedy jedná se o firmu, jejíž finanční situace je uspokojivá. Jsou-li výsledky 

v rozmezí 1,2 – 2,9, hovoříme o tzv. šedé zóně, co znamená, že firmu nemůžeme 

jednoznačně určit za úspěšnou, ale stejně tak ji nemůžeme hodnotit jako firmu 

s problémy. Hodnoty nižší než 1,2, tzv. pásmo bankrotu, signalizují poměrné výrazné 

finanční problémy, a tedy i možnost bankrotu (RŮČKOVÁ, 2011, s. 73). 

INDEX IN 

Index IN, nebo také Index důvěryhodnosti, má za snahu vyhodnotit finanční zdraví 

českých firem v českém prostředí. Model IN je stejně jako Altmanův model vyjádřen 
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rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a 

aktivity, kde každému z těchto ukazatelů je přiřazena jiná váha (RŮČKOVÁ, 2011, s. 

74). 

Při výpočtu IN95 může nastat problém v případě, že jsou nákladové úroky velmi nízké a  

hodnota tohoto ukazatele se blíží nule. Autor uvádí, že v takovýchto případech je 

vhodné omezit hodnotu ukazatele „zisk/nákladové úroky“ maximální hodnotou 9. 

Tímto způsobem se zabrání, aby se ukazatel blížil k nekonečnu a převážil tím význam 

ostatních poměrových ukazatelů (VOCHOZKA, 2011, s. 96). 

IN                                            

Kde: 

    
celková aktiva

cizí zdroje
  

    
EBIT

nákladové  roky
  

    
EBIT

celková aktiva
 

 

     
VÝNOSY

celková aktiva
 

    
oběžná aktiva

KZ KBÚ
 

Hranice pro klasifikaci podniku (SEDLÁČEK, 2011, s. 112): 

       můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

            „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

       firma je ohrožena vážnými finančními problémy  

2.3 Základní strategická analýza 

Základem pro formulování strategie podniku, která vede k dosažení konkurenční 

výhody, je nalezení  souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Zákaldní východiska pro 

formulaci strategie vyplývají vyplývají z výsledků strategické analýzy. Strategická 

analýza obsahuje různé analytické techniky, které jsou využívané i pro identifikaci 

vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 

konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku.  Analýza představuje rozložení určitého 
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komplexu na jednotlivé součásti, postupuje od celku k částem (SEDLÁČKOVÁ, 

BUCHTA, 2006, s. 8). 

Analýza okolí organizace se zabývá postupně vnějším prostředím organizace, například 

mezinárodním prostředím, národním prostředím, podnikatelským odvětvím, ve kterém 

podnik operuje, a nakonec vnitřním prostředím organizace. Při analýze okolí je 

monitorováno okolí firmy tak, aby bylo možné určit, jaké jsou příležitosti a hrozby, 

které mohou ovlivnit budoucí vývoj organizace. 

Při analýze obecného okolí organizace zkoumáme trendy zahraničního a domácího 

prostředí, které společně na české firmy působí. Velký význam v strategické analýze 

podniku zaujímá postavení podniku ve zkoumaném konkurenčním (oborovém) 

podnikatelském prostředí. Hlavní myšlenkou inetrní analýzy je objektivní zhodnocení 

současného postavení firmy, jde o snahu identifikovat v čem firma vyniká a co není její 

silnou stránkou (viz. obrázek 2) (MALLYA, 2007, s. 40 – 53).  
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Obrázek 2: Podnikatelské okolí společnosti (MALLYA, 2007, s. 40). 
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2.3.1 Analýza obecného okolí 

Analýza obecného okolí organizace zkoumá trendy zahraničního a domácího prostředí. 

Mezinárodní okolí by mohlo mít přímý vliv na mnoho organizací a také všechny 

domácí sektory mohou být ovlivňovány mezinárodními událostmi, je proto důlěžité, aby 

se tím organizace zabývaly. Analýza národního (domácího) okolí je rozbor vzájemně 

souvisejících společenských trendů, rozbor ekonomických, legislativních a politických 

trendů, analýza technických a ekologických trendů, pokud mají na podnik vliv 

(MALLYA, 2007, s. 41 – 42). 

SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE zahrnuje široký soubor vlivů okolí na organizaci. Název je převzat 

z anglického jazyka, který je zkratkou jednotlivých faktorů působících na podnik 

(MALLYA, 2007, s. 42): 

 Social – sociální  

 Legislative – legislativní  

 Economic – ekonomický  

 Political – politický  

 Technological / Technical – technologický / technický 

 Ekological – ekologický  

2.3.2 Analýza oborového okolí 

Předpokladem úspěšného rozvoje podnikové strategie je analýza samotného podniku. 

Velký význam zde zaujímá postavení podniku ve zkoumaném podnikatelském 

prostředí. Analýza klíčových konkurentů umožňuje podniku (MALLYA, 2007, s. 49): 

 předejít překvapení z nové strategie nebo taktiky existujících konkurentů, 

 identifikovat potenciální konkurenty a jejich hrozby pro společnost, 

 zrychlit dobu reakce na kroky konkurence, 

 předběhnout konkurenci v klíčových strategických rozhodnutích – vědět co 

chtějí dělat a být o jeden krok vpředu. 

Porterova analýza 

Poretrova analýza je nástrojem zkoumání konkurenčního prostředí. Cílem modelu je 

umožnit jasně pochopit síly, které v tomto prostředí působí, a rozpoznat, které z nich 
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mají pro podnik z hlediska jeho budoucího vývoje největší význam a které mohou být 

strategickými rozhodnutími managementu ovlivněny. Pro podnik, který chce dosáhnout 

úspěchu, je nezbytné identifikovat tyto síly, vyrovnat se s nimi, reagovat na ně, a 

pokusit se změnit jejich působení ve svůj prospěch (SEDLÁČKOVÁ, BUCHTA, 2006, 

s. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Porterova analýza (MALLYA, 2007, s. 49). 

2.3.3 Analýza interního okolí 

V interní analýze jde o objektivní zhodnocení současného postavení firmy na trhu a o 

snahu rozpoznat, v čem jsou její silné a slabé stránky. Aby bylo možné identifikovat 

silné a slabé stránky podniku, je nezbytné analyzovat jeho vnitřní faktory jako: faktory 

technického rozvoje, marketingové a distribuční faktory, výrobní faktory a řízení 

výroby, faktory podnikových a pracovních zdrojů, faktory finanční a rozpočtové 

(MALLYA, 2007, s. 53). 

SWOT analýza 

SWOT analýza je technika strategické analýzy založená na zvažování vnitřních faktorů 

podniku (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů prostředí (příležitosti a hrozby). Silné 

a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní hodnotu 

podniku. Naproti tomu příležitosti a hrozby jsou vnějšími faktory, které podnik nemůže 

tak dobře kontrolovat, může je ale identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence 

nebo pomocí analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, 
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sociálních legislativních a kulturních faktorů působících v okolí podniku 

(KAŇOVSKÁ, 2009, s. 24). 
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Obrázek 4: SWOT konkurence (KAŇOVSKÁ, 2009, s. 94). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Tato kapitola obsahuje představení společnosti, včetně historie společnosti, výrobního 

programu a základní strategické analýzy. Je zde provedena také finanční analýza 

sledovaného podniku a konkurenční společnosti. 

3.1 Představení společnosti 

3.1.1 Základní  daje o společnosti 

Název:    TONI – MOSTY, s.r.o. 

Sídlo společnosti:  Bukovecká 1219, 739 91 Jablunkov 

Identifikační číslo:  277 72 209 

Datum vzniku:  30. června 2006 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  200 000 Kč 

Předmět podnikání: výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a 

prostředků ortopedické povahy) 

 výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) 

 specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným 

zbožím 

 velkoobchod 

3.1.2 Historie společnosti 

Společnost TONI – MOSTY s.r.o. byla založena v roce 2006. Samotný začátek výroby 

pracovních oděvů začal ale mnohem dříve, kdy si paní Terezie Ćmielová založila 

živnost v oblasti šití pracovních oděvů. Celá výroba probíhá už od roku 1993 ve vlastní 

šicí dílně. Rodina Ćmielová přebudovala tuto šicí dílnu z hospodářské budovy vedle 

svého rodinného domu v Mostech u Jablunkova. 
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V roce 2006 se manželé Ćmielovi rozhodli pro založení společnosti s ručením 

omezeným, kde budou pokračovat ve stejné podnikatelské činnosti. Nově vzniklou 

společnost TONI – MOSTY s.r.o. založili pani Terezie Ćmielová a pan Josef Ćmiel, 

kde jsou oba společníky s 50 % podílem na základním kapitálu. Oba manželé jsou také 

jednateli své společnosti, kde za společnost jedná každý z jednatelů samostatně v plném 

rozsahu. V roce 2011 postavili v Jablunkově nové sídlo společnosti, ve kterém je 

umístěna i nová šicí dílna (viz. obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Budova sídla společnosti TONI – MOSTY s.r.o. (www.etoni.cz). 

3.1.3 Výrobní program 

Podnik se zabývá výrobou pracovních oděvů, oděvních doplňků a textilního zboží, kde 

díky dlouholetým zkušenostem dokáže uspokojit individuální požadavky téměř všech 

pracovních odvětví jako například: 

 průmyslová odvětví – hornictví, strojírenství, automobilový průmysl, atd. 

 zdravotnictví – lékaře, zdravotní sestry, nemocniční lůžkoviny, atd. 

 stavebnictví – zedníci, pokrývači, atd. 

 hotelnictví – hotelové lůžkoviny, osušky, ubrusy, závěsy, atd. 

 gastronomie – kuchaři, servírky, číšníci, atd. 

 ostatní služby a obchod – prodavačky, recepční, atd. 

TONI – MOSTY s.r.o. má ve své nabídce přes 30 druhů výrobků, a celkový sortiment 

výroby tvoří cca 175 položek. Společnost šije dle pánských a dámských střihů 
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v různých barevných variantách, velikostech a designu. Snaží se o maximální 

uspokojení svých zákazníků, a proto všechny standardní modely výrobků je možné 

modifikovat dle přání každého zákazníka (změna počtu kapes, zesílené lokty, kolena, 

ramena, atd.) Podnik se snaží také pružně reagovat na poptávku svých odběratelů, kteří 

mohou přijít s vlastním návrhem oděvu (www.etoni.cz). 

Společnost TONI – MOSTY s.r.o. klade velký důraz na kvalitu výroby. Všechny 

pracovní oděvy splňují požadavky dle normy EN 340. Mimo běžných pracovních oděvů 

se podnik zabývá i výrobou speciálních ochranných oděvů jako jsou: výstražné oděvy 

(dle EN 471), oděvy pro svářeče (dle EN 470 – 1), nehořlavé, antistatické oděvy (dle 

EN 531 a EN 1149) a kyselinovzdorné oděvy (www.etoni.cz). Nabídka produktů 

společnosti TONI – MOSTY s.r.o. je představena níže (viz. tabulka 1). 

Tabulka 1: Nabídka produktů podniku (www.etoni.cz). 

SKUPINA 

PRODUKTŮ 
PODSKUPINA PRODUKTŮ 

Pracovní oděvy montérky, blůzy, kombinézy, bundy, mikiny, vesty, trička, košile, 

čepice, pláště, haleny, zástěry, reflexní oděvy, termoprádlo, 

ponožky, oděvy pro děti 

Zdravotnictví oděvy pro personál, oděvy pro pacienty, ložní prádlo, ostatní 

Ochranné 

pomůcky 

pracovní rukavice, ochrana hlavy, ochrana zraku, ochrana sluchu, 

ochrana dýchacích orgánů, ostatní, drogerie 

Pracovní obuv bílá, přezůvková, nízká, kotníková, vysoká  

Ložní prádlo povlečení, prostěradla 

Ostatní produkty oblečení pro zvířátka 

 

3.1.4 Cíle podniku 

Hlavním cílem podniku je udržení dosavadního postavení na trhu, především 

v Moravskoslezském kraji. Snahou společnosti je zachování kvality používaných 

materiálů a zkvalitňování výroby, tak aby výsledné výrobky i nadále vytvářely dobré 

jméno společnosti. Dílčím cílem podniku je rozšíření okruhu odběratelů v rámci celé 

http://www.etoni.cz/
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České republiky a nalézání nových příležitostí i v rámci Evropské unie, především na 

slovenském trhu. Společnost se také snaží o navázání spolupráce s obchodními řetězci. 

V současné době management podniku jedná o dodávce lůžkovin do nejmenovaného 

obchodního řetězce v České republice. 

3.1.5 Konkurence 

Výrobou pracovních oděvů se v České republice zabývá celá řada podnikatelů, od 

živnostníků, přes menší podniky až po velké společnosti. Nejrozšířenější jsou středně 

velké výrobní podniky, které mají strojově vybavené šicí dílny a zabývají se nejen 

samotnou výrobou pracovních oděvů, ale nabízejí kompletní dodávku produktů v oboru 

ochranných pracovních pomůcek. Mezi největší konkurenty společnosti TONI – 

MOSTY s.r.o. v Moravskoslezském kraji patří: TRADETEX s.r.o. z Orlové, 

PROGRESTECH – pracovní pomůcky, s.r.o. z Ostravy nebo TRIAS a spol., spol. s r.o. 

z Havířova.  

