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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti 

TES VSETÍN s.r.o. za období 2009–2013 za pomocí metod finanční analýzy 

a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření na zlepšení. Teoretická část 

se věnuje jednotlivým pojmům, metodám a ukazatelům. V praktické části seznámím 

s podnikem a dále také s výsledky jednotlivých finančních ukazatelů a dosaženými 

výsledky. Poslední část obsahuje shrnutí finanční situace v sledovaném období a návrhy 

na její zlepšení. 

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is evaluation the financial situation 

of TES VSETÍN s.r.o. for the period of 2009-2013 using methods of financial analysis 

and based on the findings suggest measures for improvement. The theoretical part 

focuses on the concepts, methods and indicators. In the practical part, I acquaint with 

the company and also with the results of o individual financial indicators and results 

achieved.  The last section contains a summary of the financial situation in the period 

under review and proposals for its improvement.  

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza, účetní výkazy, metody finanční analýzy, horizontální analýza, 

vertikální analýza, poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele, Z-skóre, Index IN05 
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ÚVOD 

Konkurenční prostředí umožňuje zdravé fungování pouze společnostem, které dokonale 

ovládají nejen obchodní stránku podnikatelské činnosti, ale také finanční stránku, která 

hraje velmi důležitou roli. Podkladem každého podniku je pak schopný účetní. A právě 

účetnictví vypovídá ledacos o společnosti nejen uvnitř, ale i navenek. Účetnictví ukládá 

celou řadu informací, které pak přebírají další ekonomické subjekty a zpracovávají 

na základě různých analyzačních postupů (Růčková, 2011). 

 

Finanční analýza je nedílnou součástí řízení každého podniku. Poskytuje informace 

o kompletní finanční situaci podniku a díky ní lze jednodušeji identifikovat slabé 

stránky společnosti. Podniky pomocí finanční analýzy zkoumají nejen jejich současnou 

finanční situaci, ale také situaci, která byla v minulých letech. Podle toho poté vidí, 

jak se společnosti vede a zda se finanční stránka zlepšuje či naopak a mohou 

tak podniknout kroky pro její zlepšení. 

 

Finanční analýza je důležitým zdrojem pro další rozhodování především pro samotné 

manažery podniku, ale i investory, obchodní partnery, státní instituce, zahraniční 

instituce, zaměstnance, auditory, konkurenty, burzovní makléře a také pro odbornou 

veřejnost.  

 

V této bakalářské práci bude analyzována společnost TES VSETÍN s.r.o. se sídlem 

ve Vsetíně. Hlavním předmětem činnosti této společnosti je výroba elektrických strojů, 

pohonů a komponentů. Jedná se o společnost, která si zabezpečuje veškeré činnosti jako 

nákup, výrobu i prodej. 
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CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE A METODIKA ŘEŠENÍ 

Cílem bakalářské práce je analyzovat společnost TES VSETÍN s. r. o. v letech  

2009–2013 na základě vybraných finančních metod a ukazatelů finanční analýzy 

a navrhnout opatření vedoucí k zlepšení současné situace. 

 

K zdařilému dosažení výše vymezeného cíle je tato bakalářská práce rozdělena 

na tři části. V rámci první části, kterou je část teoretická, budou vymezena teoretická 

východiska potřebná ke zpracování bakalářské práce. Mezi vybrané ukazatele finanční 

analýzy patří: horizontální a vertikální analýza, ukazatele likvidity, ukazatelé 

rentability, ukazatelé aktivity, ukazatelé zadluženosti a soustavy ukazatelů.  

 

V druhé části, v části praktické, pomocí těchto ukazatelů zpracuji finanční analýzu, díky 

které zhodnotím finanční zdraví podniku a identifikuji slabé stránky hospodaření.  

 

V třetí části bakalářské práce se budu věnovat již samotným návrhům opatření 

vedoucích ke zlepšení současného stavu.  

 

V rámci zpracování praktické části bakalářské práce jsou využita data účetních výkazů 

a výroční zprávy. 
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1. Teoretická část 

V teoretické části budou popsány vybrané metody finanční analýzy, které následně 

použiju v praktické části této bakalářské práce. 

