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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce „ Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její 

finanční situace. V první části své práce definuji cíle a použité metody vedoucí 

k zlepšení finanční situace firmy, dále pak představuji společnost DOBET, s. r. o., 

a zakončena je analýzou současného stavu firmy. Další část se zaměřuje na analýzu 

daného problému a návrh postupu řešení. 

Abstract 

The aim of the Bachelor thesis "Financial Situation assessment of the company and 

suggestions for its improvement" is to analyze current state of a particular company and 

submit a proposal for improvement of its financial situation. In the first part of the 

Bachelor thesis defines the aims and the methods, which can be used to improve the 

financial situation of the company. Further is presented DOBET, s .r .o. company and 

analysis of its current state. The second part of the Bachelor thesis is based on analysis 

of the problem and a proposal to its solution. 

 

Klíčová slova 

Finanční analýza, finanční zdraví, rentabilita, likvidita, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, 

metody finanční analýzy. 

Key words 

Financial analysis, financial health, profitability, liquidity, balance sheet, profit and loss 

statement, methods of financial analysis. 

 

 

 



Bibliografická citace 

BUJÁKOVÁ, V. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 82 s. Vedoucí bakalářské 

práce doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

V Brně dne 31. května 2014 

 ………………………….... 

Bujáková Veronika 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala za pomoc a vedení při zpracování mé bakalářské práce svému 

vedoucímu doc. Ing. Vojtěchu Bartošovi, Ph. D. a panu Ing. Miroslavu Hendrychovi 

za konzultace a poskytnutí firemních materiálů společnosti DOBET, s. r. o. 

 

 

 



Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11!

1! VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE ......................................................... 12!

1.1! Cíle a postup práce ........................................................................................... 12!

1.2! Společnost DOBET, s.r.o. ................................................................................ 13!

1.2.1! Základní informace o společnosti ............................................................. 13!

1.2.2! Historie společnosti ................................................................................... 13!

1.2.3! Organizační struktura: ............................................................................... 16!

1.2.4! Konkurence ............................................................................................... 16!

1.2.5! Odběratelé ................................................................................................. 18!

2! TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .............................................................. 20!

2.1! Analýza SWOT ................................................................................................ 20!

2.1.1! Analýza externího prostředí – příležitostí a ohrožení ............................... 20!

2.1.2! Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) ........................... 21!

2.2! Porterova strategie ............................................................................................ 21!

2.3! Finanční analýza – úvod do problematiky ....................................................... 22!

2.4! Uživatelé finanční analýzy ............................................................................... 23!

2.5! Zdroje finanční analýzy .................................................................................... 24!

2.5.1! Rozvaha .................................................................................................... 24!

2.5.2! Výkaz zisku a ztráty .................................................................................. 25!

2.5.3! Cash flow .................................................................................................. 25!

2.5.4! Příloha účetní závěrky .............................................................................. 25!

2.6! Příprava dat a ukazatelů ................................................................................... 26!

2.7! Ověření předpokladů o ukazatelích .................................................................. 26!

2.8! Metody finanční analýzy .................................................................................. 26!

2.9! Horizontální analýza (analýza trendů) ............................................................. 27!



2.10! Vertikální analýza (procentní rozbor) .......................................................... 28!

2.11! Analýza rozdílových ukazatelů .................................................................... 28!

2.12! Analýza zisku a cash flow ............................................................................ 29!

2.13! Analýza poměrových ukazatelů ................................................................... 30!

2.13.1! Ukazatele výnosnosti (rentability) ............................................................ 30!

2.13.2! Ukazatele likvidity .................................................................................... 32!

2.13.3! Ukazatele zadluženosti ............................................................................. 33!

2.13.4! Ukazatele aktivity ..................................................................................... 34!

2.14! Analýza soustav ukazatelů ........................................................................... 36!

2.14.1! Kralickův rychlý test (Quick test) ............................................................. 36!

2.14.2! Index bonity .............................................................................................. 38!

2.14.3! Altmanův index důvěryhodnosti (Z-skóre) ............................................... 38!

2.14.4! Indexy IN .................................................................................................. 39!

3! PRAKTICKÁ ČÁST – Analýza současné situace ................................................. 41!

3.1! SWOT analýza ................................................................................................. 41!

3.2! Analýza pomocí Porterova modelu pěti sil ...................................................... 43!

3.3! Finanční analýza ............................................................................................... 44!

3.3.1! Horizontální analýza ................................................................................. 44!

3.3.2! Vertikální analýza ..................................................................................... 50!

3.3.3! Analýza Čistého pracovního kapitálu ....................................................... 55!

3.3.4! Ukazatele rentability ................................................................................. 56!

3.3.5! Ukazatele likvidity .................................................................................... 57!

3.3.6! Ukazatele zadluženosti ............................................................................. 59!

3.3.7! Ukazatele aktivity ..................................................................................... 60!

3.3.8! Analýza soustav ukazatelů ........................................................................ 63!

3.4! Souhrnné hodnocení finanční situace ............................................................... 67!



3.5! Návrhy na zlepšení finanční situace společnosti .............................................. 71!

3.5.1! Řízení pohledávek ..................................................................................... 71!

3.5.2! Možnost diverzifikace ............................................................................... 72!

3.5.3! Odprodej nevyužitých zásob ..................................................................... 73!

3.5.4! Orientace na marketing ............................................................................. 73!

3.5.5! Modernizace .............................................................................................. 73!

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 75!

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................ 77!

SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 79!

SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 80!

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 81!

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 82!

 



11 
 

ÚVOD 

Finanční analýza představuje významnou součást komplexu finančního rozhodování. 

Vytváří zpětnou vazbu pro vedení společnosti, vyjadřuje rozdíl mezi řídicími plány 

a skutečností. Finanční analýzy zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti 

a předpovídání budoucích finančních podmínek. Finanční manažeři potřebují 

ke správnému rozhodování spoustu kvalitních informací, které jim může poskytnout 

právě finanční analýza.  

Bakalářská práce se zabývá rozborem finanční situace společnosti DOBET, s. r. o., 

která se věnuje těžbě a zpracování nerostných surovin pro stavební průmysl. Jedna 

ze štěrkoven společnosti se nachází v místě mého bydliště, a proto byla tato společnost 

vybrána pro vypracování bakalářské práce. Zároveň také majitel společnosti projevil 

zájem o provedení finanční analýzy a následného zhodnocení problémů s cílem nalezení 

možností pro zlepšení současné finanční situace. Proto také poskytl veškeré potřebné 

informace spolu s pravidelnou konzultací průběhu analýzy.  

Finanční analýza je provedena za období 2008 – 2012, kdy se ve stavebnictví projevila 

finanční krize, která oslabila finanční situaci společnosti. Zároveň ale také pročistila trh 

konkurence a přinutila vedení společnosti k hospodárným opatřením. Pomocí finanční 

analýzy dochází k roztřídění dat, jejich porovnávání a následné zhodnocení. Dochází 

k odkrytí problémů, kterých je v budoucnu třeba se vyvarovat, ale také příležitostí, které 

by vedení společnosti mělo využít k zlepšení finanční situace. 

Analýza společnosti DOBET, s. r. o., je provedena na základě účetních výkazů, které 

vedení společnosti poskytlo ve formě auditorské zprávy, dále pak z volně dostupných 

zdrojů a odborných knih. Provedený rozbor účetních výkazů a samotné návrhy budou 

využity vedením společnosti v následujícím období pro zlepšení finanční situace. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Cíle a postup práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace zkoumané těžební 

společnosti DOBET, s. r. o., a to v letech 2009 – 2013.  

Dílčí cíle jsou pak hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, provedení 

analýzy silných a slabých stránek firmy DOBET, s. r. o., dále příležitostí a hrozeb, a to 

pomocí SWOT analýzy, současně také externí rozbor na základě Porterova modelu pěti 

hybných sil. Finanční analýza bude provedena na základě účetních výkazů společnosti  

pomocí vybraných elementárních metod. Výsledky těchto metod budou porovnány buď 

s doporučenými hodnotami, nebo oborovým průměrem. 

Na základě provedených analýz budou zpracovány návrhy ke zlepšení zjištěných 

nedostatků, využití příležitostí a omezení hrozeb. Tyto návrhy a celkový průběh 

hodnocení budou konzultovány se zaměstnancem společnosti, který poskytl veškeré 

informace a dokumentaci pro vypracování této práce. Za použití metod finanční 

analýzy, analýzy externího a interního prostředí bych tedy ráda pomohla k celkovému 

zlepšení finanční situace firmy DOBET, s. r. o., a to pokud možno z dlouhodobého 

hlediska. 
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1.2 Společnost DOBET, s.r.o. 

1.2.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní jméno:  DOBET, s. r. o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Nádražní 946, 687 22 Ostrožská Nová Ves 

IČO:  25 51 16 02 

Zápis společnosti: Krajský soud v Brně  

Kontakt: www.dobet.cz 

E-mail: dobet@dobet.cz 

Hlavní činnost:  Těžba a zpracování kameniva a výroba betonových směsí. 

Společníci:  František Hábl – 50% 

 Ing. Marie Háblová – 50% 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

1.2.2 Historie společnosti 

Společnost DOBET, s. r. o., vznikla v roce 1997 na základě zkušeností současných 

majitelů a zakladatelů společnosti pana Františka Hábla a paní Ing. Marie Háblové, 

která je zároveň jednatelkou společnosti. Oba své znalosti nabyli v předchozím 

zaměstnání, a to v podniku Štěrkovna, s. r. o., která navázala na činnost státního 

podniku v Ostrožské Nové Vsi.  

Do firmy byl vložen základní kapitál formou peněžitého vkladu a činil 100 000 Kč.  

Společnost zahájila svou činnost provozováním nákladní autodopravy a výrobou betonu 

v betonárně v Uh. Brodě s výrobní kapacitou 30 !!/hod. (DOBET, s. r. o., 2013). 
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Na základě dlouhodobého pronájmu od společnosti Zevos, a. s., začala firma užívat 

potřebnou technologii, a byla tudíž schopna zabezpečit výrobu a distribuci všech 

standardních i nestandardních betonových směsí (DOBET, s. r. o., 2013) 

V roce 1999 firma DOBET, s. r. o., rozšířila výrobu betonu v Ostrožské Nové Vsi 

s kapacitou 60 !!/hod. Pozemek a technologie byly v pronájmu od společnosti 

Štěrkovna, s. r. o. 

S cílem snížení vstupních nákladů se vedení společnosti v roce 1999 rozhodlo rozšířit 

svou činnost o provozování štěrkovny v Ostrožské Nové Vsi, kde probíhá těžba 

a následná úprava vytěženého materiálu (štěrkopísku) pro přímý odběr zákazníky a také 

jako hlavní vstupní surovina při výrobě betonových směsí. Štěrkovnu s dobývacím 

prostorem cca 520 ha má společnost v pronájmu od firmy Štěrkovna, s.r.o.  

Dále roku 1999 společnost koupila tři kamenolomy, které jsou díky svým technologiím 

schopny produkovat kamenivo té nejvyšší kvality. Jedná se o: 

• kamenolom Mariánská Skála (těžba znělce) 

• kamenolom Krhanice (těžba granodioritu) 

• kamenolom Krásný Les (těžba čediče) 

Tato investice byla financována investičním úvěrem od Komerční banky ve výši 

44 mil. Kč, který byl v současné době řádně splacen. Společnost touto investicí 

markantně rozšířila nabízený sortiment (DOBET, s. r. o., 2013). 

Dalším důležitým mezníkem společnosti byl rok 2002, kdy společnost vystavila 

betonárnu v Uherském Hradišti – Jarošově. Rozšířila tak své působení, neboť nová 

betonárna zabezpečuje široký sortiment betonových směsí včetně dopravy a čerpání 

betonovou pumpou do výšky 32 m a je uzpůsobena provozu i v zimním období. 

V roce 2006 pak společnost zahájila výrobu betonových směsí v nově vybudované 

betonárně ve Vlkoši, čímž rozšířila své působení v okresu Kyjov, na kterou navázalo 

v roce 2007 otevření nového ložiska v Polešovicích (DOBET, s. r. o., 2013). 
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Hlavní strategií firmy je pokrytí regionálního trhu odběratelů betonových směsí 

kvalitními výrobky doprovázenými profesionálními službami. Vysoké efektivnosti 

výroby a zajištění dlouhodobé konkurenční výhody. DOBET, s. r. o., je ryze česká 

soukromá společnost, která se zabývá výrobou, dopravou a ukládáním betonových 

směsí, těžbou a zpracováním stavebních materiálů. Společnost DOBET, spol. s r. o. 

vlastní a provozuje 4 betonárny, 2 štěrkovny a 3 kamenolomy. 

Od svého vzniku až do současné doby se společnost orientuje na dodávky pro stavební 

průmysl. Společnost je především zacílena na odběratele z řad velkých stavebních 

firem, mezi nimiž si za dobu své existence vybudovala renomé spolehlivé 

a profesionální firmy v oblasti dodávek betonových směsí, štěrkopísku a kameniva. 

Svědčí o tom zejména stabilní postavení na trhu a dlouhodobé vztahy s odběrateli. 

Vysoká kvalita všech nabízených výrobků a služeb je podpořena zavedenou certifikací 

systému managementu jakosti TQM dle ČSN EN ISO 9001:2009 (DOBET, s. r. o., 

2013). 
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1.2.3 Organizační struktura: 

 

Obrázek 1: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování) 

1.2.4 Konkurence 

V oblasti výroby betonových směsí a kameniva se konkurence skládá zejména z firem 

z blízkého okolí, které mají podobné náklady na distribuci výrobků. Distribuční náklady 

tvoří velkou část celkových nákladů, a tudíž firmy z větší vzdálenosti (cca 20 – 40 km) 

nejsou schopny cenami konkurovat. Vzhledem k tomu budeme považovat 

za konkurenci jen firmy s provozy umístěnými v regionu (DOBET, s. r. o., 2013). 
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Současná konkurence na trhu dodávek betonových směsí v regionu Uherského Hradiště, 

Uherského Brodu, Kyjova a Luhačovic:  

• Transportbeton Morava, s. r. o. 

Společnost je součástí řetězce Readymix ČR, s. r. o., která se zabývá výrobou 

betonových směsí s působností na celém území ČR. 

• ZAPA Beton 

Společnost ZAPA beton patří ke společnostem zajišťujícím dodávky betonu a 

jejich dopravu. Působí po celém území ČR. Společnost není vlastněna 

nadnárodním konsorciem, svou působnost rozšířila na oblast Slovenské republiky. 

• TBG BETON MIX a. s. 

TBG BETON MIX, a. s., je dceřinou firmou akciové společnosti Heidelberg 

Cement a patří do velké nadnárodní skupiny firem vyrábějících betonové směsi 

a stavební materiál, působí na celém území ČR. Největší podíl v aktivitách 

skupiny TBG BOHEMIA s. r .o. zaujímá výroba betonu. 

Všichni dodavatelé a výrobci betonových směsí musí mít betony v jakosti dle normy 

ČSN a norem souvisejících, a proto se jakost konečných výrobků jednotlivých 

společností nemůže příliš lišit. 