Konkurencí pro společnost TONI – MOSTY s.r.o. jsou i podniky zaměřené na výrobu 

pracovních oděvů pouze pro určité pracovní odvětví. Takovýmto konkurentem je 

například společnost fashion IREA s.r.o. z Havířova, která se specializuje na výrobu 

oděvů pro zdravotnictví. Na českém trhu působí i celá řada živnostníků zabývajících se 

výrobou pracovních oděvů, kteří ale nejsou přímou konkurencí pro společnost TONI – 

MOSTY s.r.o., hlavně co se týče objemu výroby.  

V Moravskoslezském kraji fungují také konkurenční podniky, které jsou srovnatelné se 

společností TONI – MOSTY s.r.o. jak svou velkostí, tak i sortimentem nabízených 

výrobků. Jedním z takových podniků je firma FIDES Bruntál spol. s r.o., která má ve 

svém výrobním programu navíc zařazenu i výrobu bezpečnostních tabulek a polepů, 

drogistického a kartáčnického zboží. Další srovnatelnou společností z hlediska velikosti 

je společnost TREND NOVA s.r.o., která kromě oděvů a pracovních pomůcek nabízí i 

hospodářské nářadí.  

Jednoznačně největším konkurentem pro všechny výše zmíněné společnosti, 

živnostníky podnikající v oblasti výroby pracovních oděvů, i pro zkoumanou společnost 

TONI – MOSTY s.r.o. je firma CANIS SAFETY a.s., která je předním českým 

dovozcem, výrobcem a distributorem osobních ochranných pracovních prostředků a 
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pomůcek zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  V současné době firma 

zaměstnává přes 440 zaměstnanců, z toho 45 osob zdravotně znevýhodněných. Prodejní 

strategie společnosti je zaměřena na maloobchod i velkoobchod. CANIS SAFETY a.s. 

má síť prodejních poboček po celé ČR (Petřvald, Ostrava, Ostrava-Mariánské Hory, 

Třinec, Havířov, Hlučín, Olomouc, Brno, Jihlava, Pardubice, České Budějovice, Praha, 

Liberec, Jablonec n. N., Ústí n. L., Plzeň, Příbram), prodejní pobočky na Slovensku 

(Košice, Bratislava) a velkoobchodní prodej přímo z centrálního logistického areálu v 

Petřvaldu o skladové ploše 11 000 m
2
 (www.canis.cz) 

3.1.6 Organizační struktura 

Sledovaný podnik je společností s ručením omezeným, kde jsou pani Terezie Ćmielová 

a pan Josef Ćmiel společníky, každý s polovičním podílem na základním kapitálu. Oba 

společníci jsou také jednateli své společnosti, kde za společnost jedná každý z jednatelů 

samostatně v plném rozsahu. Společnost TONI – MOSTY s.r.o. řídí oba společníci se 

stejným rozsahem pravomocí, pan Josef Ćmiel na pozici ředitele společnosti a pani 

Terezie Ćmielová jako výrobní ředitelka. Úsek ekonomiky a obchodu řídí dcera 

majitelů, pani Ing. Dana Konderlová. Všechny úseky jsou ještě rozděleny na další 

oddělení. 

3.1.7 Zaměstnanci 

V současné době podnik zaměstnává 13 zaměstnanců. Kromě vedení ve firmě pracuje 

asistentka ředitele a funguje zde úsek pro ekonomiku a obchod, kde zaměstnanci musí 

mít ukončenou střední školu nebo vysokou školu ekonomického zaměření. U 

zaměstnanců na úseku výroby je vyžadováno, aby byli kvalifikováni v oboru. Mistrová 

a pracovník na oddělení expedice a výstupní kontroly musí také mít ukončené 

středoškolské vzdělání technického směru, a pro tyto pozice je navíc vyžadována 

dlouholetá praxe v oboru. 

3.1.8 Odběratelé 

Stěžejním odběratelem výrobků společnosti TONI – MOSTY s.r.o. je společnost OKD 

a.s., která je jediným producentem černého uhlí v České republice. Dalším významným 

zákazníkem je společnost RENATEX CZ a.s. poskytující komplexní služby servisu 

prádla a pracovních oděvů. Mezi další významné odběratelé patří například: 

VETROPACK MORAVIA GLASS, JK Jobs s.r.o., Nemocnice s poliklinikou 



36 

 

Havířov, ENEZA s.r.o., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. nebo Rokycanská nemocnice 

a.s. Osm nejlepších odběratelů dle odebraného objemu zboží společnosti TONI – 

MOSTY s.r.o. znázorňuje graf, který byl vytvořen na základě vlastního zpracování 

informací získaných od zástupkyně ředitele pro ekonomiku a obchod (viz. graf 1). 

 

Graf 1: Osm nejlepších odběratelů dle odebraného objemu zboží (vlastní zpracování) 

3.1.9 Strategická analýza společnosti 

Tato část práce obsahuje dvě metody strategické analýzy, a to Porterovu analýzu a 

analýzu na základě SWOT. Teoretická východiska z oblasti základní strategické 

analýzy jsou obsaženy v kapitole 2. 

Porterova analýza 

Na základě Porterovy analýzy je identifikováno pět sil konkurenčního prostředí a jejich 

působení na sledovaný podnik. 

 Stav možného vstupu nových firem do oboru 

Hrozba příchodu nové konkurence na český trh v oblasti výroby pracovních oděvů je 

v dnešní době minimální. Větší riziko vstupu nových firem existuje v oblasti prodeje 

pracovních oděvů a dalších ochranných pracovních pomůcek. I přesto podnikatelů, kteří 
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nabízejí daný sortiment výrobků je v České republice mnoho a pro novou firmu by bylo 

velmi obtížné vstoupit na tento trh a přežít. V oblasti výroby a prodeje ochranných 

pracovních pomůcek a oděvů se na trhu vyskytuje několik větších firem, jako například 

CANIS SAFETY s.r.o., které nabízejí komplexní služby a natolik konkurenceschopné ceny, 

že i již zavedené menší podniky mají problém v této konkurenci obstát. Tyto podniky mají 

oproti nově vznikajícím firmám výhodu již zavedené značky a dlouholeté tradice. 

 Stav soupeřivosti nebo rivality 

Stávající konkurence bojuje o své postavení na trhu především prostřednictvím 

snižování cen při snižování kvality výroby. Některé podniky se naopak snaží bojovat o 

zákazníka zachováním dobré kvality nebo zvyšováním kvality svých výrobků. 

Společnost TONI – MOSTY s.r.o. se snaží o zvyšování kvality svých výrobků při 

zachování konkurenceschopné ceny. Boj o zákazníka probíhá také v oblasti nabízených 

služeb (např. e-shop). Zákazníci si také žádají komplexní nabídku, tedy aby nakoupili 

všechny druhy požadovaných pracovních pomůcek u jednoho výrobce nebo prodejce. 

 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů v odvětví je poměrně vysoká. Mnoho tuzemských prodejců nabízí 

levnější pracovní oděvy, lůžkoviny i ostatní pracovní pomůcky z dovozu. Tyto výrobky 

dovážené ze zahraničí jsou převážně nižší kvality, a s tím souvisí i jejich nižší cena. 

Zákazníci jsou v tomto odvětví velmi různorodí a záleží jen na nich, zda upřednostňují 

nižší cenu na úkor kvality nebo si naopak potrpí na kvalitní zboží i za vyšší cenu. Tyto 

levnější substituty jsou na českém trhu pro zákazníka stejně dobře dostupné jako 

výrobky od tuzemských výrobců. 

 Vliv dodavatelů 

Společnost TONI – MOSTY s.r.o. má díky dlouholetému působení na trhu výborné 

vztahy se svými dodavateli. Dodavatelé, se kterými podnik spolupracuje, jsou 

spolehliví, co se týká délky dodacích lhůt i kvality materiálu pro výrobu. Cenová úroveň 

dodávek je na přijatelné úrovni a nehrozí od stávajících dodavatelů nějaké větší kolísání 

cen. Případnou hrozbu výrazného zvýšení ceny, by společnost řešila změnou 

dodavatele, kterých je na trhu velké množství. 
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 Vliv kupujících 

Stěžejní odběratelé, kterými jsou OKD a.s., RENATEX CZ a.s. nebo VETROPACK 

MORAVIA GLASS mají vůči zkoumané společnosti poměrně vysokou vyjednávací 

sílu. Především OKD a.s. si je dobře vědoma své vyjednávací pozice vůči společnosti 

TONI – MOSTY s.r.o., která je závislá na dodávkách právě pro tento podnik. Ve snaze 

udržení si zákazníků důležitých pro firmu, jde TONI – MOSTY s.r.o. při větších 

zakázkách s cenou o trochu níž. Ostatní zákazníci mají při menším nebo příležitostném 

odběru výrazně slabší vyjednávací pozici vůči společnosti.  

Analýza na základě  SWOT  

Pomocí SWOT analýzy a na základě dostupných informací je sestaven přehled silných a 

slabých stránek společnosti, a jejich příležitostí a hrozeb.  

 SILNÉ STRÁNKY 

- dlouholetá tradice a zkušenosti v oblasti výroby pracovních oděvů 

- dobré jméno společnosti 

- vysoká kvalita výrobků 

- šití z moderního materiálu s novým, odolnějším složením 

- krátké dodací lhůty 

- snaha o maximální uspokojení odběratele 

- stabilní pozice v Moravskoslezském kraji 

- individuální přístup k zákazníkovi 

- dobré reference od zákazníků 

- kvalifikovaní zaměstnanci s mnohaletou praxí v oboru 

 

 SLABÉ STRÁNKY 

- silná závislost na jednom odběrateli 

- ne příliš výrazná propagace (slabá marketingové strategie firmy) 

- neposkytování možnosti dalšího vzdělávání pro zaměstnance 

- nejasné vymezení kompetencí vedoucích pracovníků 

- menší portfolio produktů oproti konkurenčním podnikům 
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 PŘÍLEŽITOSTI 

- vývoj nových technologií výroby a kvalitnějších materiálů 

- rostoucí poptávka po výrobcích od zahraničních odběratelů 

- možnost dodávky lůžkovin do obchodního řetězce 

- prognóza vývoje ekonomiky  

 

 HROZBY 

- zvýšení daní 

- ztráta největšího zákazníka 

- platební neschopnost některých zákazníků 

- konkurenční tlaky tuzemských prodejců, kteří dovážejí pracovní 

oděvy ze zahraničí (Turecko, Pákistán, Čína, …) 

- tlak na ceny ze strany odběratelů 

- zvyšující se nároky zákazníka na úroveň a komplexnost služeb 

- zvýšení cen kvalitního materiálu ze strany dodavatelů 

- možnost příchodu nové konkurence 

Mezi nejsilnější stránky TONI – MOSTY s.r.o. patří dobré jméno společnosti, které je 

podloženo dlouholetou prací v tomto oboru a vysokou kvalitou výrobků. Dlouholetá 

tradice výroby a kladné reference od zákazníků jsou hlavním důvodem stabilní pozice 

podniku v Moravskoslezském kraji.  

Jako slabou stránku vnímám nejasné vymezení kompetencí vedoucích pracovníků, kdy 

často při běžném provozu dochází k dvojí podřízenosti a vznikají tak nedorozumění, 

kdo vlastně řídí. Za slabou stránku lze také považovat nevýraznou propagaci podniku. 

Podniku se naskytují také příležitosti k rozvoji podnikatelské činnosti. Existuje možnost 

dodávky lůžkovin do obchodního řetězce, čím by se podnik mohl ve větší míře věnovat 

výrobě ložního prádla. Jako příležitost vnímám také rostoucí poptávku po výrobcích od 

odběratelů ze zahraničí. 
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Jednoznačnou hrozbou pro podnik je silná závislost podniku na jednom odběrateli, kdy 

ztráta tohoto zákazníka by mohla ohrozit existenci společnosti TONI – MOSTY s.r.o. 

Ohrozit podnik může také platební neschopnost některých zákazníků. 

3.2 Finanční analýza 

V této části kapitoly je obsažena finanční analýza společnosti TONI – MOSTY s.r.o. 

Konkrétně bude provedena analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, 

poměrových ukazatelů, provozních ukazatelů a analýza soustav ukazatelů pro námi 

sledovanou společnost i pro konkurenční podnik TREND NOVA s.r.o. 

TREND NOVA s.r.o. je velkoobchodní firma působící v oblasti výroby a prodeje 

osobních ochranných pracovních pomůcek, drogerie, hospodářského nářadí, dřevěných 

pelet a ostatního sortimentu s ohledem na komplexní zajištění dodávek. TREND NOVA 

s.r.o. je společností s bohatou tradicí, která byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 

1994. Sídlo firmy i její skladovací prostory se nacházejí v centru Opavy (www.trend-

oopp.cz/cenik). 

Analýza obou společností je provedena na základě účetních výkazů finančního 

účetnictví a to rozvahy a výkazu zisku a ztráty za období let 2010 až 2012, které jsou 

veřejně dostupné v online obchodním rejstříku firem. Všechny tabulky a grafy jsou 

vytvořeny na základě vlastního zpracování účetních výkazů obou společností. 

3.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů obsahuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. 

3.3.1 Analýza rozvahy 

Horizontální analýza sleduje vývoj změn jednotlivých položek rozvahy v čase. 

Vertikální analýza vyjadřuje procentní rozbor struktury majetku podniku. Na základě 

výsledků horizontální a vertikální analýzy jsou následně zhodnoceny vybrané položky 

rozvahy, u kterých jsou změny nejvýraznější. 