1.1. Účel finanční analýzy 

„Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

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

strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky 

a celou řadu dalších významných skutečností“ (Knápková, 2013, s. 17). 

 

Důvodem, proč podnik vytváří finanční analýzu, je splnění dvou základních funkcí, 

a to prověřit finanční zdraví podniku a vytvořit základ pro finanční plán. U první funkce 

se snažím najít odpověď na otázku, jaká je finanční situace podniku k určitému datu – 

jde o historický vývoj podniku a odhad toho, co lze očekávat v nejbližší budoucnosti. 

Druhá funkce se opírá o poznatky finanční analýzy, které jsou základem pro plánování 

hlavních finančních veličin (Růčková, 2011). 

 

Sedláček (2009) uvádí jako cíle finanční analýzy podniku zejména: 

 posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku 

 analýza dosavadního vývoje podniku 

 komparace výsledku analýzy v prostoru 

 analýza vztahu mezi ukazateli 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty 

 interpretace výsledků spolu s návrhy ve finančním plánování a řízení podniku  

 

1.2. Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházejících různými způsoby do kontaktu s daným podnikem. Finanční 

analýza je důležitá pro akcionáře, věřitele a další externí uživatele, právě stejně 

jako pro podnikové manažery. Každá z těchto skupin má své specifické zájmy, 
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se kterými je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh. Výčet uživatelů 

finanční analýzy a jejich závěrů je nejen velmi rozsáhlý, ale také rozmanitý. Všichni 

uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit. Podle toho, kdo finanční 

analýzu provádí a potřebuje, ji můžeme rozdělit do dvou oblastí, interní a externí 

(Grünwald, 2008). 

 

Externí finanční analýza vychází z publikovaných finančních a účetních výkazů. 

Podle těchto výkazů hodnotí externí uživatele jednotlivé charakteristiky podniku. 

Úroveň finančního zdraví bude pro okolí podniku důležitým podnětem, zda má s daným 

podnikem i nadále spolupracovat.  

 

Interní finanční analýza je prováděna zvolenými osobami, jako jsou auditoři, 

ratingové agentury apod., kterým je poskytnut přístup k interním informacím podniku. 

Interní uživatelé mají mnohem více finančních informací, než uživatelé externí 

(Holečková, 2008). 

 

Externími uživateli jsou (Vochozka, 2011): 

 stát a jeho orgány 

 banky a jiní věřitelé 

 investoři 

 obchodní partneři 

 konkurence, apod. 

 

Mezi interní uživatele podle Králové (2009) patří:  

 vlastníci 

 manažeři 

 zaměstnanci 

 

1.3. Zdroje finanční analýzy 

Zpracování finanční analýzy vyžaduje získání dat, která tvoří východisko pro kvalitní 

zpracování a dosažení relevantních výsledků. 
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Základní zdroj dat představují především účetní výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku 

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

a příloha k účetní závěrce. Základní podoba těchto výkazů je uvedena v zákoně, 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Řadu cenných informací obsahuje také výroční zpráva. Čerpat informace lze dále 

ze zpráv samotného vrcholového vedení podniku, ze zpráv vedoucích pracovníků 

či auditorů, z firemní statistiky produkce, poptávky, odbytu či zaměstnanosti, 

z oficiálních ekonomických statistik, z burzovního zpravodajství a z mnoha dalších 

zdrojů (Knápková, 2013). 

1.3.1. Rozvaha 

Rozvaha je základní účetní výkaz, který zachycuje bilanční formou stav AKTIV 

(majetku podniku) a PASIV (zdrojů financování majetku) vždy k určitému datu a musí 

platit, že aktiva se rovnají pasivům. Rozvaha se zpravidla sestavuje jednou ročně vždy 

k poslednímu dni každého roku, ale není nezvyklé ji zpracovávat i častěji. Z rozvahy 

tedy pro finanční analýzu získáváme informace o majetkové situaci a struktuře majetku, 

jeho ocenění a opotřebení. Dále jsou v rozvaze údaje o zdrojích financování pořízeného 

majetku a struktuře zdrojů. Zejména sledujeme, jestli se jedná o vlastní nebo cizí zdroje. 