Stanovenou jakost výrobků lze dosáhnout použitím rozličných vstupů (různé kvality 

a poměry štěrků, drceného kameniva, pojidla, atd.). Společnost DOBET, s. r. o., 

používá štěrk pro výrobu z vlastní provozovny štěrkovny v Ostrožské Nové Vsi, čímž si 

zajišťuje levnější vstup do výroby oproti své konkurenci, která tento štěrk musí dovážet 

z brněnského regionu, odkud ho nakupuje (DOBET, s. r. o., 2013). 
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1.2.5 Odběratelé 

Podle jednotlivých druhů výroby rozdělujeme zákazníky na:  

- odběratele betonových směsí 

Převážný podíl produkce (cca 70 %) odebírají střední a velké stavební společnosti. Mezi 

hlavní patří (DOBET, s. r. o., 2013): 

•  Drobní odběratelé a soukromníci (cca 30 %) 

• JAG CZ s. r. o., Uherské Hradiště, realizace průmyslových 

podlah a objektů (4,5%) 

• Largo Vsetín, realizace průmyslových podlah (4,2%) 

• Silnice Brno, a. s., realizace bytových objektů a občanské 

vybavenosti (3,5 %) 

• Ing. Jiří Křen TRADIX, realizace průmyslových objektů (3,5 %) 

• Ing. Karel Hanáček, Uherský Brod, realizace objektů bytové 

a občanské vybavenosti (3,5 %) 

• Zevos, a. s., Uherské Hradiště, realizace zejména objektů 

bytových a průmyslových (odběry 2,5 %) 

- odběratele štěrku 

Jsou to odběratelé, kteří zpracovávají štěrk na finální výrobek (DOBET, s. r. o., 2013): 

● KM BETA, největší český výrobce betonové střešní krytiny 

a vápenopískových cihel se sídlem v Hodoníně a provozovnami 

v Bzenci a Kyjově (14,5 % z celkového prodeje písku) 

● Prefa Brno, společnost se zaměřením zejména na výrobu 

betonového zboží (dlažba, trubky šachty), dílců pro montované 

skeletové konstrukce a dílců stropní a střešní konstrukce, 

na kompozitivní profily a výrobky z nich (10 %) 

● ŽPSV Uherský Ostroh, a. s., společnost se zaměřením 

na dopravní, železniční, silniční a pozemní stavby včetně 

revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových 

a obchodních center, ekologických staveb (8 %) 
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● Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh, a. s., 

tradiční dodavatel betonových výrobků pro stavebnictví se 

zaměřením na stavebnictví železniční, silniční a pozemní (5 %) 

 

- odběratele kameniva: 

Patří sem zákazníci, kteří používají kamenivo na úpravu cest, zpevňování podloží, 

parkoviště apod. (DOBET, s. r. o., 2013): 

• Obalovna Liberec, společnost zabývající se výrobou obalovaných směsí na 

vozovky (6 %) 

• Skanska, společnost se zabývá vývojem a prodejem vlastních bytových 

a komerčních projektů, správou majetku a souvisejícími služby (5 %) 

• Strabag Liberec, společnost zabývající se stavbami dopravních komunikací 

(3%) 

• České dráhy, a. s., společnost dopravní, odběry zejména na rekonstrukce 

železničních koridorů (3 %) 

• Viamont, s. r. o., společnost zabývající se přepravou nákladů po železnici, 

výstavbou a opravou železničního svršku pro ČD apod. (3 %) 

V České republice je v současné době trh dodavatelů velkých stavebních firem 

stabilizovaný. Společnost DOBET, s. r. o., má s řadou velkých zákazníků vybudovány 

dobré dlouholeté obchodní vztahy. Společnost si za dobu svého působení získala 

renomé spolehlivé firmy s dobrým jménem a kvalitními výrobky a tím i silné postavení 

na regionálním trhu štěrku, kameniva a betonových směsí (DOBET, s. r. o., 2013).
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Druhá kapitola práce se zabývá uvedením do problematiky finanční analýzy, 

přiblížením použitých metod pro zjištění finančního zdraví firmy a nalezení případných 

problémů, které budou v dalších kapitolách řešeny. 

2.1 Analýza SWOT 

Jedná se o celkové zhodnocení silných a slabých stránek společnosti, jejích příležitostí 

a hrozeb (KOTLER, KELLER, 2013). 

2.1.1 Analýza externího prostředí – příležitostí a ohrožení 

Aby byla firma schopna dosahovat zisku, musí neustále monitorovat makroekonomické 

síly a významné faktory mikroprostředí, které ji ovlivňují (KOTLER, KELLER, 2013). 

Příležitosti se mohou objevovat: 

1. nabídka něčeho, co ještě není na trhu  

• zavedení něčeho, co trh žádá, ale ještě to na něm není 

2. nabídka stávajícího výrobku novým způsobem 

• metoda detekce problému – na spotřebitele jsou kladeny dotazy ohledně jejich 

potřeby 

• metoda ideálu – zákazník si musí představit, jak by vypadal ideální výrobek 

nebo služba 

• metoda spotřebního řetězce – požadavek na zákazníky, aby popsali kroky, které 

provádí při získávání, používání a vyhazování výrobků – tato metoda dává 

možnost vzniku nových výrobků 

Při zhodnocování příležitostí je možno využít analýzu tržních příležitostí, při které jsou 

kladeny otázky typu: 

1. Dokážeme cílovým trhům přesvědčivě formulovat přednosti našeho výrobku či 

služby? 
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2. Disponuje naše společnost dostatečnými prostředky a dovednostmi, které jsou 

potřeba k poskytování benefitů zákazníkům? 

3. Dokážeme uspokojit zákazníka lépe než jiný stávající nebo potenciální 

konkurent? 

4. Dosáhne investice naší společnosti požadovanou míru pro její návratnost? 

Ohrožení prostředí je výzva představovaná nepříznivým trendem nebo vývojem, která 

by bez obranné reakce vedla k poklesu tržeb a zisku (KOTLER, KELLER, 2013). 

2.1.2 Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) 

Pro firmu je velmi důležité nalezení příležitosti, ale ještě důležitější je být schopen 

danou příležitost využít. Proto musí každá společnost zhodnotit své silné a slabé 

stránky. 

Napravit všechny slabé stránky asi není žádná firma schopna, stejně tak se nemusí 

rozplývat nad všemi silnými stránkami. Důležité je, aby se omezila na ty příležitosti, 

pro které disponuje důležitými přednostmi a která nijak neovlivní její nedostatky 

(KOTLER, KELLER, 2013). 

2.2 Porterova strategie  

Při formulování konkurenční strategie je důležité uvedení podniku do vztahu k jeho 

prostředí. Na podnik působí v relevantním prostředí sociální a ekonomické vlivy, 

důležitým aspektem ale je působení konkurence. Úroveň konkurence v odvětví se odvíjí 

od pěti základních konkurenčních sil, které jsou popsány níže na schématu (KOTLER, 

KELLER, 2013). 
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Obrázek 2: Schéma hybné síly konkurence v odvětví (Zdroj: KOTLER, KELLER, 2013) 

„Podle Portera tvoří společnosti sledující stejnou strategii na tomtéž cílovém trhu tzv. 

strategickou skupinu. Firma, která tuto strategii zvládne nejlépe, dosáhne nejvyššího 

zisku. Strategii Porter definuje jako „vytváření jedinečné a hodnotné pozice skládající 

se z řady různých aktivit“. Společnost může tvrdit, že má strategii teprve tehdy, když 

provádí jiné aktivity než její soupeři nebo provádí stejné aktivity, ale jinak. (KOTLER, 

KELLER, 2013, s. 8).“ 

2.3 Finanční analýza – úvod do problematiky 

„Finanční analýza patří k základním dovednostem každého finančního manažera. tvoří 

každodenní součást jeho práce, neboť závěry a poznatky finanční analýzy slouží nejen 

pro strategické a taktické rozhodování o investicích a financování, ale i pro reporting 

vlastníkům, věřitelům a dalším zájemcům. V poslední době vzrůstá tlak 

na transparentnost a relevantnost informací, které firmy poskytují investorské veřejnosti 

(KISLINGEROVÁ, 2010, s. 20).“ 

Finanční analýza je významnou součástí finančního řízení společnosti. Jejím hlavním 

úkolem je komplexně posoudit úroveň současné finanční situace společnosti, posoudit 

vyhlídky do budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické situaci 

společnosti. (DLUHOŠOVÁ, 2008, s.68) 



23 
 

Dříve, než se podnik rozhodne přijmout jakákoliv investiční nebo finanční rozhodnutí, 

je důležité, aby byla známa finanční kondice, tzv. finanční zdraví firmy. Podstatný není 

jen momentální stav, ale hlavně vývojové tendence, stabilita, resp. volatilita výsledků 

a jejich porovnání se standardními hodnotami v daném oboru, odvětví popř. 

přímé srovnání s konkurencí (KISLINGEROVÁ, 2010). 

Minulost a současnost informuje vedení firmy o pozitivech a negativech výkonnosti, o 

možných hrozbách a příležitostech, vyplývajících z dosavadního fungování podniku. 

Stejně jako lze analyzovat minulost a současnou situaci podniku, lze tento aparát použít 

k analýze dopadů přijímaných rozhodnutí a vývoje budoucí finanční kondice. Samotná 

finanční analýza a její závěry významně ovlivňují finanční rozhodování 

(KISLINGEROVÁ, 2010). 

V teorii i praxi se můžeme setkávat s různým pojetím finanční analýzy. Můžeme ji 

chápat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční 

situaci podniku. Finanční analýzu zpracovává většinou ekonomický úsek podniku. 

Záleží především na velikosti firmy a na její struktuře. Výsledky finanční analýzy spolu 

s výroční zprávou zpravidla garantuje finanční ředitel (KISLINGEROVÁ, 2010). 

V praxi se dá také setkat s názorem, že finanční analýza není až tak nezbytná. Může se 

zdát, že pro finanční rozhodování postačí data z účetnictví, získaná prostřednictvím 

účetních výkazů: rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích; které 

podnik shromažďuje, eviduje, třídí a tím dokumentuje veškeré údaje o současném 

i minulém hospodaření podniku. Při rozhodování finančních manažerů však nemusí mít 

tyto souhrnné údaje dostatečnou vypovídací schopnost. Nemohou poskytnout a ani 

většinou neposkytují úplný a detailní obraz o hospodaření podniku, o jeho silných 

a slabých stránkách, nebezpečích, příležitostech o finančním zdraví podniku a o celkové 

kvalitě hospodaření (KISLINGEROVÁ, 2010). 

2.4 Uživatelé finanční analýzy  

Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou předmětem zájmu nejen 

manažerů, ale i mnoha dalších subjektů přicházejících tak, či onak do kontaktu s daným 

podnikem. Uživatelé finančních analýz jsou jednak externí a jednak interní 

(KISLINGEROVÁ, 2010). 



24 
 

K externím uživatelům patří: 

• investoři, 

• banky a jiní věřitelé, 

• stát a jeho orgány, 

• obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé), 

• manažeři, konkurence apod. 

K interním uživatelům výsledků finanční analýzy patří: 

• manažeři, 

• odboráři, 

• zaměstnanci. 

U některých uživatelů je na první pohled motivace zájmu o finanční analýzu zřejmá 

(investoři, manažeři), u jiných (zaměstnanci, stát) jsou důvody zájmu skrytější 

(KISLINGEROVÁ, 2010). 

2.5 Zdroje finanční analýzy 

2.5.1 Rozvaha 

Rozvaha neboli také obraz majetkové a kapitálové struktury podniku podává písemný 

přehled o majetku podniku a jeho zdrojích financování a to vše k určitému datu. 

Obvykle je sestavována ve tvaru bilance T, jejíž levá, majetková strana se označuje 

„aktiva“ a pravá, kapitálová strana „pasiva“. Další formou sestavení je vertikální forma, 

ve které jsou jednotlivé položky uspořádány do sloupce, nejdříve aktiva a za nimi 

následují pasiva (SYNEK, 2011). 

Rozvaha by měla věrně a přehledně ukazovat, co podnik vlastní, tj. strukturu majetku 

podniku, a z jakých zdrojů svůj majetek pořídil, tj. strukturu kapitálu, jaká je jeho 

finanční situace a velikost zadlužení (SYNEK, 2011). 
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2.5.2 Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisku a ztráty vypovídá o tom, zda firma generuje zisk, či nikoliv. Jedná se 

o výkaz, který je součástí účetní uzávěrky každé organizace. Tento výkaz podává také 

bližší informace o tom, kde je zisk, případně ztráta vytvářen (ČECHOVÁ, 2011). 

Proto se také člení do třech kategorií:  

• provozní,  

• finanční, 

• mimořádný. 

Pokud je zisk vytvářen alespoň v provozní oblasti, pak by mělo být hospodaření 

organizace příznivé (ČECHOVÁ, 2011). 

2.5.3 Cash flow  

Cash flow neboli peněžní toky jsou sledovány a zaznamenávány ve výkazu o peněžních 

tocích.  Jak už sám název napovídá, podává informace o peněžních tocích v podniku, tj. 

kolik peněz jsme utratili a za co, dále zda nám zbývá dostatek prostředků k případnému 

investování nebo dalšímu rozvoji podniku. 

Informace z cash flow jsou mnohdy hodnotnější než informace z hospodářského 

výsledku, a to proto, že vylučují zisky, které nejsou doprovázeny přírůstkem peněžních 

prostředků, např. zisky skryté v pohledávkách, zásobách atd. Dále zde nejsou 

promítnuty takové účetní operace, které nejsou s peněžními toky přímo spojeny 

v okamžiku účtování (ČECHOVÁ, 2011). 

2.5.4 Příloha účetní závěrky  

Příloha účetní závěrky je důležitým podkladem pro zpracování finanční analýzy. Udává 

uspořádání a obsahové vymezení doplňujících informací (MRKVIČKA, 2006). 
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2.6 Příprava dat a ukazatelů 

Finanční analýza potřebuje velké množství dat různých zdrojů různé povahy. 

Analyzovat lze úspěšně jen ta data, o nichž bezpečně víme, co opravdu znamenají. 

Důležitý je i odhad spolehlivosti (míry neurčitosti či chyby) dat, abychom se vyvarovali 

neoprávněného zdání jednoznačnosti závěrů založených na zkreslujících datech.  

Pod ukazatelem rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti firmy, 

založenou na datech postačujících k danému účelu analýzy, jakož i údaje 

z charakteristik odvozené. Nejčastěji se vyskytují ukazatele: stavové, tokové, absolutní, 

rozdílové i poměrové, vycházející z dat z účetních výkazů a účetních knih, resp. 

z externích zdrojů. Mohou být vyjádřeny v penězích, fyzikálních, naturálních a dalších 

jednotkách. Volba typu ukazatele je dána cílem finanční analýzy (SEDLÁČEK, 2001). 

2.7 Ověření předpokladů o ukazatelích 

Stejně jako u dat je třeba brát do úvahy spolehlivost ukazatelů a jejich vypovídací 

schopnost. Zejména pokud jde o zjednodušení vyplývající ze srovnávání ukazatelů 

s průměrnými hodnotami (např. s odvětvovými průměry) (SEDLÁČEK, 2001). 

2.8 Metody finanční analýzy 

Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody, které využívají 

elementární matematiku (základní aritmetické operace), a na metody založené 

na složitějších matematických postupech a myšlenkách (SEDLÁČEK, 2001). 

1. Metody elementární technické analýzy 

a) analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových) 

• analýza trendů (horizontální analýza) 

• procentní rozbor (vertikální analýza) 

b) analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

c) analýza cash flow 
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d) analýza poměrových ukazatelů 

• rentability 

• aktivity 

• zadluženosti a finanční struktury 

• likvidity 

• kapitálového trhu 

• provozní činnosti 

• cash flow 

e) analýza soustav ukazatelů 

• pyramidové rozklady  

• predikční modely 

2.9 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Tato analýza čerpá data, která jsou získávána z účetních výkazů, popř. z výročních 

zpráv. Sleduje změny dat po sobě jdoucích obdobích, a to jak absolutní, tak i relativní. 