Tabulka 2 obsahuje meziroční nárůst či pokles vybraných položek rozvahy společnosti 

TONI – MOSTY s.r.o.  
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Tabulka 2: TONI – MOSTY s.r.o. Horizontální analýza rozvahy za období 2010 – 2012 

Položky rozvahy 
Změna: 2011 - 2010  Změna: 2012 - 2011  

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

AKTIVA CELKEM 2 271 28,05 881 8,50 

Stálá aktiva 401 397,03 274 54,58 

Dlouhodobý hmotný majetek 401 397,03 274 54,58 

Oběžná aktiva 1 870 23,39 603 6,11 

Zásoby 1 202 83,70 -695 -26,35 

Dlouhodobé pohledávky 29 20,14 114 65,90 

Krátkodobé pohledávky 1 291 27,88 4 0,07 

Krátkodobý finanční majetek -652 -36,53 1 180 104,15 

PASIVA CELKEM 2 271 28,05 881 8,50 

Vlastní kapitál 1 640 29,28 614 8,48 

Nerozdělený zisk minulých let 1 807 50,55 1 640 30,47 

Výsledek hospodaření běž. úč. období -167 -9,24 -1 026 -62,56 

Cizí zdroje 631 25,30 267 8,54 

Dlouhodobé závazky -590 -73,47 -175 -82,16 

Krátkodobé závazky 1 221 72,21 442 15,18 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 - 0 - 

Časové rozlišení 0 - 0 - 
 

Tabulka 3 zobrazuje vertikální analýzu rozvahy společnosti TONI – MOSTY s.r.o. za 

období 2010 – 2012. 

Tabulka 3: TONI – MOSTY s.r.o. Vertikální analýza rozvahy za období 2010 – 2012 

Položky rozvahy 
Procentuální podíly jednotlivých 

položek a celkových aktiv 

2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Stálá aktiva 1,25 4,84 6,90 

Dlouhodobý hmotný majetek 1,25 4,84 6,90 

Oběžná aktiva 98,75 95,16 93,07 

Zásoby 17,74 25,45 17,27 

Dlouhodobé pohledávky 1,78 1,67 2,55 

Krátkodobé pohledávky 57,19 57,11 52,68 

Krátkodobý finanční majetek 22,05 10,93 20,56 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 69,19 69,86 69,84 
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Základní kapitál 2,47 1,93 1,78 

R. fondy, n. fond a ost. fondy ze zisku 0,25 0,19 0,18 

Nerozdělený zisk minulých let 44,16 51,91 62,43 

Výsledek hospodaření běž. úč. období 22,32 15,82 5,46 

Cizí zdroje 30,81 30,14 30,16 

Dlouhodobé závazky 9,92 2,05 0,34 

Krátkodobé závazky 20,89 28,09 29,82 
 

Celková aktiva společnosti TONI – MOSTY s.r.o. mají za sledované období tendenci 

růst. Stálá aktiva mezi lety 2010 a 2012 vzrostla o 675 tis. Kč. V roce 2011 došlo 

k dynamické změně stálých aktiv oproti roku 2010 o 397%, která byla způsobena 

především nárůstem dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně výstavbou nové 

výrobní haly a sídla společnosti.  

Na růstu celkových aktiv má svůj významný podíl i hodnota oběžných aktiv. Oběžná 

aktiva tvoří ve struktuře aktiv společnosti TONI – MOSTY s.r.o. podstatnou část, proto 

je jejich trend vývoje určující pro vývoj celkových aktiv. Hodnota oběžných aktiv po 

celé sledované období vykazovala růst, avšak jejich nárůst se zpomaluje.   

V roce 2011 podnik navýšil stav zásob o 83,7%. Významněji vývoj oběžných aktiv 

ovlivnil v roce 2011 také nárůst krátkodobých i dlouhodobých pohledávek. Zatímco 

krátkodobé pohledávky podnik v následujícím roce udržel na stejné hladině, 

dlouhodobé pohledávky zaznamenaly další zvýšení, co svědčí o dalším zhoršení 

platební morálky odběratelů. V roce 2012 došlo k poklesu stavu zásob, a procentní podíl 

zásob a celkových aktiv se vrátil na podobnou úroveň jako v roce 2010.  

Krátkodobý finanční majetek má za sledované období proměnlivý charakter. Zatímco 

v roce 2011 hodnota krátkodobého finančního majetku klesla, v roce 2012 se znovu 

zvýšila a přispěla tak ke zvýšení oběžných aktiv.  
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Graf 2: Složení aktiv TONI – MOSTY s.r.o. za období 2010 – 2012  

 

 

Graf 3: Vývoj vybraných položek aktiv TONI – MOSTY s.r.o. za období 2010 – 2012  

Celková pasiva u společnosti TONI – MOSTY s.r.o. ve sledovaném období rostla. 

Vlastní kapitál představuje téměř 70% podílu na celkových pasivech společnosti. 

Hodnota vlastního kapitálu se výrazněji zvýšila v roce 2011. Tento nárůst způsobilo 

skokové navýšení nerozděleného zisku minulých let, kde je změna oproti roku 2010 o 

50,55%. V následujícím roce se nerozdělený zisk minulých let zvýšil ještě o více než 

30%. Trend vývoje výsledku hospodaření běžného účetního období byl naopak 

klesající. V roce 2012 společnost evidovala pokles výsledku hospodaření o téměř 63% 

oproti předcházejícímu účetnímu období. 

Cizí zdroje společnosti mají podobné tempo růstu jako vlastní kapitál v jednotlivých 

letech. Nejvýznamnější položkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky, jejichž 

hodnoty za sledované období vykazovaly nárůst. V roce 2011 došlo k dynamickému 
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zvýšení krátkodobých závazků a to až o více jak 72%. Oproti tomu dlouhodobé 

závazky, které tvoří menší podíl na cizích zdrojích, se firmě daří od roku 2011 úspěšně 

snižovat. Bankovní úvěry a výpomoci za celé sledované období společnost nečerpala. 

 

Graf 4: Složení pasiv TONI – MOSTY s.r.o. za období 2010 – 2012  

 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy společnosti TREND NOVA s.r.o. za období 

let 2010 až 2012 se nachází v přílohách této práce (tabulky 20 a 21).  

Aktiva celkem u společnosti TREND NOVA s.r.o. měla za sledované období nejdříve 

rostoucí charakter a poté znovu klesla. Podnik nemá žádná stálá aktiva.  Téměř 100% 

podílu na celkových aktivech tvoří oběžná aktiva, z toho stěžejní část představují 

krátkodobé pohledávky. V roce 2011 se pohledávky za odběrateli skokově zvýšily až o 

45,4%, což svědčí o zhoršení platební morálky zákazníků. V následujícím roce se 

situace vylepšila a hodnota krátkodobých pohledávek klesla o více jak 29%. Podnik 

neevidoval ve sledovaném období žádné zásoby. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2010 2011 2012

P
o

d
íl 

[%
] 

Čas [roky] 

Časové rozlišení

Cizí zdroje

Vlastní kapitál



45 

 

 

Graf 5: Složení aktiv TREND NOVA s.r.o. za období 2010 – 2012  

 

 

Graf 6: Vývoj vybraných položek aktiv TREND NOVA s.r.o. za období 2010 – 2012 

Celková pasiva společnosti TREND NOVA s.r.o. mají ve sledovaném období 

proměnlivý charakter, stejně jako tomu bylo u aktiv. Vlastní kapitál se postupně 

snižoval, nejdříve nepatrně a v roce 2012 došlo k výraznější změně o 27,6%. V roce 

2011 zaznamenal velký pokles výsledek hospodaření běžného účetního období a v roce 

2012 dosáhl podnik dokonce i ztráty ve výši 23 tis. Kč.  

Pasiva podniku tvoří z větší části cizí zdroje, které stejně jako celková pasiva v roce 

2011 vzrostly a v následujícím roce klesly. Tuto kolísavost cizích zdrojů zapříčinily 

krátkodobé závazky, které tvoří 100% podílu na cizích zdrojích. V roce 2011 podnik 
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evidoval nárůst krátkodobých závazků o necelých 79%, v roce následujícím se podniku 

podařilo hodnotu krátkodobých závazků k dodavatelům snížit o 19%. 

 

Graf 7: Složení pasiv TREND NOVA s.r.o. za období 2010 – 2012  

 

Srovnání podniků 

Struktura aktiv obou podniků je velmi podobná, v obou případech jsou hlavní položkou 

celkových aktiv oběžná aktiva.  Společnost TREND NOVA s.r.o. nemá žádná stálá 

aktiva, tedy žádný dlouhodobý nehmotný, hmotný ani finanční majetek. Společnost 

TONI – MOSTY s.r.o. má dlouhodobý hmotný majetek, ten ale tvoří za sledované 

období v průměru pouze něco přes 4% podíl na celkových aktivech podniku. 

Struktura pasiv u obou podniků je už více odlišná. Ve společnosti TONI – MOSTY 

s.r.o. tvoří vlastní kapitál téměř 70% podíl na celkových pasivech. Hlavní položkou 

vlastního kapitálu je nerozdělený zisk minulých let. Cizí zdroje, především krátkodobé 

závazky, tvoří zbývajících cca 30%. U společnosti TREND NOVA s.r.o. tvoří vlastní 

kapitál v průměru necelých 35 % pasiv a zbývajících cca 65% podílu na složení pasiv 

představují cizí zdroje. Cizími zdroji ve společnosti TREND NOVA s.r.o. jsou pouze 

krátkodobé závazky k dodavatelům. Ani jeden ze srovnávaných podniků nečerpá ve 

sledovaném období z bankovních úvěrů a výpomocí.  

3.3.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Na základě výsledků horizontální a vertikální analýzy jsou zhodnoceny vybrané 

položky výkazu zisku a ztráty. 
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Tabulka 4: TONI – MOSTY s.r.o. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2010 – 2012 

Položky výkazu 
Změna: 2011 - 2010  Změna: 2012 - 2011  

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Tržby za prodej zboží 2 954 13,83 966 3,97 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3 109 15,59 2 565 11,13 

Obchodní marže -155 -10,92 -1 599 -126,40 

Výkony 2 954 13,83 966 3,97 

Přidaná hodnota 2 799 12,29 -633 -2,48 

Provozní výsledek hospodaření -171 -8,34 -1 218 -64,82 

Finanční výsledek hospodaření 0 0,00 2 -4,26 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -168 -9,29 -1 024 -62,44 

Výsledek hospodaření za účetní období -167 -9,24 -1 026 -62,56 

Výsledek hospodaření před zdaněním -170 -8,49 -1 218 -66,48 
 

Tabulka 5: TONI – MOSTY s.r.o. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2010 – 2012 

Položky výkazu 
Procentuální podíly jednotlivých 

položek a celkových aktiv 

2010 2011 2012 
VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej zboží 47,69 48,11 49,35 

Náklady vynaložené na prodané zboží 44,52 45,60 50,00 

Obchodní marže 3,17 2,50 -0,65 

Výkony 47,69 48,11 49,35 

Přidaná hodnota 50,87 50,61 48,70 

Provozní výsledek hospodaření 4,58 3,72 1,29 

Finanční výsledek hospodaření -0,10 -0,09 -0,09 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4,04 3,25 1,20 

Výsledek hospodaření za účetní období 4,04 3,25 1,20 

Výsledek hospodaření před zdaněním 4,47 3,63 1,20 
 

V roce 2011 podniku výrazněji narostly tržby za prodané zboží. Tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb si udržely rostoucí tendenci i v následujícím roce. Současně 

s nárůstem tržeb se ale zvyšovaly také náklady vynaložené na prodané zboží, co 

zapříčinilo klesající trend obchodní marže. V roce 2012 dokonce vynaložené náklady 

převýšily tržby a hodnota obchodní marže prudce klesla o 126,4% oproti 

předcházejícímu roku. Ve sledovaném období měla položka přidané hodnoty kolísavý 

charakter, kdy nejdříve narostla a poté znovu mírně klesla. Výsledek hospodaření 



48 

 

z provozní činnosti se v letech postupně snižoval, kdy nejvyšší pokles nastal v roce 

2012 o více než 64,8%. 

 

Graf 8: Vývoj vybraných položek VZZ TONI – MOSTY s.r.o. za období 2010 – 2012 

Provozní výsledek hospodaření má ve sledovaném období klesající trend vývoje. V roce 

2011 firma zaznamenala mírný pokles provozního výsledku hospodaření, o rok později 

se jednalo již o výrazný pokles o necelých 65%. Finanční výsledek hospodaření 

dosahoval za celé sledované období záporných hodnot, kde tato částka příliš nekolísala. 

Výsledky hospodaření z finanční a mimořádné činnosti nejsou v celkovém objemu nijak 

významné. Nejvýznamnější položkou pro určení vývoje výsledku hospodaření za účetní 

období je provozní výsledek hospodaření, který má ve sledovaném období klesající 

trend. Výrazný pokles výsledku hospodaření v roce 2012 je způsoben hlavně snížením 

tržeb za prodej zboží současně s nárůstem nákladů vynaložených na prodej zboží. 

 

Graf 9: Vývoj výsledků hospodaření TONI – MOSTY s.r.o. za období 2010 – 2012 
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Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti TREND NOVA 

s.r.o. za období let 2010 až 2012 se nachází v přílohách této práce (tabulky 22 a 23). 