V neposlední řadě nám rozvaha poskytuje informaci o finanční situaci podniku, 

o dosaženém zisku a jeho rozdělení (Knápková, 2013 Růčková 2010).  

Tabulka č. 1 Struktura rozvahy 

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

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

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

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

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

  A.V. VH běžného úč. období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

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

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

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

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 
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1.3.2. Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz v sobě zahrnuje vztah mezi náklady a výnosy, který je vyjádřen výsledkem 

hospodaření. Výkaz zisku a ztráty je běžně sestavován za účetní období, ale je možné 

jej sestavovat i v kratších intervalech. Na rozdíl od rozvahy, která zachycuje stav aktiv 

a pasiv k určitému okamžiku, výkaz zisku a ztráty se vztahuje vždy k určitému 

časovému intervalu.  

Analýzou tohoto výkazu zjišťujeme jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty 

ovlivňují výsledek hospodaření (Růčková, 2011). 

Tabulka č. 2 Schéma výkazu zisku a ztrát 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Sedláčka, 2011 

Tržby za prodej zboží 

 - náklady vynaložené na prodané zboží 

 = Obchodní marže 

 + Výkony 

 - Výkonová spotřeba 

 = Přidaná hodnota 

 + Provozní výnosy 

 - Provozní náklady 

 = Provozní VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 + Finanční výnosy 

 - Finanční náklady 

 = Finanční VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 - Daň z příjmu za běžnou činnost 

 = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za běžnou činnost 

 + Mimořádné výnosy 

 - Mimořádné výnosy 

 - Daň z Mimořádné činnosti 

 = MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 

 

1.3.3. Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Cash flow je důležitým prvkem finančního řízení a finanční analýzy podniku. Znamená 

přítok nebo odtok peněz. Výkaz cash flow vyjadřuje tedy změnu v množství peněz, 

tj. rozdíl mezi konečným zůstatkem peněz a mezi počátečním zůstatkem 

(Klainová, 1996). 
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Struktura výkazu cash flow 

Výkaz peněžních toků může být vnitřně strukturován jakýmkoliv způsobem, a to tak, 

aby měl co nejlepší vypovídací schopnost pro uživatele. Postupem doby se však 

vyvinula určitá struktura výkazu, která je obecně přijímána (Knápková, 2013). 

 

Knápková (2013) uvádí členění cash flow na: 

 oblast běžné (provozní) činnosti 

 investiční oblast 

 oblast externího financování  

Tabulka č. 3 Schéma cash flow 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Ryneše, 2002 

Počáteční stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+/- Úpravy o nepeněžité operace 

* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 

mimořádnými položkami 

+/- Změny stavu nepeněžitých složek pracovního kapitálu 

** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 

+/- Úroky 

 = - Daň z příjmů 

+/- Položky spojené s mimořádným výsledkem hospodaření 

 =  + Přijaté dividendy a podíly na zisku 

*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

*** Peněžní toky z investiční činnosti 

*** Peněžní toky z finanční činnosti 

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků (celkový peněžní tok za období) 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období 

1.4.  Metody finanční analýzy  

V současné době existuje celá řada metod hodnocení finančního zdraví podniku. 

Od těch jednodušších po složitější, od méně časově náročných k velmi náročným. 

Z tohoto důvodu je nutné si před samotnou realizací finanční analýzy uvědomit cíl této 

analýzy a zvolit vhodnou metodu s ohledem na účelnost, nákladnost a spolehlivost.  

Finanční analýza využívá dvě skupiny metod – metody elementární a metody vyšší. 

Vyšší metody nejsou v praxi příliš používané, protože vyžadují hlubší znalosti 

matematické statistiky a také teoretické i praktické ekonomické znalosti. Tyto metody 
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jsou využívány ve specializovaných podnikatelských subjektech. Elementární metody 

pracují se základními aritmetickými funkcemi (Růčková, 2011).  