Změny těchto položek se sledují po řádcích, tedy horizontálně, a proto se tato analýza 

nazývá horizontální (SEDLÁČEK, 2007). 

Horizontální analýza se používá běžně k zachycení vývojových trendů v majetkové 

a kapitálové struktuře podniku. Vytváří se z ní grafické zobrazení změn sledovaných 

položek majetku, kapitálu, ale také nákladů a výnosů podniku. Jedná se o nejjednodušší 

a nejčastěji používanou metodu při vypracování zpráv o hospodářské situaci podniku 

a jak minulém tak i budoucím vývoji (SEDLÁČEK, 2007). 

Vzorec pro výpočet je následující: 

Vzorec 1: 

 

 

!!!!!!!!í"!!ě!!=!!!!!!!!!−!!!!!!!!!−1""
"
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2.10 Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé položky majetku a kapitálu, tzv. strukturu aktiv 

a pasiv podniku. Pro firmu je velmi důležité vytvářet a udržovat rovnovážný stav 

majetku a kapitálu, protože se od toho odvíjí její ekonomická stabilita. 

Tuto analýzu označujeme za vertikální proto, že se při procentním vyjádření 

jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů, nikoliv napříč 

jednotlivými roky. Dále je velkou výhodou, že nezávisí na meziroční inflaci, 

a umožňuje tedy srovnatelnost výsledků z různých let. Proto se taky používá pro 

srovnávání v čase (SEDLÁČEK, 2007). 

K výpočtu používáme následující vzorec: 

Vzorec 2: 

 

kde Pi představuje procentní podíl položky rozvahy nebo VZZ ve sledovaném roce, Bi 

představuje položku rozvahy nebo VZZ ve sledovaném roce, i značí sledovaný rok. 

2.11 Analýza rozdílových ukazatelů 

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

a řízení finanční situace podniku (zejména jeho likvidity). Fond je zde chápán jako 

shrnutí určitých ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, resp. může být chápán jako 

rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek 

krátkodobých pasiv (SEDLÁČEK, 2007). 

1. Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Jedná se o nejčastěji užívaný rozdílový ukazatel.  

Vzorec 3: 

 

Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na solventnost 

firmy. Při hodnocení tohoto ukazatele můžeme tedy říci, zda má podnik dobré finanční 

zázemí (je likvidní), či nikoliv (SEDLÁČEK, 2007). 

!! = !
!!
!!
, 

 

Č!" = !"ěž!á!!"#$%!! !" − !!"á!"#$#%é!!"#ℎ!!(!"!") 
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Jako míru likvidity ho však lze používat jen velmi obezřetně, neboť mezi ním a 

likviditou neexistuje identita. Oběžná aktiva mohou totiž obsahovat položky málo 

likvidní nebo dokonce i dlouhodobě nelikvidní (SEDLÁČEK, 2007). 

2. Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Může být lepší ukazatel pro sledování likvidity firmy než je ČPK.  

Vzorec 4:  

  

„Není ovlivněn oceňovacími technikami, avšak je snadno manipulovatelný přesunem 

plateb vzhledem k okamžiku zjišťování likvidity (SEDLÁČEK, 2007, s. 38).‘‘  

3. Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPPF)) 

Jedná se o střední cestu mezi oběma dříve zmíněnými rozdílovými ukazateli. 

Při výpočtu vylučujeme z oběžných aktiv zásoby, nebo dokonce i nelikvidní 

pohledávky a od takto upravených aktiv následně odečteme krátkodobé závazky. 

Vzorec 5:  

 

2.12 Analýza zisku a cash flow 

Cash-flow lze definovat jako skutečný pohyb peněžních prostředků podniku. Je také 

východiskem pro řízení likvidity podniku, a to hned z několika důvodů (SEDLÁČEK, 

2007): 

• existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním 

vyjádřením 

• vzniká časový nesoulad mezi náklady vyvolanými hospodářskými operacemi 

a jejich finančním zachycením 

• vzniká rozdíl mezi výdaji a náklady a mezi příjmy a výnosy 

 

 

Č!! = !"ℎ!"!#é!!"#ěž!í!!"#$%ř!"#$ − !"#$ž!"ě!!"#$%&é!!á!"#$%! 

Č!"" = !" − !á!"#$ !– !!"á!"#$#%é!!"#ℎ! 
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Vztah zisku a cash flow 

„Zisk je účetní hodnotou, která vyjadřuje kladný výsledek hospodaření firmy za účetní 

období (SEDLÁČEK, 2001, str. 51).“ 

Tvorba zisku je specifikována ve výkazu zisku a ztrát, který demonstruje zisk jako 

výsledek protichůdných tokových veličin. Majetek z firmy odtéká prostřednictvím 

nákladů a prostřednictvím výnosů se zase do firmy vrací. Zisk zjištěný z rozdílu těchto 

tokových veličin je vykazován současně ve výkazu zisků a ztrát i v rozvaze na straně 

pasiv jako přírůstek vlastního kapitálu. 

Podobně lze sledovat pohyb peněžních prostředků v samostatném přehledu CF, kde 

kladnou tokovou veličinou jsou příjmy peněžních prostředků, zápornou tokovou 

veličinou pak výdaje peněžních prostředků. CF je tedy jejich rozdílem, který je shodný 

s rozdílem mezi konečným a počátečním stavem peněžních prostředků z rozvahy 

(SEDLÁČEK, 2001). 

Přehledy CF: 

• z hlavní činnosti 

• z investiční činnosti 

• z finanční činnosti 

2.13 Analýza poměrových ukazatelů 

U této analýzy se zaměřujeme na analýzu poměrových finančních ukazatelů (SYNEK, 

KOPKÁNĚ, KUBÁLKOVÁ, 2009). 

Použité zkratky:  

• EBIT = zisk před úroky a zdaněním (Earnings Before Interest and Tax) 

• EAT = výsledek hospodaření za účetní období, čistý zisk (Earnings After Tax) 

2.13.1 Ukazatele výnosnosti (rentability) 

Zde nám ukazatele odpovídají na otázku, zda je dosaženo uspokojivé výnosnosti, zda 

veškerý do firmy investovaný kapitál má dostačující výnosnost a jak je to s výnosností 

firmy ve srovnání s konkurencí (SYNEK, KOPKÁNĚ, KUBÁKOVÁ, 2009). 
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Používají se ukazatele: 

• Hrubý zisk na tržby 

Vzorec 6: 

 

 

• Čistý zisk na tržby 

Vzorec 7: 

 

 

Po srovnání těchto ukazatelů v letech po sobě jdoucích zjistíme vliv změny cen výrobků 

a služeb, změny cen materiálů a nákladů na jejich dopravu, náklady na skladování atd. 

(SYNEK, KOPKÁNĚ, KUBÁKOVÁ, 2009). 

• Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) 

Jedná se o klíčové měřítko rentability. Poměřuje zisk podniku s vloženými prostředky, 

a to bez ohledu na to, zda byly financovány z vlastního nebo cizího kapitálu 

(SCHOLLEOVÁ, 2008). 

Vzorec 8: 

 

 

• Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje zhodnocení kapitálu, který do firmy vložili 

vlastníci. Sleduje, jaká velikost čistého zisku připadá na jednu korunu investovanou 

vlastníky (SCHOLLEOVÁ, 2008). 

Vzorec 9: 

 

!"#$ý!!"#$!!"!!"ž!" = !"#$ý!!"#$
!"ž!"  

Č!"#ý!!"#$!!"!!"ž!",Č!"#á!!"#ž!! = Č!"#ý!!"#$!!"!!"#$ě!í
!"ž!"  

 

!ý!"#!"#$!!"#$%&ý!ℎ!!"#$%!(!"#) = !"#$
!"#$!" 

 

!ý!"#!"#$!!"#$%&íℎ!!!"#$%á!"! !"# = !"#
!"#$%&í!!"#$%á! 
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• Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS) 

Umožňuje podniku sledovat, kolik korun zisku utvoří z jedné koruny tržeb. Pokud se 

rentabilita tržeb nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že ani v ostatních ukazatelích nebude 

situace kladná. Můžeme zde použít EBIT nebo EAT (SCHOLLEOVÁ, 2008). 

Vzorec 10: 

 

 

 

• Rentabilita cizího kapitálu (ROI) 

Vzorec 11: 

 

 

 

2.13.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi 

včas a v požadované podobě, na požadovaném místě krýt všechny splatné závazky. 

Likvidita je spojena s dlouhodobou existencí firmy. Vysoká likvidita váže prostředky 

s velmi malým nebo žádným výnosem, které může firma investovat, čímž snižuje 

rentabilitu společnosti. Nízká likvidita může být zdrojem problémů z nedostatku např. 

u zásob nebo nedostatku finančních prostředků. Ukazatele likvidity měří schopnost 

firmy dostát svým závazkům (SCHOLLEOVÁ, 2008). 

1. Běžná likvidita 

Vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil všechna 

svá oběžná aktiva na peníze. 

Vzorec 12: 

 

!ý!"#!"#$!!"ž!"

= !"#$
(!"ž!"!!!!"#$%&%!!"#$%&í!ℎ!!ý!"#$ů!!!!"#ž!" + !"ž!"!!!!"#$%&%!!"#ží) 

 

!ý!"#!"$!!"#$%á!!!!"#$%&'(ů!(!"#)

= !"#$!
!"#$%&í!!"#$%á! + !"#$ℎ!"!#é!!á!"#$% 

 

!ěž!á!!"#$"%"&', !"#$"%"&'!3. !"#$%ě = ! !"ěž!á!!"#$%!
!"á!"#$#%é!!á!"#$% 
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Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 1,8-2,5. Avšak pro současnou společnost 

rychlého rozvoje jde o zbytečné zadržování majetku.  

2. Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

Jedná se o likviditu velmi podobnou likviditě běžné. Rozdíl činí v odečtení nejmíň 

likvidního oběžného aktiva, což jsou zásoby. 

Vzorec 13: 

 

Doporučená hodnota pohotové likvidity se nachází v intervalu 1-1,5. 

3. Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) 

Jedná se o poměr finančního majetku a krátkodobých závazků.  

Vzorec 14: 

 

 

Doporučená hodnota by se měla pohybovat na úrovni 0,2-0,5 (SCHOLEOVÁ, 2008). 

2.13.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o celkovém zadlužení společnosti (SYNEK, 

KISLINGEROVÁ, 2010). 

a) Vycházíme z rozvahy a počítáme rozsah, ve kterém dluhy financují aktiva. 

Vzorec 15: 

 

 

b) Vycházíme z výsledovky a počítáme krytí nákladů na cizí kapitál (úroků 

a dalších poplatků) provozním ziskem. 

Vzorec 16: 

!"#$%ž!"#$% = !"#$%&ý!!"#ℎ!(!"#í!!"#$%&)
!"#$%&á!!"#$%!  

 

Ú!"#"$é!!"#$í = !"#$!
Ú!"#$ 

!"ℎ!"!#á!!"#$"%"&'! = !!"ěž!á!!"#$%! − !á!"#$!"á!"#$#%é!!á!"#$%  

 

!"#$ž!"á!!"#$"%"&'! = !"#"$"%# + !"#ℎ!"!#$%&'(é!!"##é!!"!í!"
!!"á!"#$#%é!!á!"#$%  
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2.13.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele zachycující schopnost podniku využít jednotlivé majetkové části. Vypovídají 

o přebytečných kapacitách nebo naopak o nedostatku produktivních aktiv, kdy pak 

firma v budoucnu nemůže realizovat růstové příležitosti (SCHOLLEOVÁ, 2008). 

Setkáváme se se dvěma typy: 

• počtem obratů (obratovostí), 

• dobou obratu. 

Ukazatel obrativosti informuje o počtu obrátek za určité období s tím, že čím vyšší je 

jejich počet, tím kratší dobu je majetek vázán a obvykle i zvyšuje zisk. 

Ukazatele doby obratu pak vyjadřují průměrnou dobru trvání jedné obrátky majetku. 

Snahou podniku je co nejvíce tuto dobru zkrátit a tak zvýšit počet obrátek 

(SCHOLLEOVÁ, 2008). 

 

1. Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 

Jedná se o komplexní ukazatel, udávající kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok 

(SCHOLLEOVÁ, 2008). 

Vzorec 17: 

 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat kolem hodnoty 1. 

 

2. Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 

Zjištěná hodnota udává, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku, 

a to až po prodej výrobků a opětovný nákup zásob (SCHOLLEOVÁ, 2008). 

Vzorec 18: 

 

!"#$%!!"#$%
= !"ž!" !"#$%& 

 

!"#$%!!á!"# = !"ž!" !á!"#$ 
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3. Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

Jsou zde podobné vypovídací schopnosti jako o obratu zásob, jen z jiného pohledu. 

Udává průměrný počet dnů, kdy jsou v podniku zásoby vázány, a to až do fáze jejich 

spotřeby nebo jejich prodeje (SCHOLLEOVÁ, 2008). 

Vzorec 19: 

 

 

4. Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) 

Udává nám počet dnů, jak dlouho musí firma čekat, než obdrží zaplaceno za již prodané 

výrobky a služby (SCHOLLEOVÁ, 2008). 

Vzorec 20: 

 

 

5. Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) 

Ukazatel vyjadřuje počet dnů, než dojde firmou ke splacení svých závazků, firma tedy 

využívá bezplatný obchodní úvěr (SCHOLLEOVÁ, 2008). 

Vzorec 21: 

 

 

Je dobré srovnávat doby splatnosti pohledávek a krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů. 

 

!"#$!!"#$%&!!á!"# = !á!"#$
(!"ž!" 360) 

 

!"#$!!"#$%&'!%(!!"ℎ!"#á!"! = ! !"ℎ!"#á!"#(!"ž!" 360) 

 

!"#$!!"#$%&'!%(!!"á!"#$#%ý!ℎ!!á!"#$ů = !"á!"#$#%é!!á!"#$%
(!"ž!" 360)  
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2.14 Analýza soustav ukazatelů 

Jak už je výše uvedené, finančně-ekonomickou situaci podniku lze analyzovat pomocí 

značného počtu rozdílových a poměrových ukazatelů. Nevýhodou těchto modelů je 

však, že mají samy o době omezenou vypovídací schopnost, jelikož charakterizují 

pouze určitou část podniku. Proto se k posouzení celkové finanční situace používají 

soustavy ukazatelů (SEDLÁČEK, 2007). 

2.14.1 Kralickův rychlý test (Quick test) 

Tento test umožňuje rychle a s poměrně dobrou vypovídací schopností ohodnotit 

analyzovanou firmu. Pro jeho konstrukci byly použity ukazatele, které nepodléhají 

rušivým elementům a měly by zahrnovat celý informační potenciál rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát (SEDLÁČEK, 2007). 

Quick test pracuje s následujícími ukazateli: 

Koeficient samofinancování 

Vzorec 22: 

 

Jedná se o koeficient vyjadřující kapitálovou sílu firmy. Podává informace o velikosti 

dluhů v peněžních jednotkách nebo v procentech celkových aktiv. Informuje o finanční 

stabilitě, samostatnosti firmy a do jaké míry je firma schopna si pokrýt své potřeby 

vlastními zdroji (SEDLÁČEK, 2007). 

Doba splácení dluhu 

Vzorec 23: 

 

 

Tento ukazatel nás informuje, za jak dlouhé časové období je podnik schopný uhradit 

své závazky. Spolu s koeficientem samofinancování charakterizuje doba splácení dluhu 

finanční stabilitu firmy (SEDLÁČEK, 2007). 

!"#$%&%#'(!!"#$%&'"'($)á!í = !"#$%&í!!"#$%á!
!"#$%&á!!"#$%! 