Tržby za prodané zboží ve sledovaném období měly kolísavý charakter. V roce 2011 

došlo k mírnému poklesu a v roce 2012 znovu mírně narostly.  Téměř totožný trend 

vývoje lze zaznamenat i u nákladů vynaložených na prodané zboží, což je důvodem 

udržení podobné hodnoty obchodní marže po celé sledované období. Proměnlivý vývoj 

má také přidaná hodnota. Výsledek hospodaření z provozní činnosti v roce 2011 prudce 

klesá, o více než 70% oproti roku 2010 a v roce 2012 dosáhne provozní výsledek 

hospodaření u společnosti TREND NOVA s.r.o. záporné hodnoty. Jde o dynamický 

pokles o více než 122% oproti předcházejícímu účetnímu období. 

Finanční výsledek hospodaření společnosti TREND NOVA s.r.o. se po celé sledované 

období pohybuje v záporných hodnotách, kde tyto hodnoty v jednotlivých letech příliš 

nekolísají. Podnik neeviduje v období let 2010 až 2012 žádný mimořádný výsledek 

hospodaření. Zásadní položkou pro určení výsledku hospodaření za běžné účetní období 

je výsledek hospodaření z provozní činnosti, což je důvodem téměř identického prudce 

klesajícího vývoje u obou výsledků hospodaření. 

 

Graf 10: Vývoj vybraných položek VZZ TREND NOVA s.r.o. za období 2010 – 2012 
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Graf 11: Vývoj výsledků hospodaření TREND NOVA s.r.o. za období 2010 – 2012 

3.4 Analýza čistého pracovního kapitálu 

Analýza čistého pracovního kapitálu obsahuje výpočet ukazatele čistého pracovního 

kapitálu u sledovaného podniku TONI – MOSTY s.r.o. i u konkurenční společnosti, a to 

za období let 2010 až 2012. 

Tabulka 6: Čistý pracovní kapitál za období 2010 – 2012   

Podnik 
Hodnoty ČPK za jednotlivé roky [v tis. Kč] 

2010 2011 2012 

TONI - MOSTY s.r.o. 6 304 6 953 7 114 

TREND NOVA s.r.o. 861 807 584 
 

 

Graf 12: TONI – MOSTY s.r.o. a TREND NOVA s.r.o. – ČPK za období 2010 – 2012  
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Hodnota čistého pracovního kapitálu nám říká, jaká část oběžných aktiv je financována 

dlouhodobými zdroji. Pozitivní je rostoucí trend ukazatele ČPK ve sledovaném období 

u společnosti TONI – MOSTY s.r.o., protože svědčí o dobré platební schopnosti 

podniku. Dosahované kladné hodnoty tohoto ukazatele znamenají, že si podnik vytváří 

tzv. finanční polštář ke krytí svého krátkodobého cizího kapitálu.  

Ani u společnosti TREND NOVA s.r.o. nebyla zaznamenána záporná hodnota, ale 

výsledky ukazatele dosahují mnohem nižších hodnot než u druhé společnosti. Klesající 

směr vývoje není pro společnost příznivý a svědčí o čím dál nižší stabilitě. 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů obsahuje následující ukazatele – ukazatele rentability, 

aktivity, zadluženosti a likvidity. Analýzy byly provedeny na společnosti TONI – 

MOSTY s.r.o. i na konkurenční společnosti TREND NOVA s.r.o. za období 2010 – 

2012. 

3.5.1 Ukazatele rentability 

Tabulka 7: Ukazatele rentability za období 2010 – 2012 

Ukazatel 
Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky v % 

2010 2011 2012 

Podnik TONI TREND TONI TREND TONI TREND 

ROI (s EBIT) 25,32 10,14 18,12 2,12 5,88 -0,62 

ROA (s EAT) 22,32 9,56 15,82 1,71 5,46 -1,09 

ROE 32,26 21,23 22,65 5,69 7,82 -3,93 

ROS 8,46 3,30 6,75 0,86 2,43 -0,40 

Grafické znázornění ukazatelů rentability obou společností se nachází v přílohách této 

práce (grafy 15 a 16). 

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI 

Rentabilita vloženého kapitálu určuje, s jakou účinností působí vložený kapitál 

v podniku. Vypočítaná hodnota ROI ukazuje, že v roce 2010 společnost TONI – 

MOSTY s.r.o. dosáhla 25,32 Kč provozního zisku, za každých sto korun, které podnik 

investoval, což je velmi dobrý výsledek. V následujícím roce se hodnota ROI trochu 

snížila, i tak ale zůstala rentabilita vloženého kapitálu na velmi dobré úrovni. V roce 

2012 nastal nepříznivý vývoj pro podnik, kdy hodnota ukazatele prudce klesla. Tento 
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pokles byl způsoben výrazným snížením provozního výsledku hospodaření, zatímco 

celkový kapitál podniku se postupně navyšoval. U společnosti TREND NOVA s.r.o. 

nabývá ukazatel nízkých hodnot. Tento nepříznivý vývoj je způsoben výrazným 

poklesem provozního výsledku hospodaření, který v roce 2012 dosáhne dokonce i 

záporné hodnoty.  

Rentabilita celkového kapitálu – ROA 

Rentabilita celkového kapitálu vyjadřuje hodnotu produkční síly podniku, jeho 

výnosnost. V letech 2010 a 2011 se hodnota ROA u společnosti TONI – MOSTY s.r.o. 

pohybuje nad 10%, což je pro podnik dobré. V roce 2012 došlo ke snížení výnosnosti 

podniku z důvodu poklesu výsledku hospodaření, kdežto celková aktiva stále mírně 

narůstala. Produkční síla podniku TREND NOVA s.r.o. má po celé sledované období 

klesající charakter. Tato nepříznivá situace pro podnik je způsobena prudce se 

snižujícím výsledkem hospodaření, který dosáhne v roce 2012 zápornou hodnotu. Lze 

říci, že společnost neefektivně využívá svůj majetek. 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel ROE poskytuje informaci pro vlastníky společnosti, protože určuje, s jakou 

účinností dokázal podnik zhodnotit jejich kapitál. U společnosti TONI – MOSTY s.r.o. 

je situace po celé sledované období příznivá, protože i když má ukazatel klesající trend 

vývoje, podnik byl po celou dobu schopen s vysokou účinností zhodnocovat kapitál 

vlastníků. Společnost TREND NOVA v roce 2010 a 2011 také byla schopna 

zhodnocovat vklady svých vlastníků, v následujícím roce se ale situace prudce změnila 

a hodnota ukazatele se vyskytuje v záporných hodnotách. 

Rentabilita tržeb – ROS 

Rentabilita tržeb vyjadřuje ziskovou marži podniku. V letech 2010 a 2011 byla 

efektivita tvorby hospodářského výsledku u společnosti TONI – MOSTY s.r.o. velmi 

dobrá. V roce 2012 hodnota ROS klesla, i přesto společnost po celé sledované období 

vykazovala vyšší hodnoty ukazatele než společnost TREND NOVA s.r.o. 
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3.5.2 Ukazatele aktivity 

Tabulka 8: Ukazatele aktivity za období 2010 – 2012 

Ukazatel 
Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

Podnik TONI TREND TONI TREND TONI TREND 

Obrat celk. aktiv x - krát 2,64 2,90 2,34 1,98 2,25 2,72 

Obrat stál. Aktiv x - krát 211,45 - 48,43 - 32,57 - 

Doba obratu zás. dní 24,21 - 39,07 - 27,67 - 

Doba obratu pohl. dní 78,05 103,55 87,68 157,1 84,39 103,09 

Doba obratu záv. dní 28,51 68,21 43,12 127,13 47,77 95,44 
 

Grafické znázornění ukazatelů aktivity obou společností se nachází v přílohách této 

práce (grafy 17 a 18). 

Obrat celkových aktiv  

Doba obratu stálých aktiv by se měla pohybovat v rozmezí 1,6 – 3. Společnost TONI – 

MOSTY s.r.o. vykazovala po celé sledované období hodnoty v tomto intervalu, co 

znamená, že podniku se daří účinně hospodařit se svým majetkem. Také společnost 

TREND NOVA s.r.o. má výsledky ukazatele v optimálním intervalu a tedy i tento 

podnik využívá svůj majetek efektivně. 

Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv vyjadřuje, jak efektivně využívá podnik dlouhodobý majetek. 

Společnost TONI – MOSTY s.r.o. vykazuje vysoké hodnoty tohoto ukazatele. Podnik 

vlastní dlouhodobý hmotný majetek, jehož výše je v porovnání s celkovými aktivy 

nevýznamnou položkou. Společnost TREND NOVA s.r.o. nedisponuje ve sledovaném 

období žádnými stálými aktivy. 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dní, po které podnik využívá své zásoby. Je 

pozitivní, pokud je tato hodnota co nejnižší. V roce 2010 společnost TONI – MOSTY 

s.r.o. využívala své zásoby v podniku průměrně více než 24 dní. V následujícím roce se 

hodnota ukazatele navýšila, což nebylo pro podnik příznivé, ale v roce 2012 se počet 

dní začal opět snižovat. Společnost TREND NOVA s.r.o. neeviduje ve sledovaném 

období žádné zásoby. 
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Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Doba obratu krátkodobých pohledávek udává, kolik v průměru dní podnik čeká na 

inkaso svých pohledávek. Příznivé pro podnik je, aby tato hodnota byla co nejnižší. 

Doba obratu pohledávek společnosti TONI – MOSTY s.r.o. měla ve sledovaném období 

kolísavý trend. Nejnižší hodnotu lze zaznamenat v roce 2010, kdy podnik čekal na 

inkaso svých pohledávek v průměru 78,05 dní. V následujícím roce došlo 

k nežádoucímu nárůstu, ale v roce 2012 hodnota doby obratu krátkodobých pohledávek 

znovu mírně klesla. TREND NOVA s.r.o. také zaznamenala kolísavost tohoto ukazatele 

ve sledovaném období. Zatímco v letech 2010 a 2012 je počet dní obratu krátkodobých 

pohledávek na zhruba stejné úrovni, v roce 2011 nastalo prudké zvýšení, kdy se počet 

dní čekání na inkaso pohledávek vyšplhal až na více než 157 dní.  

Doba obratu krátkodobých závazků 

Doba obratu krátkodobých závazků vyjadřuje, kolik v průměru dní čekají dodavatelé, 

než jim podnik uhradí splatné závazky. Obě společnosti hradily své závazky dříve, než 

jim platili jejich odběratelé. Tato skutečnost není pro podniky příliš příznivá. Je vhodné, 

aby hodnota doby obratu krátkodobých závazků byla vyšší než doba obratu pohledávek, 

jelikož tímto způsobem může podnik bezúročně využívat dodavatelských úvěrů. Rozdíl 

mezi oběma ukazateli byl větší u společnosti TONI – MOSTY s.r.o. který činil 

v průměru 43, 6 dní a u společnosti TREND NOVA s.r.o. 24,3 dní. 

3.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 9: Ukazatele zadluženosti za období 2010 – 2012 

Ukazatel 
Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky  

2010 2011 2012 

Podnik TONI TREND TONI TREND TONI TREND 

Celková zadluženost % 30,81 54,96 30,14 69,93 30,16 72,24 

Koef. samofinancování % 69,19 45,04 69,86 30,07 69,84 27,76 

Úrokové krytí x - krát 1025 - 626,33 - - - 
 

Grafické znázornění ukazatelů zadluženosti obou společností se nachází v přílohách této 

práce (graf 19). 

 



55 

 

Celková zadluženost a koeficient samofinancování 

Ukazatel celkové zadluženosti počítá procentuální poměr cizích zdrojů k celkovým 

aktivům podniku. Koeficient samofinancování naopak určuje, do jaké míry je majetek 

společnosti financován z vlastního kapitálu. Při sečtení těchto dvou ukazatelů by 

výsledná hodnota neměla překročit 100%. Věřitelé upřednostňují nízký ukazatel 

zadluženosti, protože čím větší je podíl vlastního kapitálu, tím větší je bezpečností 

polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace (SEDLÁČEK, 2011, s. 63). 

Celková zadluženost TONI – MOSTY s.r.o. se ve sledovaném období pohybovala na 

úrovni 30%, naopak hodnota koeficientu samofinancování dosahovala téměř 70%. 

Ukazatel celkové zadluženosti u společnosti TREND NOVA s.r.o. dosahoval v roce 

2010 téměř 55%, co je možno pokládat ještě za optimální stav zadlužení. 

V následujících letech se ale zadlužení podniku nevyvíjelo příznivě, a v roce 2012 

dospělo dokonce k 72,24% podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům podniku. 

Adekvátně tomuto vývoji se naopak snižovala hodnota koeficientu samofinancování, 

která ve sledovaném období klesala. V roce 2012 pouze 27,76% majetku bylo 

financováno vlastním kapitálem. 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí udává, kolikrát převyšuje provozní výsledek hospodaření nákladové 

úroky. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je potřeba celého 

zisku. Literatura uvádí jako postačující, jsou li úroky pokryty ziskem 3x až 6x 

(SEDLÁČEK, 2011, s. 64). Ukazatel společnosti TONI – MOSTY s.r.o. mnohonásobně 

převyšuje tyto doporučené hodnoty. Tato situace je způsobena tím, že nákladové úroky 

jsou ve srovnání s provozním výsledkem hospodaření značně nižší. TREND NOVA 

s.r.o. ve sledovaném období vykazuje nulové nákladové úroky. 