 

!"#$!!"#á!"#í!!"#ℎ!!!!!" = (!"á!"#$#%é+ !"#$ℎ!"!#é!!á!"#$%)
!"#ℎ!!"#$  
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Cash flow v tržbách 

Vzorec 24: 

 

Jedná se o ukazatel rentability, měřený nikoli ziskem, ale cash flow. 

ROA 

Vzorec 25: 

 

Jako poslední je rentabilita aktiv, která odráží celkovou výdělečnou schopnost podniku. 

Jednotlivým ukazatelům se na základě těchto hodnot přidělí body (dle níže uvedení 

tabulky) a výsledná známka se určí jako aritmetický průměr bodů za jednotlivé 

ukazatele (SEDLÁČEK, 2007). 

Tabulka 1: Stupnice hodnocení ukazatelů (Zdroj: KISLINGEROVÁ, HNILICA, 2008) 

Ukazatel 
Výborně 

Velmi 

dobře 
Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
> 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

Doba splácení dluhu 

z CF 
< 3 roky < 5 let < 12let > 12let > 30 let 

Cash flow v tržbách >10% >8% >5% >0% negativní 

ROA >15% >12% >8% >0% negativní 

!"#ℎ!!"#$!!!!"ž!á!ℎ = ! !"#ℎ!!"#$!"ž!"  

!ý!"#!"#$!!"#$%&ý!ℎ!!"#$%!(!"#) = !"#$
!"#$%& 
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2.14.2 Index bonity 

Index bonity nebo též indikátor bonity je založen na multivariační diskriminační 

analýze podle zjednodušené metody (SEDLÁČEK, 2007). 

Používá následující ukazatele: 

Vzorec 26: 

 

Kde:  X1 = cash flow/cizí zdroje 

 X2 = celková aktiva/cizí zdroje 

X3 = zisk před zdaněním/celková aktiva 

X4 = zisk před zdaněním/celkové výkony 

X5 = zásoby/celkové výkony 

X6 = celkové výkony/celková aktiva 

Čím vyšší je hodnota B1, tím je finančně-ekonomická situace hodnocené firmy lepší. 

Přesnější hodnocení ukazuje následující rovnice: 

 extrémně 

špatná 

velmi 

špatná 

špatná určité 

problémy 

Dobrá velmi 

dobrá 

extrémně 

dobrá 

        

              - 3                  - 2                - 1                  0                  + 1               + 2          + 3 

 

2.14.3 Altmanův index důvěryhodnosti (Z-skóre) 

Altmanův index důvěryhodnosti je jeden z mnoha bankrotních modelů. Odborně řečeno 

se jedná o tzv. diskriminační analýzu, a to proto, že dokáže předpovědět krach firmy. 

Profesor Altman použil pět poměrových ukazatelů a vytvořil následující rovnici, která 

jasně definuje firmu, která se blíží ke krachu (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, ŠTEKER, 

2013). 

B1 = 1,5 X1 + 0,08 X2 + 10 X3 + 5 X4 + 0,3 X5 + 0,1 X6 
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Vzorec 27: 

Kde: X! = ČPK/aktiva!celkem 

 !X! = nerozdělený!zisk!z!minulých!let/aktiva!celkem 

 !X! = EBIT/aktiva!celkem 

 X! = vlastní!kapitál/cizí!zdroje 

 X! = tržby/aktiva!celkem 

Tabulka 2 Altmanův index důvěryhodnosti (Zdroj: KISLINGEROVÁ, HNILICA) 

VÝSLEDNÁ TABULKA – INTERPRETACE HODNOTY Z FAKTORU 

Z FAKTOR > 2,99 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,8 < Z FAKTOR < 2,99 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z FAKTOR < 1,8 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

2.14.4 Indexy IN 

Inka a Ivan Neumaierovi na základě zkušeností a matematicko-statistických modelů 

sestavili index důvěryhodnosti IN95. Tento index nám umožňuje posoudit finanční 

výkonnost a důvěryhodnost českých podniků  

Vzorec 28: 

Kde:  A = aktiva/cizí zdroje 

 B = EBIT/nákladové úroky 

 C = EBIT/celková aktiva 

 D = tržby/celková aktiva 

 E = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bank. úvěry) 

 F = závazky po době splatnosti/tržby 

 V1 až V6 = váhy jednotlivých ukazatelů 

! = 0,717!!! + !0,847!!! + !3,107!!! + 0,42!!! + 0,998!!! 

 

IN95= V1 x A + V2 x B + V3 x C + V4 x D + V5 x E – V6 x F 
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Váhy jednotlivých ukazatelů vypočítáme jako podíl významnosti ukazatele 

ke kriteriální hodnotě ukazatele (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, ŠTEKER, 2013). 

Pokud je výsledek IN větší než 2, představuje podnik s uspokojivou finanční situací. 

Podnik, který se nachází v rozmezí 1 a 2, je podnik v tzv. šedé zóně, tzn.  podnik by 

mohl mít problémy. V případě, že vyjde IN menší než 1, jedná se o podnik se špatným 

finančním zdravím (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, ŠTEKER, 2013). 

Pro hodnocení kvality podniku z pohledu vlastníka používáme index IN99. Jedná se 

o index spíše bonitního charakteru. 

Vzorec 29: 

 

Upravují se zde váhy použité v indexu IN95 platné pro ekonomiku ČR s ohledem 

na jejich význam pro získání kladné ekonomické hodnoty ekonomického zisku (EVA). 

Pokud je hodnota IN vyšší než 2,07, podnik dosahuje ekonomického zisku. Ale pokud 

je hodnota tohoto indexu pod 0,684, znamená to ekonomickou ztrátu. Mezi těmito 

hodnotami se opět nachází „šedá zóna“, která představuje signál o určitých problémech 

(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, ŠTEKER, 2013). 

Poslední použitý index spojuje východiska obou předchozích, jedná se o index IN05.  

Vzorec 30: 

 

Tabulka 3: Výsledná klasifikace IN05 (Zdroj: KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, ŠTEKER, 2013) 

Pokud IN > 1,6 podnik tvoří hodnotu 

0,9 < IN < 1,6 „šedá zóna“ – netvoří hodnotu, ale 

nebankrotuje 

IN < 0,9 podnik netvoří hodnotu 

Výhodou tohoto indexu je, že spojuje pohled věřitele i vlastníka. Jedná se o kritérium 

pro „ex post“ hodnocení a srovnávání kvality podniku a současně i „ex ante“ 

indikátorem včasné výstrahy (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, ŠTEKER, 2013). 

IN99 = -0,017 x A + 4,573 x C + + 0,481 x D + 0,015 x E 

 

IN05 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,97 x C+0,21 x D +0,09 x E 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST – Analýza současné situace 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti 

DOBET, s. r. o. Jako první provedu analýzu externího a interního prostředí společnosti. 

Pomocí SWOT analýzy budou odhaleny silné a slabé stránky, dále pak příležitosti 

a hrozby. Následuje Porterova analýza modelu pěti sil, hodnotící konkurenci, 

dodavatele a odběratele. 

3.1 SWOT analýza 

Odhalení silných a slabých stránek je pro firmu velmi důležité. Je důležité si uvědomit, 

na které činnosti je třeba se zaměřit z hlediska zdokonalení, ale také najít silné stránky 

a patřičně je využít. SWOT analýza nám dále pomůže odhalit hrozby, kterým se firma 

po přijetí opatření může vyhnout, a příležitosti, na kterých může vydělat. 

Tabulka 4: SWOT analýza - vnitřní (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Vnitřní analýza 

Využít 

Silné stránky - Strenghts 

- vysoká odbornost + kontakty na odborné 

poradce 

- nižší náklady oproti konkurenci 

- stálá síť odběratelů 

- znalost konkurence 

- zaběhlý tým + dlouholetá praxe 

- dobré jméno 

- dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy 

- široký sortiment výrobků 

- vysoká kvalita 

- silné renomé 

Hledat 

Slabé stránky - Weaknes 

- zastaralé technologie některých strojů 

- špatná marketingová koncepce 

- vysoké náklady při sníženém prodeji 

s manipulací s materiálem 

- umístění jednotlivých provozoven 
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Dlouhodobé stabilní postavení a silné renomé společnosti na trhu s sebou nese řadu 

výhod. Vysoká odbornost a dlouholeté zkušenosti znamenají pro firmu velkou 

konkurenční výhodu. Společnost pořádá pravidelně školení pro své zaměstnance, které 

se snaží dlouhodobě udržet v podniku, a tudíž je její silnou stránkou proškolený, 

zaběhlý tým s dlouholetou praxí. Tyto faktory ovlivňují loajalitu zákazníků, 

a společnost si proto po dobu svého působení vybudovala silné dodavatelsko-

odběratelské vztahy a stálou síť odběratelů.  

Na druhou stranu se ale vyskytují problémy, které musí společnost objevit a co nejdříve 

je překonat. Zastaralost některých strojů způsobuje snižování efektivnosti práce 

a při větších poruchách může dojít i k omezení provozu. Při sníženém prodeji má 

společnost vysoké náklady s manipulací s materiálem, případně s jeho uskladněním. 

Slabou stránkou společnosti je také špatná marketingová koncepce. Společnost věnuje 

příliš málo času své propagaci a péči o zákazníky.  

Tabulka 5: SWOT analýza - vnější (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnější analýza 

Překonat 

Příležitosti - Opportunities 

- nové technologie 

- rozšíření sortimentu 

- expanze do zahraničí 

 

Vyhýbat 

Hrozby - Threats 

- vstup nových konkurentů na trh 

- konkurence s nižšími náklady, lepším 

výrobkem 

- působení přírodních vlivů 

- nová regulační opatření 

- vysoký skrývkový index při těžbě – 

vysoké náklady na skrývkové práce 

- zhoršující se kvalita ložiska vzhledem 

k jeho dotěžování 

 

Aby byla společnost schopna konkurovat trhu, který má tendenci se neustále vyvíjet, 

musí pravidelně zlepšovat technické a technologické parametry výroby. Tato příležitost 

je bohužel spojena s vysokými pořizovacími náklady, a proto je třeba věnovat nákupu 

nových technologií dostatečné množství času.  
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Společnost musí také sledovat potřeby zákazníků a podle jejich přání rozšířit sortiment 

výroby, tak aby byla schopna uspokojit větší množství zákazníků. 

Kvalitou svých výrobků je společnost schopna konkurovat nejen domácímu trhu, ale 

velkou příležitostí je pro ni i trh zahraniční. Několik provozoven na jižní Moravě 

nedaleko slovenských hranic je ideální příležitostí na rozšíření působení např. 

na Slovensko. 

Jako poslední odkrývá SWOT analýza hrozby, kterým se společnost musí vyhýbat. 

Ve stavebnictví je v současné době větší nabídka než poptávka, a každý nový konkurent 

může tudíž znamenat velkou hrozbu. Zaváděcím cenám nových výrobců, přicházejících 

na trh s modernější výrobou, a tedy i výrobky, by společnost nemusela být schopná 

konkurovat. 

Přírodní vlivy, ale také stát a nové regulace mohou společnosti způsobit nemalé 

problémy. Nově otevřené těžební oblasti mohou mít vysoký skrývkový index 

a způsobovat vysoké náklady k jeho odtěžení. Na druhé straně se pak v oblastech, kde 

dochází k dotěžení, zhoršuje kvalita těženého materiálu, tím i jeho prodejní cena 

a tržby. Všem těmto hrozbám se vedení společnosti musí snažit vyhnout. 

3.2 Analýza pomocí Porterova modelu pěti sil  

• Riziko vstupu konkurence – pro nově vstupující konkurenty do tohoto odvětví 

neexistují prakticky žádné bariéry, což je pro analyzovanou společnost značnou 

nevýhodou. Velkou výhodou společnosti DOBET ale je, že materiály pro 

výrobu zboží získává vlastní činností, a to těžbou nerostných surovin. 

A vzhledem k tomu, že se v okolí firmy nenachází další možnosti, kde by mohly 

nově vzniklé společnosti těžit materiál, znamená to pro DOBET velkou 

konkurenční výhodu. Dalším velkým plusem společnosti je dobré jméno, které 

si po dobu svého působení vybudovala. Pro nově vstupující konkurenci by tudíž 

bylo velmi náročné konkurovat firmě se silným renomé. 
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• Rivalita mezi konkurenty – v daném odvětví se nyní vyskytuje velké množství 

podniků, které nabízejí stejné či velmi podobné služby. Z toho důvodu panuje 

mezi těmito podniky silný konkurenční boj. 

 

• Vyjednávací síla dodavatelů – jak už jsem zmínila, společnost je z velké části 

samostatná,, a tudíž pro ni dodavatelé nejsou až tak velkým problémem, protože 

nemají velkou vyjednávací sílu. Jinak se ale firma snaží dlouhodobě 

spolupracovat s důvěrnými dodavateli, u kterých má předem sjednané 

podmínky.  

 

• Vyjednávací síla odběratelů – zákazníci analyzované společnosti mají 

poměrně vysokou vyjednávací sílu, jelikož se v tomto odvětví v současnosti 

vyskytuje velká konkurence. Samozřejmě tato vyjednávací síla závisí také 

na tom, jak velké zakázky jednotliví klienti v dané společnosti realizují. Pro své 

zákazníky ale firma zaručuje stabilitu cen vzhledem k cenové stabilitě vstupů, 

které získává z vlastních zdrojů. 

 

• Hrozba substitutů – tak jako v každém odvětví i sledovaná firma má hrozící 

nebezpečí v nově vznikajících substitutech. V tomto ohledu se firma snaží 

vyrábět stále něco nového, aby cenově i kvalitně konkurovala substitutům.  

3.3 Finanční analýza 

V následující kapitole je podnik podroben důkladné finanční analýze, pomocí tabulek 

a grafů jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých ukazatelů sledovaného podniku a jejich 

následný rozbor. 

3.3.1 Horizontální analýza 

Tato analýza, nazývaná také analýza trendů, sleduje změny jednotlivých položek 

výkazů v čase. 
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Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza odhalí změny jednotlivých položek aktiv v průběhu sledovaného 

období, jak a kdy docházelo ke změnám v jednotlivých položkách aktiv. 

Tabulka 6: Horizontální rozbor dlouhodobých aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Meziroční změna v tis. Kč / v % 

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

 

 

% 
 

% 
 

% 
 

% 

AKTIVA CELKEM  788 0% -17 369 -7% -5 736 -3% -13 273 -6% 

Dlouhodobý majetek  -5 093 -4% -10 022 -7% -13 802 -11% -6 277 -6% 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek  -110 -5% 18 1% 218 11% -163 -7% 
Jiný dlouhodobý 
nehmotný majetek -110 -5% 18 1% 218 11% -163 -7% 
Dlouhodobý hmotný 
majetek   -4 983 -4% -10 040 -8% -14 020 -13% -6 114 -6% 

Pozemky 3 051 19% 262 1% 0 0% 18 0% 

Stavby -1 691 -2% -3 403 -5% -7 918 -12% -1 930 -3% 
Samostatné movité 
věci a soubory 
movitých věcí 

-3 730 -10% -7 066 -22% -5 853 -23% -4 545 -23% 

Pěstitelské celky 
trvalých porostů 0 0% 18 0% 41 228% 0 0% 
Nedokončený 
dlouhodobý hmotný 
majetek 

-2 827 -76% -66 -7% -604 -72% 229 97% 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 
majetek 

0 0% 0 0% 100 100% -100 -100% 

V průběhu sledovaného období se celkový stav aktiv měnil velmi razantním způsobem. 