3.5.4 Ukazatele likvidity 

Tabulka 10: Ukazatele likvidity za období 2010 – 2012 

Ukazatel 
Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

Podnik TONI TREND TONI TREND TONI TREND 

Běžná likvidita 4,73 1,82 3,39 1,43 3,12 1,38 

Pohotová likvidita 3,88 1,82 2,48 1,43 2,54 1,38 

Okamžitá likvidita 1,06 0,30 0,39 0,19 0,69 0,30 
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Grafické znázornění ukazatelů likvidity obou společností se nachází v přílohách této 

práce (grafy 20 a 21). 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé cizí 

zdroje v podniku. Je pro podnik žádoucí, aby výsledné hodnoty byly vyšší než 1,5. 

Společnost TONI – MOSTY s.r.o. dosahovala ve sledovaném období hodnoty nad touto 

hranicí. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2010, kdy podnik měl nízká oběžná 

aktiva a především také nízké krátkodobé závazky. V dalších letech obě položky 

narůstaly, a tak ukazatel běžné likvidity mírně klesal. Také společnost TREND NOVA 

s.r.o. měla v roce 2010 nejvyšší hodnotu běžné likvidity za sledované období, a to 1,82. 

V následujících letech ukazatel klesnul pod optimální hranici, kdy tento pokles byl 

způsoben růstem krátkodobých závazků. Vyšších hodnot běžné likvidity dosahovala 

společnost TONI – MOSTY s.r.o. 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity by neměl klesnout pod hodnotu 1. Společnost TONI – 

MOSTY s.r.o. dosahovala hodnoty vysoce nad doporučenou hranicí. V roce 2010 

dosáhla pohotová likvidita nejvyšší hodnoty, kdy pohledávky a krátkodobý finanční 

majetek pokryly krátkodobé cizí zdroje v podniku 3,88 krát. Také ukazatel společnosti 

TREND NOVA s.r.o. nabýval po celé sledované období hodnoty nad optimální hranicí, 

avšak vyšší hodnoty vykazovala společnost TONI – MOSTY s.r.o. 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita má u obou společností kolísavý charakter. Hodnoty ukazatele by 

měly dosahovat alespoň hodnoty 0,2, což obě společnosti po celé sledované období 

splňují. Nejnižší hodnota ukazatele u společnosti TONI – MOSTY s.r.o. byla dosažena 

v roce 2011, kdy se krátkodobý finanční majetek jen mírně snížil, zatímco krátkodobé 

závazky se téměř dvojnásobně zvýšily. Nižších hodnot okamžité likvidity dosahovala 

společnost TREND NOVA s.r.o.  
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3.6 Analýza provozních ukazatelů 

Tabulka 11: Provozní ukazatele za období 2010 – 2012 

Ukazatel 
Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

Podnik TONI TREND TONI TREND TONI TREND 

Produktivita z PH 3253,71 820,71 3196,88 681,38 2494,20 1180,20 

Nákladovost výnosů 0,99 1,01 1,15 1,11 0,92 1,38 

Grafické znázornění provozních ukazatelů obou společností se nachází v přílohách této 

práce (grafy 22 a 23). 

Produktivita z přidané hodnoty 

Ukazatel produktivity z PH udává přidanou hodnotu na jednoho pracovníka, a je pro 

podnik žádoucí, aby tato hodnota v čase rostla. Společnost TONI – MOSTY s.r.o. 

vykazuje po celé sledované období mnohem vyšší hodnoty ukazatele, než je tomu u 

společnosti TREND NOVA s.r.o. I když jsou hodnoty ukazatele vysoké, můžeme 

zaznamenat u společnosti TONI – MOSTY s.r.o. klesající trend vývoje, kdy v roce 2012 

dojde dokonce k prudkému poklesu. Přidaná hodnota podniku zůstala na podobné 

úrovni, zatímco firma zaměstnala dva další pracovníky. Ukazatel společnosti TREND 

NOVA s.r.o. má kolísavý charakter, ale v posledním sledovaném roce prudce naroste. 

Je to dáno snížením počtu zaměstnanců oproti roku 2011. 

Nákladovost výnosů 

Ukazatel nákladovosti výnosů ukazuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. 

Hodnota ukazatele společnosti TONI – MOSTY s.r.o. nejdříve roste, což není příznivé, 

ale v roce 2012 můžeme zaznamenat opětovné snížení. Nákladovost výnosů firmy 

TREND NOVA s.r.o. v čase roste, a to pro podnik není žádoucí trend vývoje. 

3.7 Analýza soustav ukazatelů 

V rámci analýzy soustav ukazatelů byla provedena Altmanova analýza a Index IN05. 

3.7.1 Altmanova analýza 

Altmanova analýza je jeden z nejvýznamnějších bankrotních modelů. Cílem této 

analýzy je zjištění finančního zdraví podniku a rozpoznání jeho možného budoucího 

bankrotu. Údaje k výpočtu Altmanovy analýzy se nacházejí v přílohách této práce 
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(tabulky 24 a 25). Tabulka 12 obsahuje Altmanovu analýzu společnosti TONI – 

MOSTY s.r.o. za období let 2010 až 2012. 

Tabulka 12: Altmanovo Z – skóre TONI – MOSTY s.r.o. za období 2010 – 2012 

Altmanova analýza 
Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

x1 0,77866 0,67069 0,63247 

x2 0,44158 0,51915 0,62429 

x3 0,25321 0,18125 0,05877 

x4 0,08019 0,06400 0,05896 

x5 2,63785 2,34494 2,24716 

Altmanovo Z - skóre 4,38529 3,85087 3,43226 

Tabulka 12 obsahuje Altmanovu analýzu společnosti TONI – MOSTY s.r.o. za období 

let 2010 až 2012. 

Tabulka 13: Altmanovo Z – skóre TREND NOVA s.r.o. za období 2010 – 2012 

Altmanova analýza 
Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

x1 0,44984 0,30033 0,27717 

x2 0,28579 0,23446 0,22591 

x3 0,10136 0,02121 -0,00617 

x4 0,11407 0,06386 0,07884 

x5 2,90073 1,98028 2,72473 

Altmanovo Z - skóre 3,82236 2,48298 3,12330 

Grafické znázornění vývoje Z – skóre Altmanovy analýzy u společnosti TONI – 

MOSTY s.r.o. i společnosti TREND NOVA s.r.o. 

 

Graf 13: Altmanova analýza za období 2010 – 2012 
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Po celé sledované období se Z – skóre společnosti TONI – MOSTY s.r.o. pohybuje nad 

hodnotou 2,9, což znamená, že je podnik stabilní a finančně zdravý. TONI MOSTY 

s.r.o. vytváří hodnoty pro své majitele a nehrozí podniku bankrot. 

Hodnoty ukazatele pro společnost TREND NOVA s.r.o. se v letech 2010 a 2012 také 

pohybovaly nad hranicí 2,9. V tomto období podnik nebyl ohrožen bankrotem a 

vytvářel hodnoty pro své majitele. V roce 2011 hodnota Z – skóre klesla na 2,48 a 

společnost se tak ocitla v tzv. šedé zóně. Podnik sice v tomto roce nevytvářel hodnoty 

pro své majitelé, ale bezprostředně mu nehrozil bankrot. 

3.7.2 Index IN05  

Index IN05 je bankrotní model, který je přizpůsoben firmám v českém prostředí a slouží 

k posouzení jejich důvěryhodnosti. S jeho pomocí lze odhadnout, zda sledovanému 

podniku hrozí bankrot či nikoliv. Údaje k výpočtu Indexu IN05 se nacházejí v přílohách 

této práce (tabulky 26 a 27). Tabulka 14 obsahuje Index IN05 společnosti TONI – 

MOSTY s.r.o. za období let 2010 až 2012. 

Tabulka 14: IN05 – skóre TONI – MOSTY s.r.o. za období 2010 – 2012 

Index IN05 
Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

x1 3,24619 3,31744 3,31604 

x2 9,00 9,00  - 

x3 0,25321 0,18125 0,05877 

x4 0,07955 0,06251 0,08890 

x5 4,72797 3,38771 3,12105 

IN05 - skóre 2,22948 1,82884 0,96395 
 

Tabulka 15: IN05 – skóre TREND NOVA s.r.o. za období 2010 – 2012 

Index IN05 
Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

x1 1,81939 1,43002 1,38436 

x2  - - -  

x3 0,10136 0,02121 -0,00617 

x4 0,46029 0,28880 0,22781 

x5 1,81844 1,42948 1,38371 

IN05 - skóre 0,89923 0,45942 0,32785 
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Grafické znázornění vývoje IN05 – skóre u společnosti TONI – MOSTY s.r.o. i 

společnosti TREND NOVA s.r.o. 

 

Graf 14: Index IN05 za období 2010 – 2012 
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vývoje. Zásoby v roce 2011 značně narostly, ale podniku se je podařilo opět mírně 

snížit. Příčinou růstu zásob bylo snížení objemu odběru významného zákazníka. 

Zdroje podniku za celé sledované období rostly. Velký podíl na tomto navýšení má růst 

vlastního kapitálu, který představuje téměř 70% podílu na celkových pasivech 

společnosti. Prudký, téměř dvojnásobný nárůst za tři roky zaznamenal výsledek 

hospodaření minulých let. Poměr vlastního a cizího kapitálu se za celé období držel na 

takřka stejné úrovni. Cizí zdroje vykazovaly rostoucí tendenci, kdy tomuto růstu nejvíce 

přispívají krátkodobé závazky podniku. Bankovní úvěry a výpomoci společnost 

nečerpala. 

Tržby za prodej zboží měl ve sledovaném období rostoucí tendenci. Současně 

s nárůstem tržeb se ale zvyšovaly také náklady vynaložené na prodané zboží, a tak 

obchodní marže nepříznivě klesala a v roce 2012 dokonce dospěla k minusovým 

hodnotám. Růst nákladů zapříčinil klesající trend provozního výsledku hospodaření. 

Hodnoty všech ukazatelů rentability dosáhly v roce 2010 svého maxima a v dalších 

letech vykazovaly již klesající trend. Rentabilita vloženého kapitálu zaznamenala 

v letech 2010 a 2011 velmi dobré výsledky, potom nastal prudký pokles z důvodu 

záporného provozního výsledku hospodaření. Obdobný vývoj ukazatele lze 

zaregistrovat i u rentability celkového kapitálu a rentability tržeb. Hodnoty ukazatele 

rentability vlastního kapitálu ukazují, že podnik byl ve všech letech schopen 

zhodnocovat kapitál vlastníků. 

Z analýzy ukazatelů aktivity jde vyčíst, že hodnota obratu stálých aktiv splňuje po celé 

období doporučenou hranici a podnik tedy efektivně využívá svůj majetek. Obrat 

stálých aktiv byl vyšší než obrat celkových aktiv. Doba obratu zásob měla kolísavý 

charakter, ale v posledním sledovaném roce došlo k opětovnému snížení, což je pro 

podnik žádoucí. Také doba obratu krátkodobých pohledávek v letech kolísala. U 

společnosti TONI – MOSTY s.r.o. byla doba obratu krátkodobých závazku nižší než 

doba obratu krátkodobých pohledávek a to dokonce dvojnásobně. Tento vývoj není pro 

podnik příznivý. 
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Ukazatel celkové zadluženosti se ve všech letech udržoval na stejné úrovni kolem 30%. 

Nekolísal také koeficient samofinancování, který se po celé období udržoval na úrovni 

70%. Ukazatel úrokového krytí mnohonásobně převyšuje doporučené hodnoty. 

Všechny druhy likvidit se za celé sledované období pohybovaly nad doporučenými 

hodnotami, kdy nejvyšších hodnot dosáhly v roce 2010. Tyto vysoké hodnoty byly 

zapříčiněny položkou krátkodobých závazků, které v roce 2010 byly nejnižší za celé 

období. 

Produktivita z přidané hodnoty vykazovala klesající trend, a to z důvodu přijetí nových 

zaměstnanců. Ukazatel nákladovosti výnosů se nejdříve navýšil, což nebylo příznivé, 

poté ale začal opět klesat. 

Dle výsledků Altmanovy analýzy je společnost TONI – MOSTY s.r.o. stabilní a 

finančně zdravá po celé sledované období. Podnik prosperuje a vytváří hodnoty pro své 

majitele. 

Z výsledků Indexu IN05 vyplývá, že je podnik v letech 2010 a 2011 finančně zdravý a 

nehrozí mu bankrot. V roce 2012 hodnoty ukazatele klesly a podnik se tak ocitl v šedé 

zóně, kde mu sice bezprostředně nehrozí bankrot, ale zároveň není schopen vytvářet 

hodnoty pro své majitelé. 

TREND NOVA s.r.o. 

Celková aktiva společnosti měla ve sledovaném období kolísavý charakter. Podnik 

neměl žádná stálá aktiva a tak oběžná aktiva tvořila téměř 100% celkových aktiv. 

Oběžná aktiva a tedy i celková aktiva se v roce 2011 skokově zvýšily z důvodu nárůstu 

krátkodobých pohledávek o 45,4%. Tento nepříznivý vývoj způsobilo zhoršení platební 

morálky odběratelů. V následujícím roce hodnota pohledávek klesla téměř na úroveň 

z roku 2010. Podnik neevidoval žádné zásoby. 

Také vývoj celkových pasiv podniku měl ve sledovaném období proměnlivý charakter. 

Vlastní kapitál vykazoval klesající trend vývoje. Příčinou bylo výrazné snižování 

výsledku hospodaření běžného účetního období, kdy v roce 2012 dosáhl podnik 

dokonce i ztráty ve výši 23 tis. Kč. Pasiva podniku tvoří z větší části cizí zdroje, které se 

nejdříve zvýšily a poté opět klesly. Téměř 100% podílu na celkových zdrojích mají 
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krátkodobé závazky, které v roce 2011 prudce narostly o necelých 79%. V následujícím 

roce hodnota krátkodobých závazků mírně klesla, což je pro podnik pozitivní. 

V roce 2011 klesla obchodní marže podniku, kdy důvodem byl pokles objemu tržeb. 

V následujícím roce společnost dosáhla nejvyšší hodnoty tržeb za celé sledované 

období, ale zároveň s nárůstem tržeb narostly i náklady vynaložené na prodané zboží. 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti v letech značně klesá, a za rok 2012 podnik 

zaznamenal dokonce i zápornou hodnotu. Záporných hodnot dosahuje i finanční 

výsledek hospodaření, a to po celé sledované období.  

Co se týče ukazatelů rentability, na tom nebyla společnost TREND NOVA s.r.o. 

nejlépe. Negativní vývoj ukazatele ROI, který po celé sledované období nenabývá 

doporučených hodnot, je zapříčiněn výrazným poklesem provozního výsledku 

hospodaření. Také další ukazatele rentability, konkrétně ROA a ROS, jsou ve všech 

letech pod hranicí doporučených hodnot. Pouze rentabilita vlastního kapitálu se v letech 

2010 a 2011 pohybovala na dobré úrovni, a společnost tak zhodnocovala vklady svých 

vlastníků. V následujícím roce však došlo k prudkému zhoršení stavu. 

Výsledky analýzy ukazatelů aktivity, jsou o poznání lepší. Obrat celkových aktiv po 

celé sledované období splňoval doporučené rozmezí hodnot, což svědčí o efektivním 

využití majetku. Doba obratu krátkodobých pohledávek kolísala, kdy nejvyšší hodnoty 

dosáhla v roce 2011 a to 157 dní.  Adekvátně tomuto vývoji kolísala také hodnota počtu 

dní u ukazatele doby obratu krátkodobých závazků. Společnost sice platila svým 

dodavatelům ze svých zdrojů dříve než dostala zaplaceno od svých odběratelů, na 

druhou stranu rozdíl mezi oběma ukazateli je u této společnosti výrazně nižší než u 

TONI – MOSTY s.r.o. V tomto ohledu je na tom společnost TREND NOVA s.r.o. lépe. 

Ukazatel celkové zadluženosti se ve sledovaném období nevyvíjel vůbec dobře. V roce 

2011 se celková zadluženost podniku prudce zvýšila z necelých 55% na téměř 70%, a i 

dále vykazovala rostoucí tendenci. Souběžně s tímto nárůstem klesala hodnota 

koeficientu samofinancování. Společnost TREND NOVA s.r.o. neeviduje ve 

sledovaném období žádné nákladové úroky. 

Vývoj ukazatele běžné likvidity je nepříznivý. Pouze v roce 2010 společnost vykazuje 

dostatečnou velikost likvidity 3. stupně, a pozdější pokles byl zapříčiněn růstem 
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krátkodobých závazků. Pohotová likvidita nabývala po celé sledované období hodnoty 

nad optimální hranicí. Ukazatel okamžité likvidity nedosáhl požadovaných výsledků 

pouze v roce 2011. Z analýzy ukazatelů likvidity vyplývá, že výrazně likvidnější je 

společnost TONI – MOSTY s.r.o., která nabývá ve všech letech mnohem vyšších 

hodnot. 

Produktivita z přidané hodnoty nejdříve klesla z důvodu navýšení počtu zaměstnanců. 

V roce 2012 se stav zaměstnanců snížil o tři, a tím došlo k prudkému nárůstu ukazatele 

produktivity z PH.  Ukazatel nákladovosti výnosů má pro podnik nepříznivý rostoucí 

trend vývoje. 

Z výsledků Altmanovy analýzy vyplývá, že je podnik v letech 2010 a 2012 finančně 

zdravý a vytváří hodnoty pro své majitelé. V roce 2011 hodnota ukazatele klesla pod 

hranici 2,9 a podnik se tak ocitl v šedé zóně. Podniku sice bezprostředně nehrozil 

v tomto roce bankrot, ale zároveň nebyl schopen vytvářet hodnoty pro své majitelé. 

Dle výsledků Indexu IN05 je na tom společnost TREND NOVA s.r.o. velmi špatně. Po 

celé sledované období měl podnik finanční problémy a nacházel se na pokraji bankrotu. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě celkového hodnocení finanční analýzy podniku TONI – MOSTY s.r.o. a 

také analýzy finančního zdraví konkurenční společnosti TREND NOVA s.r.o. jsou 

v této kapitole formulovány návrhy ke zlepšení finanční situace podniku. 

Z výsledků souhrnných analýz vyplývá, že si společnost TONI – MOSTY s.r.o. po celé 

sledované období vedla finančně dobře. Najdou se ale oblasti, na které by se měla 

společnost více zaměřit, protože by mohly v budoucnu způsobovat podniku problémy a 

ohrozit tak jeho finanční zdraví. Tyto negativní jevy vyplývající z provedené analýzy 

podniku můžeme shrnout do několika oblastí: 

 růst objemu krátkodobých pohledávek, 

 neefektivní využívání dodavatelských úvěrů, 

 nejasné vymezení kompetencí vedoucích pracovníků, 

 slabá propagace firmy, 

 závislost na jednom odběrateli. 

Pohledávky  

Podnik váže značnou část svých oběžných aktiv v pohledávkách z obchodních vztahů a 

jejich objem se v letech negativně zvyšuje. Je potřeba objem pohledávek průběžně 

sledovat a snažit se o jeho snižování. Alarmující pro společnost je také doba obratu 

pohledávek, která je ve všech letech sledovaného období mnohem vyšší než u závazků. 

Pro zlepšení finanční situace by měl podnik zejména: 

 sledovat pohledávky u jednotlivých odběratelů a upravit platební podmínky 

(sjednat kratší dobu splatnosti pohledávek nebo stanovit vyšší sankce za inkaso 

peněz po stanovené lhůtě), 

 u nových zákazníků zavést zálohovou platbu před první zakázkou, a u menších 

zakázek požadovat úhradu v hotovosti při předávce zboží, 

 u zákazníků s horší platební morálkou požadovat platbu předem nebo alespoň 

dostatečně vysokou zálohu,  

 pro větší zakázky využít možnost pojištění pohledávky, 

 navrhnout odběratelům poskytnutí skonta (tedy slevy, kterou poskytuje 

prodávající kupujícímu, v případě, že kupující zaplatí za odebrané zboží během 

dohodnuté krátké lhůty) (viz. příklad),  
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 sledovat pohledávky z hlediska doby splatnosti a pomocí elektronické pošty 

upozorňovat zákazníky na blížící se datum splatnosti již několik dní před 

vypršením lhůty, 

 klást větší důraz na vymáhání pohledávek (viz. tabulka 16): 

Tabulka 16: Postup při vymáhání pohledávek 

čas po datu splatnosti způsob vymáhání 

3 dny urgovat zákazníky telefonicky 

Týden zaslat písemnou upomínku 

každý měsíc 

písemně upozorňovat odběratele na 

nezaplacené faktury společně s vyčíslením 

penalizační částky 

při delším prodlení 
zaslat zákazníkovi dopis o uznání dluhu a 

navrhnout splátkový kalendář 

více jak 12 měsíců 

zaslat odběrateli informaci o možnosti 

předání pohledávky vymáhací agentuře nebo 

předání celé věci soudu 

 

Příklad  

Jako příklad bych uvedla výhodnost skonta pro odběratele, který odebral zboží 

v hodnotě 100 tis. Kč, přičemž částka by byla splatná do 4 týdnů. Výše skonta by činila 

1 – 2 % z prodejní ceny při zaplacení do 14 dnů. V případě, že by odběratel chtěl využít 

tuto nabídku poskytnutí skonta ze strany TONI – MOSTY s.r.o., musel by zakázku 

financovat úvěrem s roční úrokovou sazbou 4% p. a. Otázkou je, zda je pro tohoto 

odběratele vhodné využití skonta a zaplatit zboží do 14. dnů nebo nikoliv. Postup 

výpočtu je převzat z knihy Finanční matematika pro každého (RADOVÁ, DVOŘÁK, 

MÁLEK, 2013, s. 177). 

a) výše skonta z prodejní ceny      

Sk   
1     100 000

100
 1 000 
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U   
( 100 000 – 1 000 )   14   4

360   100
   154 

Protože je absolutní výše skonta vyšší než úroky z úvěrového financování, je okamžité 

zaplacení při využití skonta a refinancování úvěrem výhodnější než odložené zaplacení 

plné ceny. 

b) výše skonta z prodejní ceny      

Sk   
2     100 000

100
 2 000 

U   
( 100 000 – 2 000 )   14   4

360   100
 ̇ 152,4 

Také v tomto případě je absolutní výše skonta vyšší než úroky z úvěrového financování, 

a je proto pro odběratele okamžité zaplacení při využití skonta a refinancování úvěrem 

výhodnější než odložené zaplacení plné ceny. 

V obou případech by navržené skonto bylo pro odběratele výhodné, neboť výnosy (tj. 

skonto) převyšují náklady (tj. úrok z úvěru). Procentní výši skonta by si podnik určil 

sám, podle toho, jak vysoké skonto by byl ochoten akceptovat. Podnik také může použít 

různé výše skonta při různé výši zakázek. Například u zakázek do 200 tis. Kč by podnik 

mohl použít nižší sazbu skonta, tedy 1% a u vyšších zakázek, by podnik využil vyšší 

sazbu skonta, tedy 2%. Je žádoucí, aby podnik průběžně vyhodnocoval efekt zavedení 

skonta. 

V současné době jsou roční úrokové sazby na nízké úrovni. Čím nižší je úroková sazba 

u úvěru, tím výhodnější by bylo využívání skonta pro odběratele podniku TONI – 

MOSTY s.r.o.  

Poskytnutím skonta svým odběratelům podnik sice přijde o část peněz, z druhé strany 

ale zase získá peníze od odběratele dříve. Takto získané peněžní prostředky může 

společnost použít například na úhradu svých závazků, nebo jinde, kde bude potřebovat. 

Skonto by mohlo motivovat nejen odběratele s dobrou platební morálkou ke dřívější 

platbě, ale také zákazníky, kteří platí své závazky až po lhůtě splatnosti.  Tímto by 
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podnik mohl ušetřit náklady vynaložené na vymáhání pohledávek, a také čas pracovníka 

odpovědného za písemnou i telefonickou urgenci neplatících zákazníků. 

Závazky 

Za negativní oblast můžeme ve společnosti TONI – MOSTY s.r.o. považovat také vývoj 

krátkodobých závazků z obchodního styku, jejichž hodnota po celé sledované období 

rostla. V roce 2011 došlo k prudkému zvýšení objemu krátkodobých závazků, 

v následujícím roce se potom nárůst trochu zpomalil. Podnik by se měl snažit objem 

závazků postupně snižovat a předcházet tak vzniku příliš vysokých hodnot, které by se 

mohly v budoucnu negativně projevit na likviditě podniku.   

Hlavním problémem v oblasti krátkodobých závazků je ale především doba jejich 

obratu. Z výsledků analýzy totiž vyplývá, že společnost hradí své závazky mnohem 

dříve, než dostane zaplaceno od svých odběratelů. Tímto způsobem společnost přichází 

o volnou hotovost, kterou potřebuje k pořízení vstupů do výroby. Pro podnik by bylo 

žádoucí, aby hodnota doby obratu krátkodobých závazků byla vyšší než doba obratu 

pohledávek, protože tímto způsobem by podnik mohl využívat dodavatelské úvěry.  

Výhodou takového úvěru je jeho zejména bezúročnost, potom také nenáročná 

administrativa a neplatí se za něj žádné poplatky. 

Z analýzy doby obratu krátkodobých pohledávek a závazků můžeme zjistit, že podnik 

poskytuje svým odběratelům obchodní úvěr průměrně na 83 dní, zatímco sám splácí své 

závazky v průměru za necelých 40 dní. Rozdíl mezi dobou obratu krátkodobých 

pohledávek a krátkodobých závazků ve sledovaném období je tak více než 

dvojnásobný. Pro toto překlenovací období má společnost sjednaný tzv. kontokorentní 

úvěr, kdy v případě nejvyšší potřeby může čerpat peníze z účtu i v případě, že na účtu 

nemá dostatečně vysokou hotovost.  

Navrhuji, aby společnost aktivně pracovala na snížení doby mezi inkasem pohledávek a 

platbou závazků. Možnosti, jakým způsobem dosáhnout kratší doby splatnosti 

odběratelských faktur, jsou popsány v oblasti pohledávek. Na druhou stranu je žádoucí, 

aby se společnost snažila také o dohodnutí delší doby splatnosti dodavatelských faktur 

na základě dobré platební morálky a vzájemné dlouhodobé spolupráce.  
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Řízení podniku 

Určitý nedostatek můžeme zaregistrovat i v celkovém řízení podniku. Při pozorování 

chodu společnosti bylo na první pohled poznat nejasné vymezení kompetencí. Špatné 

rozdělení odpovědností a pravomocí způsobuje v řízení podniku chaos, který se 

negativně projevuje především na efektivnosti výroby. 