V první tabulce je zobrazen dlouhodobý majetek firmy, který má kromě prvního období 

klesající charakter. V období, kdy se ve stavebnictví projevila krize, je firma nucena 

odprodat část majetku, který nebyl dostatečně využit, proto dochází k velkému poklesu 

množství staveb a věcí movitých. Další velkou roli hraje odepisování majetku. 

V průběhu sledovaného období společnost nenakupovala nový majetek, proto nedochází 

k jeho navyšování. 
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Tabulka 7: Horizontální rozbor oběžných aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Meziroční změna v tis. Kč / v % 

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

 

 

% 
 

% 
 

% 
 

% 

Oběžná aktiva 7 021 8% -6 613 -7% 8 670 10% -6 133 -6% 

Zásoby 2 882 8% -2 912 -8% -4 635 -13% -2 605 -8% 

Materiál 415 8% 1 957 36% -789 -11% -181 -3% 

Nedokončená 
výroba a polotovary 40 7% 11 2% 303 47% 181 19% 

Výrobky 6 655 56% -848 -5% -492 -3% 1 033 6% 

Zboží -7 -35% -9 -69% 3 75% -4 -57% 

Poskytnuté zálohy 
na zásoby -4 221 -23% -4023 -28% -3 660 -36% -3 634 -56% 

Krátkodobé 
pohledávky -13 757 -33% 876 3% 3 770 13% 3 920 12% 

Pohledávky z 
obchodních vztahů -14 014 -34% 1 457 5% 3 242 11% 3 963 12% 

Stát - daňové 
pohledávky 0 0% 0 0% 225 100% 111 49% 

Dohadné účty 
aktivní 214 100% 0 0% 3 100% -65 -21x 

Jiné pohledávky 43 6% -581 -79% 300 1,9x -89 -20% 

Krátkodobý 
finanční majetek 17 896 2,1x -4 577 -17% 9 535 44% -7 448 -24% 

Peníze 17 2% 72 10% -542 -66% -72 -26% 

Účty v bankách 17 906 2,3x -4 649 -18% 10 077 48% -7 376 -24% 

Časové rozlišení -1 140 -10% -734 -7% -604 -6% -863 -10% 

Náklady příštích 
období -1 140 -10% -734 -7% -604 -6% -863 -10% 

V druhé tabulce, která znázorňuje změny položek aktiv, můžeme pozorovat kolísání 

celkových oběžných aktiv, což je způsobeno mnoha faktory, např. kolísáním peněz, 

které má firma uloženy v bance. Tyto peníze jsou čerpány pro výstavbu štěrkovny 

v Polešovicích. V prvních letech má společnost spoustu materiálu, který v roce 2010 

odprodává. Negativním faktorem je růst pohledávek, kdy odběratelé ztrácejí platební 

schopnost a své závazky nesplácí včas.   
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Horizontální analýza pasiv 

Stejně jako u aktiv je nutné provést horizontální analýzu pasiv, rozvahu tak zanalyzovat 

z její druhé části.  

Tabulka 8: Horizontální rozbor Pasiv – Vlastní kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Meziroční změna v tis. Kč / v % 

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

 
 

%  %  %  % 
PASIVA CELKEM    788 0% -17 369 -7% -5 736 -3% -13 273 -6% 

Vlastní kapitál    15 274 8% -9 361 -5% -7 577 -4% -12 289 -7% 
Výsledek 
hospodaření 
minulých let   

26 448 16% 15 273 8% -9 362 -5% -7 576 -4% 

Nerozdělený zisk 
minulých let  26 448 16% 15 273 8% -9 362 -5% -7 576 -4% 
VH běžného 
účetního období   -11 201 -42% -24 634 -1,6x 1 785 -19% -4 713 62% 

 

Tabulka 9: Horizontální rozbor Pasiv – cizí zdroje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Meziroční změna v tis. Kč / v % 

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

 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
Cizí zdroje     -14 486 -30% -8 008 -24% 1 841 7% -984 -4% 

Rezervy    854 12% 2 050 26% 496 5% 386 4% 
Rezervy podle 
zvláštních právních 
předpisů 

854 12% 2 050 26% 496 5% 386 4% 

Krátkodobé závazky   -7 340 -38% -4 850 -40% 6 553 89% 1 497 11% 
Závazky z 
obchodních vztahů -6 522 -44% -2 205 -26% 4 079 65% 1 021 10% 
Závazky k 
zaměstnancům -284 -10% -393 -16% 42 2% 51 2% 
Dohadné účty 
pasivní  -13 -2% -105 -19% 218 48% -208 -31% 

Jiné závazky 0 0% -82 -43% -35 -33% -36 -50% 
Bankovní úvěry a 
výpomoci   -8 000 -38% -5 208 -39% -5 208 -64% -2 867 -100% 
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Hodnoty celkových pasiv kromě prvního srovnávaného období opět značně klesají, což 

znázorňuje i propojenost s celkovými aktivy. Kdyby tomu bylo jinak, značilo by to 

chybu v rozvaze.  

Firma se vzhledem k probíhající krizi dostává v roce 2010 do ztráty a až do posledního 

analyzovaného roku tomu není jinak. Tuto ztrátu společnost pokrývá z nerozděleného 

zisku z minulých let, jak je i jasně vidět v tabulce. 

Druhá část rozboru kapitálové struktury rozvahy má stejně jako první velmi kolísavý 

charakter. V prvním srovnávaném období je největší pokles pasiv, a mezi rokem 2010 

a 2011 dokonce jejich nárůst. Firma čerpá překlenovací úvěr, kterým financuje výstavbu 

nové štěrkovny v Polešovicích. Hodnoty rozvahového řádku „bankovní úvěry 

a výpomoci“ mají klesající charakter, což jasně značí, že je tento úvěr bez problémů 

splácen.  

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Stejně jako je důležitá analýza výkazů rozvahy, je potřebné zhodnotit změny, které se 

ve sledovaném období projevily ve výkazech zisku a ztrát, tedy jak se vyvíjely tržby 

a s nimi spojené výdaje.  

Tabulka 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát - provozní (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Meziroční změna v tis. Kč / v % 

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

 
 

%  %  %  % 
Tržby za prodej 
zboží -8 -5% 2 1% 32 22% -18 -10% 

Náklady vynaložené 
na prodané zboží -8 -5% 2 1% 32 22% -18 -10% 

Výkony -35 104 -16% -32 320 -18% -23 123 -14% -12 049 -8% 
Tržby za prodej vl. 
výrobků a služeb -33 964 -14% -25 012 -12% -23 748 -13% -13 355 -8% 

Spotřeba materiálu a 
energie -20 782 -22% 2 070 3% -9 215 -13% -4 981 -8% 

Služby 3 699 7% -3 862 -7% -5 834 -11% -1 110 -2% 

Přidaná hodnota -18 021 -17% -30 528 -34% -8 074 -14% -5 958 -12% 
Odpisy  DHM, 
DNM -165 -1% -509 -4% -766 -6% -2 322 -18% 
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Tržby z prodeje DM 
a materiálu  -843 -51% -35 -4% 9 773 12,64x -10 175 -96% 

Tržby z prodeje DM -1 523 -96% -71 -100% 10 000 100% -9 914 -99% 
Tržby z prodeje 
materiálu -859 -54% 36 5% -227 -29% -261 -48% 

Zůstatková cena 
prodaného DM a 
materiálu 

-490 -47% 172 31% 4 439 6,05x -5 095 -98% 

Prodaný materiál -490 -47% 172 31% -330 -45% -332 -82% 
Změna stavu rezerv 
a opravných položek -227 -26% 1197 1,87x -1 553 -85% -112 -40% 

Ostatní provozní 
výnosy -827 -98% 231 12,16x -195 -78% -8 -15% 

Ostatní provozní 
náklady -2 120 -37% 391 11% -180 -4% -1083 -28% 

Provozní výsledek 
hospodaření -11 698 -36% -29 330 -1,41x 1 165 14% -5  352 -73% 

Tabulka 11: Horizontální analýza výkazu a ztrát – finanční a mimořádný (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Meziroční změna v tis. Kč / v % 

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

 
 

%  %  %  % 
Výnosy z DFM -255 -100% 0 0% 383 100% 83 22% 
Výnosové úroky 64 2,06x -65 -68% 14 47% 64 1,45x 
Nákladové úroky -29 -3% -256 -31% -275 -48% -251 -84% 
Finanční výsledek 
hospodaření 44 -4% 95 -8% 815 -47% 517 -185% 

Výsledek 
hospodaření za 
běžnou činnost 

-8479 -35% -25 355 -1,6x 1 980 26% -4 835 -39% 

Mimořádný VH -2 722 -1,24x 721 1,37x -195 -100% 121 100% 
VH za účetní 
období (+/-) -11 201 -42% -24 634 -161% 1 785 19% -4 714 -62% 

Z horizontální analýzy zisku a ztrát  jasně plyne, že výsledek hospodaření má klesající 

charakter s  výjimkou roku 2010, kdy společnost odprodávala část hmotné rezervy 

uložené v dlouhodobém  majetku. Tato ztráta je pokrývána z nerozděleného zisku 

z minulých let. Pro společnost bylo sledované období velmi zátěžovým, kdy se musela 

smířit s nízkými, někdy až prodělečnými zakázkami, které bylo nutno realizovat 

z hlediska udržení postavení podniku na trhu. 
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 Stavební průmysl byl zasažen působením krize a omezené možnosti odběratelů 

přinutily společnost prodávat za ceny pod hranicí nákladů. Státní zakázky, které 

znamenaly alespoň nějaké jistoty, byly omezeny a staly se ohniskem konkurenčního 

boje. Stát omezil finanční dotace infrastruktur a tím způsobil velké konkurenční 

rozpory. Společnosti v tomto spojení vzniká druhotná platební neschopnost. 

V tomto ne zrovna jednoduchém období je taktéž naplánována investice v podobě nové 

štěrkovny v Polešovicích, která má do budoucna společnosti otevřít nové pole 

působnosti a která z hlediska smluvených povelení nesnese odklad. Všechny tyto 

faktory způsobí razantní propad výsledku hospodaření. Vedení podniku nenechává nic 

náhodě a dlouhodobě ve společnosti udržuje nerozdělené zisky z minulých let, které 

jsou využity na financování ztrátového období.  

 

Graf 1: Vývoj výsledku hospodaření za sledované období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.2 Vertikální analýza 

Percentuální analýza odhalí jednotlivé zastoupení složek účetních výkazů. 

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýzou zjišťujeme zastoupení jednotlivých položek aktiv na její celkové 

hodnotě. Následující tabulky zachycují vybrané položky, které zastupují majetek 

podniku. První vyjadřuje podíl dlouhodobého a oběžného majetku a časové rozlišení 

k celkovým aktivům. 
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Tabulka 12: Vertikální rozbor aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Rok Rok Rok Rok Rok 
2008 2009 2011 2011 2012 

AKTIVA CELKEM  100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek  59% 57% 57% 52% 52% 

Oběžný majetek 36% 39% 39% 44% 44% 

Časové rozlišení 5% 4% 4% 4% 4% 

Z procentuálního rozboru aktiv vyplývá, že má společnost více dlouhodobého majetku 

než oběžného. Zbylou část pak tvoří časové rozlišení.  Dlouhodobý majetek zastupuje 

po celé sledované období 50-60% celkových aktiv. Společnost se zabývá těžbou 

a zpracováním nerostných surovin, k této činnosti potřebuje spoustu pozemků a hlavně 

pracovní techniky, která slouží k těžbě, výrobě a zpracování materiálu a také k převozu 

ke konečnému spotřebiteli. Naopak skladování materiálu je velmi finančně náročné, 

společnost se tudíž snaží vytěžený materiál co nejdříve rozvést zákazníkům, anebo dále 

zpracovat na jiný výrobek.  

 

Graf 2: Procentuální rozbor aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 13: Vertikální rozbor Aktiv – dlouhodobý majetek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

      Rok Rok Rok Rok Rok 
      2008 2009 2011 2011 2012 

AKTIVA CELKEM  100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek  59% 57% 57% 52% 52% 

Dlouhodobý nehmotný majetek  1% 1% 1% 1% 1% 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1% 1% 1% 1% 1% 

Dlouhodobý hmotný majetek   53% 51% 51% 46% 46% 

Pozemky 7% 8% 9% 9% 10% 

Stavby 30% 29% 30% 27% 28% 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 15% 14% 12% 9% 8% 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 2% 0% 0% 0% 0% 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku -1% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobý finanční majetek   5% 5% 5% 5% 5% 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 5% 5% 5% 5% 5% 

Z podrobnějšího rozboru dlouhodobého majetku společnosti je patrné, že největší část, 

a to téměř 30% v celém sledovaném období, zastupují samostatné movité věci, což 

značí majetkovou náročnost pro těžbu a zpracování nerostných surovin. Vzhledem 

k silné zátěži provozních strojů musí firma pravidelně jednotlivé stroje obměňovat 

a nevyhne se ani častým a finančně náročným opravám. Výpadek stroje na několik dní 

může způsobit nemalé problémy a hlavně zpomalení dodávek, čemuž se vedení snaží 

vyhnout pravidelnými kontrolami správnosti fungování. 

Tabulka 14: Vertikální rozbor Aktiv – oběžná aktiva (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Rok Rok Rok Rok Rok 

  2008 2009 2011 2011 2012 
AKTIVA CELKEM  100% 100% 100% 100% 100% 

Oběžná aktiva   36% 39% 39% 44% 44% 

Zásoby    15% 16% 16% 15% 14% 

Materiál 2% 2% 3% 3% 3% 
Nedokončená výroba a 
polotovary 0% 0% 0% 0% 1% 
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Výrobky 5% 8% 8% 8% 9% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 8% 6% 5% 3% 1% 

Krátkodobé pohledávky  18% 12% 13% 15% 18% 

Pohledávky z obchodních vztahů 17% 11% 13% 15% 18% 

Krátkodobý finanční majetek   4% 11% 10% 15% 12% 

Účty v bankách 3% 11% 9% 14% 12% 

Časové rozlišení   5% 4% 4% 4% 4% 

Náklady příštích období  5% 4% 4% 4% 4% 

I když je skladování zásob v případě stavebního průmyslu velmi nákladné, tak se 

firemní zásoby pohybují kolem 15 % z celkového majetku. Ve sledovaném období se 

z 5 % podílu výrobků dostáváme až na 9 %, což je téměř dvojnásobek počátečního 

stavu. Naopak poskytnuté zálohy na zásoby se nám razantním způsobem snížily z 8 % 

na pouhé 1 %. 

Vertikální analýza pasiv 

Z jakých zdrojů společnost financuje svůj majetek, nám odhalí vertikální analýza pasiv.  

Tabulka 15: Vertikální rozbor Pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Rok Rok Rok Rok Rok 

  2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM    100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál    80% 86% 89% 87% 87% 

Cizí zdroje       20% 14% 11% 13% 13% 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že podnik financuje větší podíl svého majetku 

z vlastních zdrojů. Toto tvrzení potvrzují hodnoty, které mají dokonce rostoucí 

charakter. V roce 2010 firma financuje téměř z 90% vlastními zdroji. Cizí zdroje jsou 

ve sledovaném období využívány nejvíce v roce 2008, a to podílem 20% k 80%. 
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Tabulka 16: Vertikální rozbor Pasiv – Vlastní kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Rok Rok Rok Rok Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 
PASIVA CELKEM    100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál    80% 86% 89% 87% 87% 
Výsledek hospodaření 
minulých let   69% 80% 93% 91% 93% 
Nerozdělený zisk 
minulých let  69% 80% 93% 91% 93% 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního 
období (+/-)  

11% 6% -4% -4% -6% 

Společnost DOBET, s. r. o., dlouhodobě zadržuje nerozdělený zisk. Z tohoto důvodu je 

podíl vlastního financování na celkové kapitálové struktuře větší. Výsledek hospodaření 

má ve sledovaném období klesající charakter, a to až do záporných hodnot. Společnost 

se tedy od roku 2010 stává ztrátovou.  

Tabulka 17: Vertikální rozbor Pasiv – Cizí zdroje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
  

Rok Rok Rok Rok Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM    100% 100% 100% 100% 100% 

Cizí zdroje       20% 14% 11% 13% 13% 

Rezervy    3% 3% 5% 5% 5% 
Rezervy podle zvláštních 
právních předpisů 3% 3% 5% 5% 5% 

Krátkodobé závazky   8% 5% 3% 6% 8% 
Závazky z obchodních 
vztahů 6% 4% 3% 5% 6% 

Závazky k zaměstnancům 1% 1% 1% 1% 1% 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 1% 1% 1% 1% 1% 
Stát - daňové závazky a 
dotace 0% 0% -1% 0% 0% 
Bankovní úvěry a 
výpomoci   9%! 6%! 4%! 1%! 0%!
Bankovní úvěry 
dlouhodobé 9% 6% 4% 1% 0% 
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Stejně jako z první tabulky procentuálního rozboru pasivní strany rozvahy i z této jasně 

vyplývá, že financování cizími zdroji firma příliš nevyužívá. Nejvíce společnost 

využívá cizích zdrojů v roce 2008, a to 20% z celkových pasiv, nejméně tak v roce 

2010, kdy je to pouhých 11%.  

Povinně musí společnost vytvářet rezervy na revitalizaci těžených oblastí, a proto 

rezervy tvoří 3-5% celkové kapitálové struktury.  Velikost rezerv má rostoucí charakter 

vzhledem k rostoucímu množství provozoven, kde bude muset společnost po ukončení 

těžby uvést těženou oblast do původního stavu.  

Bankovní úvěry a výpomoci na začátku sledovaného období zastupují 9% celkových 

pasiv, v průběhu však dochází k postupnému splacení úvěrů z předchozího období 

a taky nově čerpaného úvěru od roku 2009. Na konci analyzovaného období má 

společnost DOBET, s. r .o., všechny úvěry řádně splaceny.  

3.3.3 Analýza Čistého pracovního kapitálu 

Rozdílové ukazatele popisují rozdíly mezi souhrnem určitých položek krátkodobých 

aktiv a krátkodobých pasiv. Hlavní využití je pro management oběžných aktiv. 

• Čistý pracovní kapitál 

Tabulka 18: Ukazatel ČPK ve sledovaném období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

ČPK 66 554 80 915 79 152 81 269 73 639 

Společnost má dostatek prostředků v případě nečekaných výdajů. Ne všechny OA jsou 

ale dostatečně likvidní, a proto je třeba, aby bral management společnosti tyto výsledky 

s jistým odstupem. 
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3.3.4 Ukazatele rentability 

V následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty rentability sledované společnosti 

v jednotlivých letech. Dále pak jejich grafický vývoj. 

Tabulka 19: Ukazatele rentability ve sledovaném období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012  

ROA 14% 8% -4% -4% -6% 

ROE 14% 7% -5% -4% -7% 

ROS 14% 9% -5% -5% -8% 

ROI 18% 9% -5% -4% -7% 

První ukazatel z tabulky, porovnávající zisk s celkovými aktivy, má velmi kolísavý 

charakter. Hodnota ukazatele ROA je nejvyšší v roce 2008 14%, v následujícím roce je 

podnik stále ještě rentabilní – 8%. V roce 2010 se ale dostává do ztráty a je nerentabilní. 

Společnost měla v roce 2009 velké náklady spojené s investicí, která byla naplánována 

již několik let dopředu. Tyto náklady společně se stagnací státních zakázek a celkovým 

propadem ve stavebnictví způsobily, že se společnost od roku 2010 pohybuje ve ztrátě 

a i ukazatele rentabilit jsou záporné.  

Druhý řádek v tabulce popisuje míru ziskovosti z vlastního kapitálu. Je to důležitý 

ukazatel pro společníky. Zjišťují, jaký výnos přináší jejich kapitál. Stejně jako 

u předchozího ukazatele je vlastní kapitál rentabilní pouze v prvních dvou sledovaných 

letech. V roce 2008 je rentabilita vlastního kapitálu 14% a v roce následujícím už klesá 

na pouhých 7%. Od dalšího roku se podnik dostává do ztráty, což se odrazí v hodnotách 

rentability vlastního kapitálu. V roce 2010 je ROE -5% a v posledním sledovaném roce 

dokonce -7%. 
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Graf 3: Vývoj ukazatelů likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tak jako téměř každý podnik i DOBET, s. r. o., pocítil ekonomickou krizi, která zasáhla 

stavební průmysl v roce 2010. Od tohoto roku se projevuje v celém sledovaném období. 

Společně s krizí přišla ještě jedna nepříjemnost, a to uzavření komunikací, které byly 

hlavními přístupovými trasami do tří provozoven. Toto omezení se také značně 

projevilo v celkovém výsledku hospodaření. 

Podnik byl před krizí rentabilní, jak vypovídají ukazatele. V roce 2010 se však dostal 

do zásadních problémů a výsledky jednotlivých rentabilit se pohybují v záporných 

hodnotách. 

3.3.5 Ukazatele likvidity 

Tabulka níže zobrazuje vývoj jednotlivých likvidit za sledované období.  

Tabulka 20: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Běžná likvidita 4,4 7,6 11,8 6,9 5,8 

Pohotová likvidita 2,6 4,5 6,9 4,6 3,9 

Okamžitá likvidita 0,4 2,2 3,0 2,3 1,5 
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Graf 4: Vývoj ukazatelů likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z tabulky i grafu jasně plyne, že firma nemá ve sledovaném období problém 
s likviditou.  

Běžná likvidita 

Doporučené hodnoty běžné likvidity jsou 2 – 3. Ve sledovaném období dosahuje běžná 

likvidita společnosti svého minima v roce 2008, a to hodnoty 4,4. Dále má rostoucí 

tendenci až do roku 2010, kdy je dosaženo maximální běžné likvidity 11,8. Poté má 

tento ukazatel klesající charakter, v roce 2011 dosahuje hodnoty 6,9 a v roce 2012 

pouhých 5,8. Hlavním faktorem kolísání běžné likvidity je snižování krátkodobých 

závazků do roku 2010 a jejich následné navyšování. 

Pohotová likvidita 

Stejně jako u předchozího ukazatele se hodnoty pohotové likvidity pohybují nad hranicí 

doporučených hodnot (1 – 1,5). Nejnižší vypočtená hodnota je v roce 2008 a to 2,6. 

Svého maxima pak pohotová likvidita dosahuje v roce 2010 hodnotou 6,9. Pohotová 

likvidita je téměř poloviční než likvidita běžná, což znamená, že v předchozím ukazateli 

hrálo velkou roli nejméně likvidní oběžné aktivum, a to zásoby. Z toho plyne, že 

pohotová likvidita je pro hodnocení podniku z hlediska objektivnosti lepší než běžná 

likvidita. 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita má nejlepší vypovídací schopnost. Doporučené hodnoty tohoto 

ukazatele se pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5. V roce 2008 je hodnota ukazatele 0,4, dále 

pak roste a v roce 2010 dosahuje maxima 3,0. Od roku 2010 do konce sledovaného 

období má pak klesající charakter, pod doporučené hodnoty se ale i tak nedostává. Pro 

management firmy to znamená velkou výhodu při postavení v nákupních podmínkách. 

Společnost disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků a působí tedy 

důvěryhodně. Výhodné podmínky pak znamenají snižování vstupních nákladů a lepší 

ceny výrobků. 

3.3.6 Ukazatele zadluženosti  

Tyto ukazatele nám prozrazují, jak už sám název napovídá, zda je analyzovaný podnik 

zadlužen nebo financován vlastním kapitálem. 

Tabulka 21: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Celková zadluženost 20% 14% 11% 13% 13% 

Koeficient 

samofinancování 80% 86% 89% 87% 87% 

Úrokové krytí 39,03 23,08 -16,31 -25,34 -256,04 

Z tabulky jasně vyplývá, že podnik využívá v prvé řadě vlastního kapitálu. Ukazatel 

celkové zadluženosti, tedy míry využití cizího kapitálu, se pohybuje ve sledovaném 

období v rozmezí 10-20%.  V roce 2008 je to maximální, a to 20% zadlužení, v roce 

2010 pak nejméně využívá cizích zdrojů k financování a celková zadluženost je 

pouhých 11%. 

Koeficient samofinancování se po celé sledované období pohybuje v hodnotách nad 

80%. Společnost tedy využívá primárně vlastí zdroje, a to nejvíce v roce 2010, kdy je 

koeficient samofinancování 89%. V dalších dvou sledovaných letech pak ukazatel 

poklesl o dva procentní body na hodnotu 87%.  
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V prvních dvou letech sledovaného období společnost nemá problém s krytím úroků. 

Od roku 2010 se ale dostává do ztráty a není schopna pokrýt nákladové úroky 

z výsledku hospodaření.  

Graf 5: Grafické znázornění ukazatelů zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.7 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele vyjadřují, jak podnik hospodaří se svými aktivy. 

Tabulka 22: Ukazatele obratu aktiv a zásob (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

obrat&aktiv& 1,03! 0,88! 0,84! 0,79! 0,73!

obrat&zásob& 6,81! 5,41! 5,15! 5,46! 5,14!

První ukazatel v tabulce udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za sledované 

období. V roce 2008 je obrat celkových aktiv nejvyšší, a to 1,03. V dalších letech je 

hodnota pod 1,0, což značí, že má firma příliš mnoho aktiv. Společnost pro svůj provoz 

potřebuje spoustu pozemků a strojů, jejich redukce proto není nezbytná a výsledné 

hodnoty pro společnost neznamenají žádný problém.  

Stejně jako u předchozího ukazatele i obrat zásob nabývá nejvyšších hodnot v roce 2008 

6,81 a dále má klesající charakter. 
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Graf 6: Grafické znázornění obratů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Stejně jako z výsledných hodnot i z grafu jasně vyplývá, že společnost nevyužívá 

zásoby dostatečně efektivně. 

Tabulka 23: Ukazatele aktivity – doba obratu zásob, splatnosti pohledávek a závazků (Zdroj: 
Vlastní zpracování) 

& Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

doba&obratu&zásob& 52,87! 66,59! 69,94! 65,88! 70,05!

doba&splatnosti&

pohledávek& 61,43! 48,02! 56,24! 68,78! 89,35!

doba&splatnosti&kr.&

závazků& 28,73! 20,91! 14,29! 29,27! 37,61!

Doba obratu zásob sledované společnosti se pohybuje v rozmezí od 50 do 70 dnů. 

Zásoby se nejrychleji zpracovávají nebo odprodávají v roce 2008, kdy je hodnota tohoto 

ukazatele 53 dnů. V posledním sledovaném roce jsou zásoby naopak vázány v podniku 

nejdéle, a to 70 dnů.  
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Tabulka 24: Srovnání doby obratu zásob s oborovým průměrem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Sledovaný rok Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Dobet, s.r.o. 52,87 66,59 69,94 65,88 70,05 

Oborový 

průměr 18 21 17 21 22 

Z tabulky je zřejmé, že jsou zásoby ve firmě vázány příliš dlouho, vedení firmy by mělo 

přijmout opatření, aby se zásoby spotřebovávaly nebo odprodávaly v kratší době. 

Výsledky dvou posledních ukazatelů v tabulce není třeba srovnávat s oborovými 

průměry, ale je nutné porovnání mezi těmito dvěma ukazateli. Je na každé společnosti, 

jakou dobu je ochotna ponechat odběratelům na uhrazení závazků. Tato doba však 

nesmí být delší než doba, za kterou musí oni sami uhradit své závazky vůči svým 

dodavatelům.  

Z posledních dvou řádků v tabulce vyplývá, že firma plní své závazky v rozmezí od 14 

do 38 dnů. Zatímco doba splatnosti pohledávek se pohybuje od 48 do 90 dní. V roce 

2009 je doba splatnosti pohledávek nejnižší, a to 48 dní, nejvíce času mají odběratelé na 

splacení závazků v roce 2012 -  90 dnů. Společnost DOBET své závazky musí hradit 

v mnohem kratších intervalech, v roce 2010 je to pouhých 14 dnů a nejvíce času mají 

v roce 2012 -  38 dnů.  

Správně by měly mít tyto ukazatele opačný charakter. Společnost by měla mít více času 

na hrazení závazků, než kolik mají její odběratelé na uhrazení pohledávek. 

Ve sledovaném období je ale vždy doba splatnosti pohledávek vyšší než doba splatnosti 

krátkodobých závazků. Pokud má společnost dostatek finančních zdrojů, nemusí to být 

žádný problém, je však důležité si tyto ukazatele hlídat, pokud by společnost nebyla 

dostatečně likvidní, což naštěstí není problém analyzované společnosti. 
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Graf 7: Grafické znázornění ukazatelů aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.8 Analýza soustav ukazatelů 

V této kapitole bude společnost DOBET, s. r. o., zhodnocena pomocí soustav ukazatelů, 

které mají lepší vypovídací schopnost než jednotlivé poměrové ukazatele. 

Kralickův rychlý test (Quick test) 

Bonitní model odhalující finanční situaci podniku. 

Tabulka 25: Kralickův test – hodnoty pro DOBET, s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
80% 86% 89% 87% 87% 

Doba splácení dluhu 

z CF 
1,41 0,21 0,32 0,32 0,70 

Cash flow v tržbách 6% 28% 12% 26% 15% 

ROA 14% 8% -4% -4% -6% 
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Tabulka 26: Kralickův test – hodnocení společnosti DOBET, s.r.o (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Kvóta vlastního 

kapitálu 1 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu 

z CF 1 1 1 1 1 

Cash flow v tržbách 3 1 1 1 1 

ROA 2 3 5 5 5 

Průměr 1,75 1,5 2 2 2 

Jak je z tabulky zřejmé, společnost DOBET, s.r.o. dosahuje kromě ukazatele ROA 

výborného hodnocení. Celkové známky jsou ovlivněny tím, že se společnost stává 

v roce 2010 nerentabilní.  Podle Kralickova testu se tedy jedná o finančně zdravou 

firmu, pokud problém s rentabilitou není dlouhodobý, nemusí to pro podnik znamenat 

vážnější problém. 

Indikátor Bonity 

Tento ukazatel hodnotí ekonomicko-finanční situaci firmy. 

Tabulka 27: Výsledné hodnoty Indikátoru bonity za sledované období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Indikátor  

Botity 

Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Hodnota 3,06 4,62 1,52 2,59 0,99 

Čím vyšší je tento ukazatel, tím je na tom společnost po ekonomicko-finanční stránce 

lépe. Z tabulky vyplývá velmi kolísavý charakter ukazatele, který se ale neustále 

pohybuje nad hranicí případných vážných problémů. V roce 2008 a 2009 je společnost 

podle tohoto ukazatele v extrémně dobré finanční situaci. Po té následuje v roce 2010 

propad. Jedná se o období, kdy stavebnictví nejsilněji pocítilo krizi a hodnota ukazatele 

je 1,52, což značí dobrou finanční situaci. V roce 2011 se společnost dostává do velmi 
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dobré finanční situace a v posledním sledovaném roce dochází opět  k propadu a podnik 

by podle indikátoru bonity mohl mít určité problémy. 

Altmanův index – Z-skóre 

Jedná se o bankrotní model. V následující tabulce jsou výsledky Z-skóre v jednotlivých 

letech za celkové sledované období. 