Navrhuji jasněji rozdělit organizační strukturu, kdy podnik bude řídit pouze jeden 

z vlastníků (viz. obrázek 6). Ředitel společnosti by dohlížel na všechny úseky, tedy 

ekonomický, i výrobní úsek. O jednotlivé úseky se budou starat pouze jejich příslušní 

ředitelé. Především co se týče úseku výroby, kde nyní můžeme zaznamenat 

vícenásobnou podřízenost, je důležité, aby úkoly mistrové určovala pouze výrobní 

ředitelka a nikdo jiný z vedení společnosti. Mistrová poté rozdělí jednotlivé úkoly mezi 

švadleny. Tímto jednoduchým opatřením dojde k nápravě situací, kdy často vznikala 

neujasněnost pravomocí a odpovědností, a neznalost úkolů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 6: Organizační struktura podniku (vlastní zpracování) 

ředitel společnosti 
výrobní ředitelka 

asistentka ředitele 

zástupce ředitele pro 

ekonomiku a obchod 

ekonom 

expedice a 

výstupní kontrola 

mistrová 

šičky 

střihačky 
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Marketing 

Marketing je proces spojovaný s podporou prodeje zboží nebo služeb. Cílem 

marketingu je zjistit potřeby a přání zákazníka, a nabídnout tak zákazníkovi požadovaný 

výrobek, ve správnou chvíli, na správném místě a za vhodnou cenu, tedy výrobek, který 

bude připraven si koupit. Jde o proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. 

Cílem marketingu je získat a udržet si zákazníka. 

Ve společnosti TONI – MOSTY s.r.o. můžeme v oblasti marketingu zaznamenat určitá 

slabá místa. Odstraněním těchto nedostatků by podnik mohl získat lepší finanční 

stabilitu a konkurenceschopnější pozici na trhu výroby pracovních oděvů. Konkrétně 

podniku neprospívá: 

 slabá propagace firmy,  

 nekomplexnost nabízených výrobků a služeb. 

Dle mého názoru společnost nevyužívá plně všech možností své propagace. Prozatím 

vedení podniku spoléhá pouze na to, že reklamu firmě dělají výrobky samotné. Na 

zákazníky funguje velmi dobře osobní zkušenost s kvalitou výrobků TONI – MOSTY 

s.r.o. nebo doporučení známých. U pracovních oděvů se pozitivní zkušenosti 

spokojených zákazníků nesou celkem rychle, a mnoho podniků především ze 

stavebního nebo průmyslového odvětví má zájem o výrobky TONI – MOSTY s.r.o. na 

základě kladného hodnocení jiných firem. Co se týče jiného sortimentu výrobků, je 

jejich reklama nedostatečná.  

Navrhuji, aby společnost více využívala reklamy, jako nástroje propagace svých 

výrobků a celé společnosti. Výraznější reklama povede k získání nových zákazníků a 

tím i ke zvýšení prodeje. Pro začátek by firma mohla začít s novinovou reklamou, kde 

lze zaujmout širokou vrstvu populace. Jedná se o jednu z nejméně nákladných metod 

propagace, která je zároveň velmi efektivní a pro většinu lidí i nejvíce důvěryhodná. 

Navrhuji, aby podnik umístil svou reklamu jednou týdně do jedněch z nejčtenějších 

regionálních novin. Vyčíslení nákladů spojených s roční inzercí v týdenících Horizont a 

Třinecký hutník je umístěno v tabulce 17. Třinecký hutník dle svého ceníku nabízí při 

opakované inzerci slevu 25%. Umístění reklamy v těchto dvou týdenících pokryje téměř 

všechny domácnosti a firmy na území Těšínského slezska, a reklama se tak dostane ke 

všem potencionálním zákazníkům.  
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Tabulka 17: Vyčíslení nákladů spojených s roční inzercí v novinách (zdroj:  www.regionmedia.cz a 

www.ehutnik.cz) 

noviny jednorázová reklama roční inzerce (2 x za měsíc) 

Horizont 1 890 Kč 45 360 Kč 

Třinecký hutník 2 000 Kč 36 000 Kč 

 

Přestože podnik nabízí široký sortiment výrobků, bylo by vhodné přijít na trh s dalšími 

produkty. Novodobí zákazníci často vyžadují komplexnost nabízených výrobků, tedy 

chtějí ucelenou dodávku produktů v oboru pracovních oděvů. Podnik by mohl provést 

průzkum, jaké produkty si zákazníci nejčastěji přejí k dodávce a zvážit jejich zařazení 

do výrobního programu.  

Důležité je nejen vyrábět kvalitní a zákazníky poptávané produkty, ale také poskytovat 

kvalitní doprovodné služby při prodeji těchto výrobků. Mnoho zákazníků se pro koupi 

daného produktu rozhoduje nejen na základě jeho parametrů a ceny, protože výrobky 

z oblasti pracovních oděvů a lůžkovin jsou často velmi podobné. Rozhodující pro 

zákazníka jsou v takovém případě služby, jako například: 

- internetový prodej, 

- rychlé odeslání dodávek, 

- bezodkladné vyřizování reklamací,  

- garance vrácení peněz, 

- doprava zdarma (při překročení určité částky) atd. 

Věřím, že zavedení těchto návrhů v oblasti marketingu by mohlo přivést do společnosti 

nové zákazníky a tím by došlo i ke zvýšení produkce. Získání širší škály zákazníků je 

pro podnik do budoucna velmi vhodné, protože by došlo k odstranění závislosti na 

jednom odběrateli, jehož případný výpadek může kdykoliv ohrozit existenci podniku. 

 

http://www.regionmedia.cz/
http://www.ehutnik.cz/
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývala hodnocením finanční situace společnosti TONI – 

MOSTY s.r.o., která již řadu let působí v oblasti výroby pracovních oděvů. Cílem práce 

bylo zhodnocení finančního zdraví podniku na základě vybraných metod finanční 

analýzy a zpracování návrhů a doporučení vedoucích ke zlepšení situace podniku. 

Práce byla rozdělena do čtyř hlavních částí – formulace cílů a metodiky, teoretická 

východiska práce, analýzu problémů a současné situace a vlastní návrhy řešení. V první 

části byly formulovány cíle, kterých má být dosaženo, a použité metody bakalářské 

práce.  

Teoretická část práce představila vybrané metody finanční analýzy, na jejichž základě 

byla poté v praktické části provedena finanční analýza podniku. Teoretická východiska 

zahrnovala také vybrané teoretické poznatky z oblasti strategické analýzy. 

Praktická část byla věnována představení společnosti a hodnocení jejího současného 

stavu, včetně základní strategické analýzy. V této kapitole bylo provedeno také 

hodnocení finanční situace podniku na základě použití vybraných metod finanční 

analýzy. Hlavním zdrojem informací pro finanční analýzu byla data čerpaná z účetních 

výkazů finančního účetnictví za období 2010 až 2012. Zhodnocení finanční situace bylo 

provedeno také na konkurenčním podniku TREND NOVA s.r.o. Na základě výsledků 

finanční analýzy bylo v této části vytvořeno souhrnné hodnocení finanční situace 

společnosti TONI – MOSTY s.r.o. ve sledovaných obdobích a byly zde shrnuty také 

výsledky pro konkurenční podnik. 

Na základě výsledků finanční analýzy a dalších doplňujících informací plynoucích 

především ze strategické analýzy a bližšího poznání každodenního fungování podniku 

byly v poslední částí práce navrženy doporučení vedoucí ke zlepšení současné situace 

podniku. U návrhů na zlepšení finančního zdraví podniku jsem se zaměřila na oblast 

pohledávek, závazků, marketingu a řízení podniku, kde jsem se snažila o navržení 

takových doporučení, které by byly prakticky aplikovatelné ve zkoumané společnosti.   

Věřím, že mohu považovat cíle své bakalářské práce za dosažené a, že mé návrhy a 

doporučení přispějí k zlepšení finanční situace podniku a jejímu budoucímu rozmachu. 
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Příloha 1: Účetní výkazy podniku TONI - MOSTY s.r.o. 

Tabulka 18: Rozvaha TONI - MOSTY s.r.o. za období 2010 – 2012 

      2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM  (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 8 096 10 367 11 248 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek  (ř. 04 + 13 + 23) 003 101 502 776 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř. 05 až 12) 004 0 0 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 

3 Software 007 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 

5 Goodwill 009 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 14 až 22) 013 101 502 776 

B. II. 1 Pozemky 014 0 0 0 

  

2 Stavby 015 0 0 0 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 0 0 0 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 

B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 

  

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 

4 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný 
vliv 

027 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 

 

 

 

 



 

 

      2010 2011 2012 

C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 7 995 9 865 10 468 

C. I.   Zásoby  (ř. 33 až 38) 032 1 436 2 638 1 943 

C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 

3 Výrobky 035 0 0 0 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 

5 Zboží 037 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 144 173 287 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 

043 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 4 630 5 921 5 925 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 

052 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0 

8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 1 785 1 133 2 313 

C. IV. 1 Peníze 059 0 0 0 

  

2 Účty v bankách 060 0 0 0 

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 0 0 4 

D. I. 1 Náklady příštích období  064 0 0 0 

  
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 

 

 

 

 



 

 

      2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM  (ř. 68 + 88 + 121) 067 8 096 10 367 11 248 

A.   Vlastní kapitál  (ř. 69 + 73 + 80 + 82 + 85) 068 5 602 7 242 7 856 

A. I.   Základní kapitál  (ř. 70 až  72) 069 200 200 200 

  

1 Základní kapitál 070 0 0 0 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy  (ř. 74 až 79) 073 0 0 0 

A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 0 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 

5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 0 

6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 0 0 0 

A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze 
zisku  (ř. 81 + 82) 

080 20 20 20 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 081 0 0 0 

  2 Statutární a ostatní fondy 082 0 0 0 

A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 84 až 86) 083 3 575 5 382 7 022 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  084 0 0 0 

  
2 Neuhrazená ztráta minulých let 085 0 0 0 

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 0 0 0 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/-)  
087 1 807 1 640 614 

  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/ 

B.   Cizí zdroje  (ř. 89 + 94 + 105 + 117) 088 2 494 3 125 3 392 

B. I.   Rezervy  (ř. 90 až 93) 089 0 0 0 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 090 0 0 0 

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 091 0 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 092 0 0 0 

4 Ostatní rezervy 093 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 95 až 104) 094 803 213 38 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 095 0 0 0 

  

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 096 0 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 097 0 0 0 

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení 

098 0 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 099 0 0 0 

6 Vydané dluhopisy 100 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 102 0 0 0 

9 Jiné závazky 103 0 0 0 

10 Odložený daňový závazek 104 0 0 0 

 



 

 

      2010 2011 2012 

B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 106 až 116) 105 1 691 2 912 3 354 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 106 0 0 0 

    2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 107 0 0 0 

    3 Závazky - podstatný vliv 108 0 0 0 

    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 
sdružení 

109 0 0 0 

    5 Závazky k zaměstnancům   110 0 0 0 

    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 111 0 0 0 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 112 0 0 0 

    8 Kratkodobé přijaté zálohy 113 0 0 0 

    9 Vydané dluhopisy 114 0 0 0 

    10 Dohadné účty pasivní  115 0 0 0 

    11 Jiné závazky 116 0 0 0 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 118 až 120) 117 0 0 0 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 118 0 0 0 

    2 Krátkodobé bankovní úvěry  119 0 0 0 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 120 0 0 0 

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 122 + 123) 121 0 0 0 

C. I. 1 Výdaje příštích období 122 0 0 0 

    2 Výnosy příštích období  123 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 19: Výkaz zisku a ztráty TONI - MOSTY s.r.o. za období 2010 – 2012 

      2010 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží  01 21 356 24 310 25 276 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 19 936 23 045 25 610 

+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 1 420 1 265 -334 

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 21 356 24 310 25 276 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 21 356 24 310 25 276 

  
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 0 

3 Aktivace 07 0 0 0 

B.   Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 0 0 0 

B. 
  

1 Spotřeba materiálu a energie 09 0 0 0 

B. 2 Služby 10 0 0 0 

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 22 776 25 575 24 942 

C.   Osobní náklady 12 581 664 872 

C. 

  

1 Mzdové náklady 13 0 0 0 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 0 0 0 

C. 4 Sociální náklady 16 0 0 0 

D.   Daně a poplatky 17 0 0 0 

E.   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 0 0 0 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                 
(ř. 20+21 ) 

19 0 0 0 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 0 0 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 

F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23+24 ) 

22 0 0 0 

F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 0 

F.   2 Prodaný materiál 24 0 0 0 

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

25 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 644 648 1 000 

H.   Ostatní provozní náklady 27 14 34 5 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 

30 2 050 1 879 661 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ 

 

 

 



 

 

      2010 2011 2012 

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

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

33 0 0 0 

  VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 0 

  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 0 0 0 

N.     Nákladové úroky 43 2 3 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0 0 

O.   Ostatní finanční náklady 45 45 44 45 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření 

48 -47 -47 -45 
/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 195 192 0 

Q. 
  