Tabulka 28: Výsledné hodnoty Z-skóre za sledované období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Altmanův 

Index 

Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Z - Skóre 0,29& 1,77& 0,91& 1,61& 0,84&

 

 

Graf 8: Vývoj Altmanova Indexu ve sledovaném období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podle Altmanova indexu finančního zdraví je podnik, pohybující se nad hranicí Z-skóre 

2,99, finančně silný podnik. Společnost nedosahuje této hranice ani v jednom z let 

sledovaného období. V roce 2008 je hodnota indexu nejnižší 0,29 a nejvyšší je v roce 

2009 1,77, což znamená, že by se společnost podle tohoto modelu mohla mít finanční 

problémy. 
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Index IN05 

Index in slouží k hodnocení finančního zdraví podniku. 

Tabulka 29: Výpočet ukazatele Index IN05 

Index IN 05 

rok ukazatel 

aktiva 

celkem EBIT EBIT tržby oběžná aktiva 

cizí zdroje 

nákladové 

úroky 

aktiva 

celkem aktiva celkem 

kr. 

závazky+úvěry 

2008 výše ukazatele 

237 720 33 529 33 529 244 624 86 078 

47 877 859 237 720 237 720 19 524 

4,97 9 0,14 1,03 4,41 

váha ukazatele 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

index 2,18 

2009 výše ukazatele 

238 508 19 273 19 273 209 809 93 099 

33 391 830 238 508 238 508 12 184 

7,14 9 0,08 0,88 7,64 

váha ukazatele 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

index 2,48 

2010 výše ukazatele 

221 139 -9 361 -9 361 184 764 86 486 

25 383 574 221 139 221 139 7 334 

8,71 -16,31 -0,04 0,84 11,79 

váha ukazatele 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

index 1,55 

2011 výše ukazatele 

215 403 -7 576 -7 576 170 821 95 156 

27 224 299 215 403 215 403 13 887 

7,91 -25,34 -0,04 0,79 6,85 

váha ukazatele 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

index 0,66 

2012 výše ukazatele 

202 130 -12 290 -12 290 147 273 89 023 

26 240 48 202 130 202 130 15 384 

7,70 -256,4 -0,06 0,73 5,79 

váha ukazatele 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

index -8,81 
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Hodnoty nad 1,6 znamenají podle indexu IN05 uspokojivou finanční situaci. Společnost 

DOBET, s .r. o., se nad touto hodnotou pohybuje první dva sledované roky. V roce 

2010 je to 1,55, což je těsně pod hodnotou uspokojivé finanční situace. V roce 2011 se 

pak dostává pod tuto hranici a v roce 2012 je hodnocení velmi špatné a index je silně 

v záporu. 

 

Graf 9: Vývoj Indexu IN05 ve sledovaném období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4 Souhrnné hodnocení finanční situace 

Během sledovaného období dochází k mírnému poklesu celkových aktiv. Společnost 

v průběhu tohoto období téměř vůbec nenakupuje dlouhodobý majetek, spíše dochází 

k jeho odprodeji. Působení krize v roce 2010 přinutilo společnost odprodat jednu 

výrobní halu a dva nevyužité stroje. Oběžný majetek měl během analyzovaného období 

kolísavý charakter. Nákladné skladování zásob materiálu a zboží nutí společnost 

neustále s těmito položkami aktiv pracovat, proto v některých letech dochází k nárůstu 

a v dalším roce sledovaného období k poklesu. Důležitým faktorem ovlivňujícím stav 

oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky, které kromě poklesu v druhém roce mají 

rostoucí charakter.  

Stavební průmysl pocítil v roce 2010 finanční krizi, odběratelé se dostávají 

do finančních problémů a přestávají hradit své závazky. Krátkodobý finanční majetek 

zaznamenává velký nárůst v roce 2009, kdy jsou na účet v bance převedeny peníze 

z úvěru, který společnost čerpá na úhradu výstavby štěrkovny v Polešovicích. 
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Kapitálová struktura má stejně jako majetková klesající charakter. Společnost se 

působením krize dostává v roce 2010 do ztráty, kterou financuje z nerozděleného zisku 

minulých let. Dochází tedy k poklesu vlastního kapitálu. 

Cizí zdroje zaznamenávají v prvních dvou letech taktéž pokles, způsobeným snížením 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů a řádným splácením úvěru od Komerční 

banky. V roce 2011 se u položky krátkodobých závazků projevil velký nárůst, 

společnost pozdržuje placení svých závazků z obchodních vztahů. Velké rozdíly jsou 

taktéž zaznamenávány u položky bankovních úvěrů, kdy podnik splácí velkou investici 

do nové štěrkovny, která je na konci sledovaného období plně uhrazena. 

Z analýzy výkazu zisků a ztrát je patrné, že si společnost během sledovaného období 

nevedla úplně nejlépe. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb klesají po celé 

sledované období, a to ve druhém roce o 14% oproti prvnímu, dále pak 12%, 13% 

a v posledním sledovaném roce je to pokles o 8% a předpokládá se pozitivní vývoj 

v dalších letech. 

Procentuálním rozborem aktiv zjišťujeme, že společnost drží velké množství 

dlouhodobého majetku. Těžba, výroba betonu a kamenolomy vyžadují pro provoz 

spoustu movitého i nemovitého majetku. Společnost vlastní rozsáhlé pozemky, haly 

a stroje, které slouží k těžbě, zpracování materiálů a samotnému převozu k cílovému 

zákazníkovi. Podniky v těžebním průmyslu mají průměrně 70% dlouhodobého majetku. 

U společnosti DOBET, s. r. o., zaujímá dlouhodobý majetek 52-59% celkových aktiv. 

Zbylou část majetku tvoří oběžná aktiva, kde jsou velkým problémem společnosti 

krátkodobé pohledávky. Společnost je nucena velmi rychle reagovat na poptávku, 

a proto je v tak krátkém časovém intervalu obtížně ověřitelná solventnost zákazníků. 

Krátkodobé pohledávky zastupují 18% celkových aktiv. 

Kapitálová struktura je rozdělena dosti nepoměrně. Společnost financuje svůj majetek 

převážně z vlastních zdrojů, a to poměrem 8:2. Vedení společnosti udržuje v podniku 

nerozdělený zisk z minulých let, který tvoří v prvním sledovaném roce 69% celkových 

pasiv a v roce posledním 93%. Tento finanční zdroj je využíván ke krytí ztráty 

v posledních třech letech a díky tomu se společnost nedostává do finančních problémů. 

Cizí zdroje jsou z největší části tvořeny rezervami a bankovními úvěry.  
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Rezervy tvoří v prvních dvou letech 3% z celkových aktiv a od roku 2010 se zvýší 

na 5%. Společnost po dokončení těžby každého ložiska musí provádět rekultivace, které 

jsou financovány právě z těchto rezerv. V roce 2008 tvoří bankovní úvěry 9% celkové 

kapitálové struktury, které jsou na konci sledovaného období řádně umořeny. Podle 

analýzy Čistého pracovního kapitálu má společnost dostatečné množství prostředků 

k financování nečekaných výdajů. V prvním sledovaném roce disponuje 66 miliony 

a v posledním dokonce 73 miliony. Hodnocení pomocí ukazatelů rentability už tak 

pozitivní není. Společnost se od roku 2010 stává nerentabilní a ukazatele vychází 

v záporu. V prvních dvou letech, kdy jsou kladné hodnoty rentability, si společnost 

nevede vůbec špatně. Ukazatel rentability celkového kapitálu v roce 2008 nabývá 

oborově hodnoty 10,72% a hodnota tohoto ukazatele u společnosti DOBET, s. r. o., je 

14%. 

Ze strany likvidity je na tom společnost velmi dobře. Běžnou likviditu, u které se 

doporučené hodnoty pohybují mezi 2 – 3, má společnost nejnižší v roce 2008 - 4,4 

a nejvyšší 11,8. Jinak tomu není ani u hodnot likvidity pohotové, v roce 2007 dosahuje 

téměř dvojnásobku doporučených hodnot s hodnotou 2,6. Maxima dosahuje stejně jako 

předchozí ukazatel v roce 2010 - 6,9. Nejlepší vypovídací charakter má okamžitá 

likvidita, u které se společnost pohybuje v roce 2008 v doporučených hodnotách 

a v dalších letech analyzovaného období ji několikanásobně přesahuje.  

Společnost DOBET, s. r. o., upřednostňuje financování majetku vlastním kapitálem. 

Hodnoty celkové zadluženosti se proto pohybují v rozmezí 11 – 20%. Naopak 

koeficient samofinancování vypovídá o kapitálové samostatnosti a pohybuje se 

v hodnotách nad 80%. S krytím nákladových úroků nemá společnost problém v prvních 

dvou analyzovaných letech, po roce 2010 se dostává do ztráty a není schopná úroky 

pokrýt. Na jeden z velkých problémů společnosti ukazují ukazatele aktivity. Doba 

splatnosti krátkodobých pohledávek je větší než doba splatnosti krátkodobých závazků. 

Na začátku sledovaného období mají odběratelé na uhrazení svých závazků vůči 

společnosti dvojnásobek času, než za který společnost DOBET, s. r. o., hradí svoje 

závazky.  V posledním roce je doba splatnosti pohledávek 89,35 dnů a doba splatnosti 

závazků 37,61, což značí, že se tento rozdíl oproti prvnímu sledovanému roku ještě 

prohloubil.  
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Analýza soustav ukazatelů využívá bankrotních a bonitních modelů, pro zjištění 

finančního zdraví společnosti. Kralickův rychlý test je prvním bonitním modelem 

hodnotící finanční situaci podniku. Společnost dosahuje výborného hodnocení téměř ve 

všech složkách tohoto modelu. Průměr, pohybující se od hodnoty 1,5 do 2, je ovlivněn 

ukazatelem ROA, který v období, kdy se společnost stává nerentabilní a dosahuje 

negativní ohodnocení. Indikátor bonity hodnotí finanční situaci v prvních dvou letech 

sledovaného období za extrémně dobrou. V roce 2010 následuje propad, ale společnost 

se stále nachází v dobré finanční situaci. Rok 2011 zaznamenal nárůst a hodnota 2,59 je 

klasifikována jako velmi dobrá finanční situace. Poslední rok je podle tohoto ukazatele 

finančně nejslabší a podnik by podle indikátoru bonity mohl mít jisté finanční 

problémy. Hodnocení finanční situace podle Altmanova indexu je velmi pesimistické 

a společnost se po celé sledované období pohybuje pod hranicí značící vážné finanční 

problémy.  

Na závěr je společnost podstoupena hodnocení finančního zdraví podle indexu IN, 

podle kterého je společnost finančně zdravá v prvních dvou letech. V roce 2010 

dosahuje hodnoty těsně pod 1,6, která značí uspokojivou finanční situaci. Rok 2011 tuto 

hranici zdaleka nedosahuje a v roce 2012 je index v záporných hodnotách a stejně jako 

indikátor bonity, značí poslední rok za rizikový. 
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3.5 Návrhy na zlepšení finanční situace společnosti 

Jak je z provedené finanční analýzy zřejmé, společnost se během sledovaného období 

dostává do ztráty. Ztížené podmínky ve stavebnictví spolu s velkou investicí do nové 

štěrkovny způsobily, že se dříve rentabilní podnik dostává do ztrát a musí využívat 

rezervních zdrojů. 

Společnost DOBET, s. r. o., má hned několik problémů a těmi hlavními jsou: 

● odběratelé – splatnost pohledávek, 

● zaměření pouze na jedno odvětví průmyslu, 

● nevyužité zásoby, 

● absence marketingu, 

● omezená výkonnost strojů. 

3.5.1 Řízení pohledávek 

Pro společnost je velmi obtížné mít své pohledávky pod kontrolou. Na poptávku musí 

reagovat velmi rychle, aby nedošlo ke ztrátě potenciálního zákazníka. Kontrola 

solventnosti, která je časově náročná, je v tomto případě tudíž nemožná. Částečně je 

proti tomuto problému společnost zařízena povinnou úhradou první tří dodávek předem. 

Často se proto stává, že odběratelé nehradí dodávky právě až po třetí dodávce.  

Vzhledem k tomu, že je pro společnost téměř nemožné se tomuto problému vyhnout, 

navrhuji pro zlepšení návratnosti pohledávek využití faktoringových společností. 

Pohledávky, které jsou už několik týdnů  po době splatnosti, by tak byly předány 

faktoringové společnosti a ta by podniku poskytla alespoň jejich částečnou úhradu. 

Z dlouhodobých zkušeností vedení společnosti je zřejmé, že pohledávky, které nejsou 

splaceny do dvou měsíců od doby splatnosti, odběratelé už neuhradí. Pokud by se 

prostřednictvím faktoringu vrátilo společnosti alespoň 50% hodnoty pohledávek, pro 

společnost by to znamenalo zlepšení finanční situace v řádech milionů korun. 
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Některé z pohledávek se mohou ale stát faktoringově neprodejné a v tomto případě je 

možnost odprodeje takových pohledávek společnosti, která vymáhá dluhy. Mnohé 

z těchto společností používají formu tvrdého nátlaku na dlužníka, a proto mohou být 

v jistých případech účinnější než faktoringové společnosti.  

3.5.2 Možnost diverzifikace 

Pro společnost, která je finančně závislá pouze na jedno odvětví průmyslu, může 

problém v daném odvětví znamenat existenční problémy. Vzhledem k tomu, že se 

společnost DOBET, s. r. o., zaměřuje pouze na stavební průmysl, tento problém ho 

postihl v roce 2009, kdy se stavebního průmyslu dotkla krize a i velké podniky tohoto 

průmyslového odvětví se dostaly do obrovských problémů. 

Navrhuji proto rozšíření působení společnosti do jiných odvětví průmyslu, jako je 

například hotelnictví a turismus. Společnost vlastní rozlehlé pozemky v okolí těžebních 

oblastí. Pronájem těchto pozemků nebo jejich částečný odprodej by byl pro společnost 

dobrým finančním zdrojem. Další variantou využití těchto pozemků by bylo postavení 

rekreační oblasti. Za necelý rok dojde k dotěžení štěrkopísku v těžební oblasti 

v Ostrožské Nové Vsi. Po provedení rekultivace, kterou firma pokryje z vytvořených 

rezerv, zůstanou na pozemcích společnosti velká jezera, která mají už dnes velkou 

návštěvnost. Stavba hotelu nebo campového zařízení by pro společnost znamenala 

rozložení rizika mezi dvě odvětví průmyslu. 

Společnost má dostatečné množství peněžních prostředků na investici takového typu 

a podle provedeného průzkumu by rozšíření rekreační služeb v této oblasti vítala většina 

dotázaných. Jak odpovídali dotazovaní obyvatelé, zobrazuje následující graf. 

Otázka: Uvítali by obyvatelé rozšíření služeb v oblasti rekreace v okolí jezer v ONV? 

Počet dotázaných: 150 

 

 

 

Graf 10: Názor obyvatel na rozšíření rekreační oblasti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5.3 Odprodej nevyužitých zásob 

Společnost DOBET, s. r. o., se před několika lety zabývala výrobou zámkové dlažby. 

Výrobní haly spolu se všemi stroji, technologiemi a hlavně velkým množstvím zásob 

dříve vyrobené zámkové dlažby leží naprosto nevyužity v místě původní výroby. 

Výroba zámkové dlažby pro společnost není dostatečně výnosná, a tak se v roce 2010 

rozhodla výrobu ukončit. 

Je velmi důležité správně řídit prodej nově vzniklých zásob. Stejně tak je ale důležitý 

i odprodej zásob, které byly vyprodukovány před několika lety a jejich uskladnění stojí 

podnik zbytečné náklady a ztrácí na hodnotě. Vedení společnosti by se mělo pokusit 

o odprodej těchto zásob (třeba i za cenu vynaložených nákladů) a stejně tak nabídnout 

odprodej haly a technologií.  

3.5.4 Orientace na marketing 

Působení marketingu ve výrobních i nevýrobních procesech ve firmě je v současné době 

téměř samozřejmostí. Společnost DOBET, s. r. o., v tomto směru značně zaostává a pro 

vedení společnosti by mělo být vytvoření několika pracovních míst pro podporu 

marketingu naprostou prioritou.  

Vytvoření reklamy např. v médiích by společnosti pomohlo dostat se do podvědomí 

potenciálních zákazníků. Svou reklamu by mohla společnost založit na kvalitních 

surovinách, nízkých cenách a kvalifikovaném personálu. DOBET, s. r. o., si za dobu 

svého působení vytvořil silné postavení na trhu a dobré jméno, které by bylo 

prostřednictvím reklamy využito. 

3.5.5 Modernizace   

V dnešním světě je vše v neustálém pohybu, dělá se pokrok ve výzkumu a vývoji, 

vznikají nové technologie a vyrábí se nové a efektivnější stroje. Pro 

konkurenceschopnost je velmi důležité, aby společnost nakupovala modernější 

a výkonnější stroje. Po konzultaci s pracovníkem společnosti proto navrhuji výměnu 

dumperů, což je technologická přeprava v dolech.  
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Jeden nový stroj je schopen nahradit dva staré, které má společnost v současné době 

k dispozici. Nové dumpery by tedy pomohly snížit náklady na těžbu, a tedy i celkové 

náklady konečného výrobku. 

Náklady na nákup nového dumperu: 785 000,- 

 

Obrázek 3: Kolový dumper (Zdroj: KOHUT, 2010) 

Problém se zastaralou technologií má i betonárna v Uherském Brodě, která produkuje 

největší množství betonu ze všech betonáren společnosti. Zastaralé stroje a technologie 

způsobují neefektivní využití vytěženého materiálu a zdlouhavější proces výroby. Bylo 

by tedy vhodné nakoupit modernější stroje a technologie výroby.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace zkoumané 

společnosti DOBET, s. r. o., v období od roku 2008 do roku 2012. Výchozím 

předpokladem k vytvoření návrhu na zlepšení finanční situace společnosti 

DOBET,  s. r. o., bylo provedení finanční analýzy na základě ročních účetních výkazů, 

které poskytlo vedení společnosti. Daný cíl práce byl splněn. 

Na základě provedené finanční analýzy byl zjištěn současný finanční stav společnosti. 

Jejími silnými stránkami jsou nízká zadluženost, vysoká likvidita a tím i schopnost 

řádně a včas hradit své závazky. Naopak problém řeší s úhradou pohledávek. 

Společnost je nucena velmi rychle reagovat na poptávku a není schopna si v tak 

krátkém časovém období ověřit solventnost odběratele. Mezi slabou stránku lze zařadit 

další ukazatel aktivity a to zejména vysokou dobu obratu zásob, kdy se hodnoty tohoto 

ukazatele pohybují několikanásobně nad oborovým průměrem. Společnosti ve spojení 

se zásobami vznikají vysoké náklady na uskladnění a manipulaci s neprodaným 

materiálem.  

Dalším kritickým obdobím byl pro společnost rok 2010, ve kterém se ve stavebnictví 

projevila hospodářská krize, jež spolu s velkou investicí do otevření nové štěrkovny 

v Polešovicích způsobila, že se společnost dostala do ztráty. Vedení společnosti 

dlouhodobě udržuje v podniku nerozdělený zisk minulých let, ze kterého byla tato ztráta 

financována, a společnost se tak nedostala do finančních problémů. 

První návrh vychází z problému, který společnost řeší s odběrateli. Vzhledem k vysoké 

konkurenci si podnik nemůže při prodeji vytvořit takové podmínky, aby zabránil 

problému s nehrazením pohledávek. Proto je jedinou možností jejich následný odprodej 

faktoringové společnosti nebo společnostem, které slouží k vymáhání dluhů. Další 

návrh je spojen z předchozí zkušeností, kdy v období hospodářské krize došlo 

k bankrotu mnoha silných podniků působících ve stavebním průmyslu. Navrhuji proto 

diverzifikaci do jiného průmyslového odvětví. Společnost vlastní rozsáhlé pozemky 

v okolí jezer, které každoročně přilákají tisíce turistů, vybudování rekreační oblasti by 

proto bylo vhodným finančním zdrojem.  
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Vzhledem k tomu, že má společnost dostatečné množství finančních prostředků, neměla 

by mít problém s implementací tohoto návrhu. 

Dalším návrhem je vytvoření marketingového oddělení. Absence reklamy a propagace 

je jednou ze slabých stánek společnosti a v současné době pro úspěšnou společnost 

naprostou nezbytností. Posledním návrhem je modernizace techniky a technologií. 

Pokud chce být společnost DOBET, s. r. o., dostatečně konkurenceschopná, musí 

neustále investovat do nových technologií a nákupu strojů. 

Společnost nemá ve sledovaném období nijak zvlášť velké finanční problémy, je však 

velmi důležité neustále sledovat vývojové trendy a pracovat na zlepšení finanční 

situace. Návrhy byly předloženy vedení společnosti a věřím, že zváží jejich realizaci.  
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Příloha 1:  Rozvaha – Dlouhodobý majetek 

AKTIVA řád Rok Rok Rok Rok Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 
+ 63) 001 237 720 238 508 221 139 215 403 202 130 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 
     Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 

23) 003 140 241 135 148 125 126 111 324 105 047 
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 
05 až 12) 004 2 104 1 994 2 012 2 230 2 067 

Zřizovací výdaje 005 
     Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 
     Software 007 
     Ocenitelná práva 008 
     Goodwill 009 
     Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 2 104 1 994 2 012 2 230 2 067 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 011 

     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 012 

     Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 14 
až 22) 013 127 137 122 154 112 114 98 094 91 980 

Pozemky 014 16 292 19 343 19 605 19 605 19 623 

Stavby 015 71 990 70 299 66 896 58 978 57 048 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 016 36 393 32 663 25 597 19 744 15 199 

Pěstitelské celky trvalých porostů 017 
  

18 59 59 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 
   

0 
 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 

   
0 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 020 3 734 907 841 237 466 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 021 

   
100 

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 -1 272 -1 058 -843 -629 -415 
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 
až 30) 023 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

Podíly - ovládaná osoba 024 
   

0 
 Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 025 
   

0 
 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 026 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovládající osoba, podstatný vliv 027 

   
0 

 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 
   

0 
 Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 029 
   

0 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 030 
   

0 
  

 



 

 

Příloha 2: Rozvaha – Oběžná aktiva 

 řádek Rok Rok Rok Rok Rok 
AKTIVA 2008 2009 2011 2011 2012 

Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 86 078 93 099 86 486 95 156 89 023 

Zásoby   (ř. 33 až 38) 032 35 925 38 807 35 895 31 260 28 655 

Materiál 033 5 018 5433 7390 6 601 6 420 

Nedokončená výroba a polotovary 034 592 632 643 946 1 127 

Výrobky 035 11 947 18 602 17 754 17 262 18 295 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 
     Zboží 037 20 13 4 7 3 

Poskytnuté zálohy na zásoby 038 18 348 14 127 10 104 6 444 2 810 

Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 
     Pohledávky z obchodních vztahů 040 
     Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 041 
     Pohledávky - podstatný vliv 042 
     Pohledávky za společníky, členy družstva  

a za účastníky sdružení 043 
     Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 
     Dohadné účty aktivní 045 
     Jiné pohledávky 046 
     Odložená daňová pohledávka 047 
     Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 41 745 27 988 28 864 32 634 36 554 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 41 269 27 255 28 712 31 954 35 917 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 050 

     Pohledávky - podstatný vliv 051 
     Pohledávky za společníky, členy družstva  

a za účastníky sdružení 052 
     Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 
     Stát - daňové pohledávky 054 
   

225 336 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 
     Dohadné účty aktivní 056 -214 

  
3 -62 

Jiné pohledávky 057 690 733 152 452 363 
Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 
62) 058 8 408 26 304 21 727 31 262 23 814 

Peníze 059 734 751 823 281 209 

Účty v bankách 060 7 647 25 553 20 904 30 981 23 605 

Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 
     Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 
     Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 11 401 10 261 9 527 8 923 8 060 

Náklady příštích období  064 11 401 10 261 9 527 8 923 8 060 

Komplexní náklady příštích období 065 
     

Příjmy příštích období 066 
      



 

 

Příloha 3: Rozvaha – Vlastní kapitál 

PASIVA 
řádek 

Rok Rok Rok Rok Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 88 + 121) 067 237 720 238 508 221 139 215 403 202 130 
Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 
) 068 189 843 205 117 195 756 188 179 175 890 

Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 100 100 100 100 100 

Základní kapitál 070 100 100 100 100 100 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 
     Změny základního kapitálu 072 
     Kapitálové fondy   (ř. 74 až 79) 073 0 0 0 0 0 

Emisní ážio 074 
     Ostatní kapitálové fondy 075 
     Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 076 
     Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společností 077 
     Vypořádání rozdílu z přeměn společností 078 
     Rozdíly z ocenění při přeměnách 

společností 079 
     Rezervní fondy, nedělitelný fond  a 

ostatní fondy ze zisku  (ř. 81 + 82 ) 080 100 100 100 100 100 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 081 100 100 100 100 100 

Statutární a ostatní fondy 082 
     Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 84 

+ 86) 083 163 196 189 644 204 917 195 555 187 979 

Nerozdělený zisk minulých let  084 163 196 189 644 204 917 195 555 187 979 

Neuhrazená ztráta minulých let 085 
     Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 
     Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)ř. 01 - (+ 69 + 73 + 80 + 83 + 
88 + 121)) 

087 
26 474 15 273 -9 361 -7 576 -12 289 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4: Rozvaha – Cizí zdroje 

PASIVA 

řádek 
          

Rok Rok Rok Rok Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Cizí zdroje      (ř. 89 + 94 + 105 + 117) 088 47 877 33 391 25 383 27 224 26 240 

Rezervy   (ř. 90 až 93) 089 7 070 7 924 9 974 10 470 10 856 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 090 7 070 7 924 9 974 10 470 10 856 

Rezerva na důchody a podobné závazky 091 
     Rezerva na daň z příjmů 092 
     Ostatní rezervy 093 
     Dlouhodobé závazky  (ř. 95 až 104) 094 0 0 0 0 0 

Závazky z obchodních vztahů 095 
     Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 096 
     Závazky - podstatný vliv 097 
     Závazky ke společníkům, členům družstva  a 

k účastníkům sdružení 098 
     Dlouhodobé přijaté zálohy 099 
     Vydané dluhopisy 100 
     Dlouhodobé směnky k úhradě 101 
     Dohadné účty pasivní 102 
     Krátkodobé závazky  (ř. 106 až 116) 105 19 524 12 184 7 334 13 887 15 384 

Závazky z obchodních vztahů 106 14 955 8 433 6 228 10 307 11 328 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 107 
     Závazky - podstatný vliv 108 
     

Závazky ke společníkům, členům družstva  a 
k účastníkům sdružení 109 

     Závazky k zaměstnancům   110 2 730 2 446 2 053 2 095 2 146 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění   111 1 584 1 375 1 188 1 246 1 282 

Stát - daňové závazky a dotace 112 0 -822 -2 700 -509 124 

Kratkodobé přijaté zálohy 113 
     Vydané dluhopisy 114 
     Dohadné účty pasivní  115 576 563 458 676 468 

Jiné závazky 116 189 189 107 72 36 

Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 118 až 120) 117 21 283 13 283 8 075 2 867 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé 118 21 283 13 283 8 075 2 867 0 

Krátkodobé bankovní úvěry  119 
     Krátkodobé finanční výpomoci 120 
     Časové rozlišení  (ř. 122 + 123) 121 
     Výdaje příštích období 122 
     

Výnosy příštích období  123 
      

 



 

 

Příloha 5: Výkaz zisku a ztrát 1 

TEXT 
řádek 

          

 

Rok  Rok Rok Rok Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží  01 154 146 148 180 162 

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 154 146 148 180 162 

Obchodní marže  (ř. 01 - 02) 03 0 0 0 0 0 

Výkony  (ř. 05 + 06 + 07) 04 250 663 215 559 183 239 160 116 148 067 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 05 242 819 208 855 183 843 160 095 146 740 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3 519 6 695 -837 -188 1 129 

Aktivace 07 4 325 9 233 209 198 

Výkonová spotřeba   (ř. 09 + 10) 08 144 123 127 040 125 248 110 199 104 108 

Spotřeba materiálu a energie 09 92 430 71 648 73 718 64 503 59 522 

Služby 10 51 693 55 392 51 530 45 696 44586 

Přidaná hodnota  (ř. 03 + 04 - 08) 11 106 540 88 519 57 991 49 917 43 959 

Osobní náklady 12 53 115 48 486 45 982 44 198 42 176 

Mzdové náklady 13 39 097 36 329 34 068 32 857 31 299 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 14 

     Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 15 13 705 11 783 11 537 11 007 10 601 

Sociální náklady 16 313 374 377 334 276 

Daně a poplatky 17 1 514 1 152 1 403 1586 1431 
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 18 14 186 14 021 13 512 12746 10424 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 1 651 808 773 10 546 371 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 1 594 71 
 

10000 86 

Tržby z prodeje materiálu 21 1 596 737 773 546 285 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 
23 + 24) 22 1 052 562 734 5 173 78 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 23 

   
4769 6 

Prodaný materiál 24 1 052 562 734 404 72 
Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období 25 866 639 1 836 283 171 

Ostatní provozní výnosy 26 846 19 250 55 47 

Ostatní provozní náklady 27 5 738 3 618 4 009 3829 2746 

Převod provozních výnosů 28 
     Převod provozních nákladů 29 
     Provozní výsledek hospodaření 

(ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 
27 +(-28) - (-29)) 30 

32 566 20 868 -8 462 -7 297 -12 649 

 

 



 

 

Příloha 6: Výkaz zisku a ztrát 2 

TEXT 
řádek 

          

 

Rok Rok Rok Rok Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 
     Prodané cenné papíry a podíly 32 
     Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 

35 + 36) 33 255 0 0 383 466 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34 

     Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 35 255 0 0 383 466 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 
     Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 
     Náklady z finančního majetku 38 
     Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 
     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 
     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti 41 
     Výnosové úroky 42 31 95 30 44 108 

Nákladové úroky 43 859 830 574 299 48 

Ostatní finanční výnosy 44 228 266 17 22 137 

Ostatní finanční náklady 45 888 720 567 429 405 

Převod finančních výnosů 46 
     Převod finančních nákladů 47 
     Finanční výsledek hospodaření 

(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 
- 45 -(-46) +(-47)) 

48 -1 233 -1 189 -1 094 -279 238 

Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 7 055 3 880 0 0 0 

     -splatná 50 7 055 3 880 
        -odložená 51 

     Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 
- 49) 52 24 278 15 799 -9 556 -7 576 -12 411 

Mimořádné výnosy 53 2 196 359 195 
 

150 

Mimořádné náklady 54 
 

885 
  

29 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 0 0 

     -splatná 56 
          -odložená 57 
     Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 2 196 -526 195 0 121 

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

     Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 
+ 58 - 59) 60 26 474 15 273 -9 361 -7 576 -12 290 
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 
48 + 53 - 54) 61 33 529 19 153 -9 361 -7 576 -12 290 

 