1      -splatná 50 0 0 0 

Q. 2      -odložená 51 0 0 0 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 
49) 

52 1 808 1 640 616 

XIII. Mimořádné výnosy 53 1 0 0 

R.   Mimořádné náklady 54 2 0 2 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 

S. 
  

1      -splatná 56 0 0 0 

S. 2      -odložená 57 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55) 58 -1 0 -2 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                                  
(ř. 52 + 58 - 59) 

60 1 807 1 640 614 

**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                              
(ř. 30 + 48 + 53 - 54) 

61 2 002 1 832 614 

 

 

 



 

 

Příloha 2: Účetní výkazy podniku TREND NOVA s.r.o. 

Tabulka 20: Rozvaha TREND NOVA s.r.o. za období 2010 – 2012 

      2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM  (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 1 914 2 687 2 107 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek  (ř. 04 + 13 + 23) 003 0 0 0 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř. 05 až 12) 004 0 0 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 

3 Software 007 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 

5 Goodwill 009 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 14 až 22) 013 0 0 0 

B. II. 1 Pozemky 014 0 0 0 

  

2 Stavby 015 0 0 0 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 0 0 0 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 

B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 

  

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 

4 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný 
vliv 

027 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 

 

 

 

 



 

 

      2010 2011 2012 

C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 1 913 2 686 2 106 

C. I.   Zásoby  (ř. 33 až 38) 032 0 0 0 

C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 

3 Výrobky 035 0 0 0 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 

5 Zboží 037 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 

043 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 1 597 2 322 1 644 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 

052 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0 

8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 316 364 461 

C. IV. 1 Peníze 059 0 0 0 

  

2 Účty v bankách 060 0 0 0 

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 1 1 1 

D. I. 1 Náklady příštích období  064 0 0 0 

  
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 

 

 

 



 

 

      2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM  (ř. 68 + 86 + 119) 067 1 914 2 687 2 107 

A.   Vlastní kapitál  (ř. 69 + 73 + 80 + 82 + 85) 068 862 808 585 

A. I.   Základní kapitál  (ř. 70 až  72) 069 120 120 120 

  

1 Základní kapitál 070 0 0 0 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy  (ř. 74 až 79) 073 0 0 0 

A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 0 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 

5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 0 

6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 0 0 0 

A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze 
zisku  (ř. 81 + 82) 

080 12 12 12 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 081 0 0 0 

  2 Statutární a ostatní fondy 082 0 0 0 

A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 84 až 86) 083 547 630 476 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  084 0 0 0 

  
2 Neuhrazená ztráta minulých let 085 0 0 0 

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 0 0 0 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/-)  
087 183 46 -23 

  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/ 

B.   Cizí zdroje  (ř. 89 + 94 + 105 + 117) 088 1 052 1 879 1 522 

B. I.   Rezervy  (ř. 90 až 93) 089 0 0 0 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 090 0 0 0 

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 091 0 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 092 0 0 0 

4 Ostatní rezervy 093 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 95 až 104) 094 0 0 0 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 095 0 0 0 

  

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 096 0 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 097 0 0 0 

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení 

098 0 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 099 0 0 0 

6 Vydané dluhopisy 100 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 102 0 0 0 

9 Jiné závazky 103 0 0 0 

10 Odložený daňový závazek 104 0 0 0 

       



 

 

      2010 2011 2012 

B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 106 až 116) 105 1 052 1 879 1 522 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 106 0 0 0 

    2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 107 0 0 0 

    3 Závazky - podstatný vliv 108 0 0 0 

    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 
sdružení 

109 0 0 0 

    5 Závazky k zaměstnancům   110 0 0 0 

    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 111 0 0 0 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 112 0 0 0 

    8 Krátkodobé přijaté zálohy 113 0 0 0 

    9 Vydané dluhopisy 114 0 0 0 

    10 Dohadné účty pasivní  115 0 0 0 

    11 Jiné závazky 116 0 0 0 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 118 až 120) 117 0 0 0 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 118 0 0 0 

    2 Krátkodobé bankovní úvěry  119 0 0 0 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 120 0 0 0 

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 122 + 123) 121 0 0 0 

C. I. 1 Výdaje příštích období 122 0 0 0 

    2 Výnosy příštích období  123 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 21: Výkaz zisku a ztráty TREND NOVA s.r.o. za období 2010 – 2012 

    2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží  01 5 552 5 321 5 741 

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 5 167 5 031 5 438 

Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 385 290 303 

Výkony  (ř. 05+06+07) 04 5 552 5 321 5 741 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 5 552 5 321 5 741 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 0 

Aktivace 07 0 0 0 

Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 192 160 143 

Spotřeba materiálu a energie 09 0 0 0 

Služby 10 0 0 0 

Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 5 745 5 451 5 901 

Osobní náklady 12 880 848 654 

Mzdové náklady 13 0 0 0 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 0 0 0 

Sociální náklady 16 0 0 0 

Daně a poplatky 17 0 0 0 

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 0 0 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                 
(ř. 20+21 ) 

19 0 0 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 0 0 

Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23+24 ) 

22 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 0 

Prodaný materiál 24 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

25 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 26 881 776 480 

Ostatní provozní náklady 27 0 0 0 

Převod provozních výnosů 28 0 0 0 

Převod provozních nákladů 29 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 30 
194 57 -13 

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   

 

 

 



 

 

      2010 2011 2012 

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

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

33 0 0 0 

  VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 0 

  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 0 0 0 

N.     Nákladové úroky 43 0 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0 0 

O.   Ostatní finanční náklady 45 11 12 10 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření 48 

-11 -12 -10 
/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 0 0 0 

Q. 
  

1      -splatná 50 0 0 0 

Q. 2      -odložená 51 0 0 0 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 
49) 

52 183 46 -23 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 

R.   Mimořádné náklady 54 0 0 0 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 

S. 
  

1      -splatná 56 0 0 0 

S. 2      -odložená 57 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 0 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                                  
(ř. 52 + 58 - 59) 

60 183 46 -23 

**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                              
(ř. 30 + 48 + 53 - 54) 

61 183 46 -23 

 

 

 



 

 

Příloha 3: Analýzy  četních výkazů podniku TREND NOVA s.r.o. 

 
Tabulka 22: TREND NOVA s.r.o. Horizontální analýza rozvahy za období 2010 – 2012 

Položky rozvahy 
Změna: 2011 - 2010  Změna: 2012 - 2011  

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

AKTIVA CELKEM 773 40,39 -580 -21,59 

Stálá aktiva 0 - 0 - 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - 0 - 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 - 0 - 

Dlouhodobý finanční majetek 0 - 0 - 

Oběžná aktiva 773 40,41 -580 -21,59 

Zásoby 0 - 0 - 

Dlouhodobé pohledávky 0 - 0 - 

Krátkodobé pohledávky 725 45,40 -678 -29,20 

Krátkodobý finanční majetek 48 15,19 97 26,65 

Časové rozlišení 0 0,00 0 0,00 

PASIVA CELKEM 773 40,39 -580 -21,59 

Vlastní kapitál -54 -6,26 -223 -27,60 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy 0 - 0 - 

R. fondy, n. fond a ost. fondy ze zisku 0 0,00 0 0,00 

Nerozdělený zisk minulých let 83 15,17 -154 -24,44 

Výsledek hospodaření běž. úč. období -137 -74,86 -69 -150,00 

Cizí zdroje 827 78,61 -357 -19,00 

Rezervy 0 - 0 - 

Dlouhodobé závazky 0 - 0 - 

Krátkodobé závazky 827 78,61 -357 -19,00 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 - 0 - 

Časové rozlišení 0 - 0 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 23: TREND NOVA s.r.o. Vertikální analýza rozvahy za období 2010 – 2012 

Položky rozvahy 
Procentuální podíly jednotlivých 

položek a celkových aktiv 

2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Stálá aktiva 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 99,95 99,96 99,95 

Zásoby 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 83,44 86,42 78,03 

Krátkodobý finanční majetek 16,51 13,55 21,88 

Časové rozlišení 0,05 0,04 0,05 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 45,04 30,07 27,76 

Základní kapitál 6,27 4,47 5,70 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 

R. fondy, n. fond a ost. fondy ze zisku 0,63 0,45 0,57 

Nerozdělený zisk minulých let 28,58 23,45 22,59 

Výsledek hospodaření běž. úč. období 9,56 1,71 -1,09 

Cizí zdroje 54,96 69,93 72,24 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky 54,96 69,93 72,24 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 24: TREND NOVA s.r.o. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2010 – 2012 

Položky výkazu 
Změna: 2011 - 2010  Změna: 2012 - 2011  

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Tržby za prodej zboží -231 -4,16 420 7,89 

Náklady vynaložené na prodané zboží -136 -2,63 407 8,09 

Obchodní marže -95 -24,68 13 4,48 

Výkony -231 -4,16 420 7,89 

Výkonová spotřeba -32 -16,67 -17 -10,63 

Přidaná hodnota -294 -5,12 450 8,26 

Osobní náklady -32 -3,64 -194 -22,88 

Provozní výsledek hospodaření -137 -70,62 -70 -122,81 

Finanční výsledek hospodaření -1 9,09 2 -16,67 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -137 -74,86 -69 -150,00 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 - 0 - 

Výsledek hospodaření za účetní období -137 -74,86 -69 -150,00 

Výsledek hospodaření před zdaněním -137 -74,86 -69 -150,00 
 

Tabulka 25: TREND NOVA s.r.o. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2010 – 2012 

Položky výkazu 
Procentuální podíly jednotlivých 

položek a celkových výnosů 

2010 2011 2012 

VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej zboží 86,30 87,27 92,28 

Náklady vynaložené na prodané zboží 80,32 82,52 87,41 

Obchodní marže 5,98 4,76 4,87 

Výkony 86,30 87,27 92,28 

Výkonová spotřeba 2,98 2,62 2,30 

Přidaná hodnota 89,31 89,40 94,86 

Osobní náklady 13,68 13,91 10,51 

Provozní výsledek hospodaření 3,02 0,93 -0,21 

Finanční výsledek hospodaření -0,17 -0,20 -0,16 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2,84 0,75 -0,37 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní období 2,84 0,75 -0,37 

Výsledek hospodaření před zdaněním 2,84 0,75 -0,37 
 

 

 

 



 

 

Příloha 4: Grafická znázornění výsledků analýz 

 

 

Graf 15: TONI – MOSTY s.r.o. – vývoj ukazatelů rentability za období 2010 – 2012 

 

Graf 16: TREND NOVA s.r.o. – vývoj ukazatelů rentability za období 2010 – 2012 

 

 

Graf 17: TONI – MOSTY s.r.o. – vývoj vybraných ukazatelů aktivity (2010 – 2012) 
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Graf 18: TREND NOVA s.r.o. – vývoj vybraných ukazatelů aktivity (2010 – 2012) 

 

Graf 19: Vývoj ukazatelů zadluženosti za období 2010 – 2012 

 

 

Graf 20: TONI – MOSTY s.r.o. – vývoj ukazatelů likvidity za období 2010 – 2012 
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Graf 21: TREND NOVA s.r.o. – vývoj ukazatelů likvidity za období 2010 – 2012 

 

 

Graf 22: Vývoj produktivity z PH za období 2010 – 2012 

 

 

Graf 23: Vývoj nákladovosti výnosů za období 2010 – 2012 
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Příloha 5: Údaje pro výpočet analýzy soustav ukazatelů 

Tabulka 26: Údaje pro výpočet Altmanovy analýzy TONI – MOSTY s.r.o. 

Údaje pro výpočet 
Hodnoty za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

aktiva celkem 8 096 10 367 11 248 

čistý pracovní kapitál 6 304 6 953 7 114 

nerozdělený VH 3 575 5 382 7 022 

EBIT 2 050 1 879 661 

základní kapitál 200 200 200 

cizí zdroje 2 494 3 125 3 392 

tržby 21 356 24 310 25 276 
 

Tabulka 27: Údaje pro výpočet Altmanovy analýzy TREND NOVA s.r.o. 

Údaje pro výpočet 
Hodnoty za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

aktiva celkem 1 914 2 687 2 107 

čistý pracovní kapitál 861 807 584 

nerozdělený VH 547 630 476 

EBIT 194 57 -13 

základní kapitál 120 120 120 

cizí zdroje 1 052 1 879 1 522 

tržby 5 552 5 321 5 741 
 

Tabulka 28: Údaje pro výpočet Indexu IN05 TONI – MOSTY s.r.o. 

Údaje pro výpočet 
Hodnoty za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

aktiva celkem 8 096 10 367 11 248 

cizí zdroje 2 494 3 125 3 392 

EBIT 2 050 1 879 661 

nákladové úroky 2 3 0 

výnosy 644 648 1 000 

oběžná aktiva 7 995 9 865 10 468 

krátkodobé závazky 1 691 2 912 3 354 

krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 

 

 

 



 

 

Tabulka 29: Údaje pro výpočet Indexu IN05 TREND NOVA s.r.o. 

Údaje pro výpočet 
Hodnoty za jednotlivé roky 

2010 2011 2012 

aktiva celkem 1 914 2 687 2 107 

cizí zdroje 1 052 1 879 1 522 

EBIT 194 57 -13 

nákladové úroky 0 0 0 

výnosy 881 776 480 

oběžná aktiva 1 913 2 686 2 106 

krátkodobé závazky 1 052 1 879 1 522 

krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 

 

 

 