 

Mezi základní metody využívané při finanční analýze dle Knápkové (2013) patří: 

 analýza absolutních ukazatelů  

 analýza rozdílových ukazatelů 

 analýza tokových ukazatelů 

 analýza poměrových ukazatelů 

 analýza soustav ukazatelů  

 

1.5. Absolutní ukazatelé 

„Absolutní ukazatelé se využívají zejména k analýze vývojových trendů (srovnání 

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

(jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent  

vertikální analýza)“ (Knápková, 2013, s. 67). 

1.5.1. Horizontální analýza (analýza trendů) 

Při horizontální analýze absolutních ukazatelů zjišťujeme, jak se určitá položka 

v účetním výkazu změnila oproti předchozímu roku, a to jak v absolutní výši, 

tak i v relativní (percentuální) výši. Porovnávání položek účetních výkazů mezi 

jednotlivými roky se provádí po řádcích, horizontálně – proto hovoříme o horizontální 

analýze (Máče, 2006). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡 −  𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 × 100)

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 t − 1
 

(Knápková, 2013) 

1.5.2. Vertikální analýza  

Vertikální analýza (procentní rozbor) spočívá ve vyjádření jednotlivých položek 

účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 

100%. Pro rozbor rozvahy je obvykle za základnu vybrána výše aktiv (pasiv) 
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a pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost celkových výnosů, nákladů, tržeb za prodej 

zboží + výkonů nebo tržeb za prodej zboží + výkonů + tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu (Knápková, 2013). 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝑠𝑢𝑚𝑎
 

(Kislingerová, Hnilica, 2008, s. 15) 

 

1.6. Poměrové ukazatele 

Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů patří k základní a nejvíce 

používané metodě finanční analýzy. V zásadě se jedná o to, že z finančních výkazů 

tzn. rozvahy a výkazu zisku a ztráty vybereme potřebné vstupy, které vzájemně 

poměříme, a to podílem. Veškeré poměrové ukazatele slouží k hodnocení finanční 

situace podniku a díky jejich vypočteným hodnotám lze předpovídat další vývoj 

hospodaření (Králová, 2009). 

 

Knápková (2013) a Růčková (2011) uvádějí jako nejčastěji používané poměrové 

ukazatele: 

 ukazatelé likvidity 

 ukazatelé rentability 

 ukazatelé aktivity 

 ukazatelé zadluženosti 

 

1.6.1. Ukazatele likvidity 

„Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatele likvidity 

v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Podle toho, jakou míru jistoty požadujeme od tohoto měření, dosazujeme 

do čitatele majetkové složky s různou dobou likvidnosti, tj. přeměnitelnosti na peníze“ 

(Knápková, 2013, s. 91). 
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Z hlediska obsahu a názvu ukazatelů se používají tři základní ukazatele 

(Růčková, 2010):  

 okamžitá likvidita  

 pohotová likvidita  

 běžná likvidita 

 

Ukazatel okamžité likvidity (hotovostní likvidita, likvidita I. stupně) měří schopnost 

podniku hradit své dluhy. Do čitatele se dosazují peněžní prostředky (v hotovosti, 

na běžných účtech) a jejich ekvivalenty (splatné dluhy, směněné dluhy, šeky) 

(Sedláček, 2009).  

Zde by měl ukazatel podle Knápkové (2013) nabývat hodnot v rozmezí 0,2–0,5. Vysoké 

hodnoty ukazatele svědčí o neefektivním využití finančních prostředků. 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé cizí zdroje
 

(Knápková, 2013) 

 

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) vylučuje nejméně likvidní část 

oběžných aktiv, kterými jsou zásoby, z ukazatele likvidity běžné. Doporučená hodnota 

je 1  1,5, což znamená, že by byl podnik schopný se vyrovnat se svými závazky 

bez nutnosti prodeje svých zásob (Růčková, 2011). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
Krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé cizí zdroje
 

(Knápková, 2013) 

 

Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) udává, kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva krátkodobé závazky, nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna 

jednotka krátkodobých závazků. Jednoduše řečeno, sděluje, jak by byl podnik schopen 

uspokojit své věřitele, kdyby přetvořil veškerá oběžná aktiva v dané chvíli na hotovost 

(Růčková, 2011). 
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U tohoto ukazatele většina autorů spolu s  Knápkovou (2013) a Růčkovou (2011) 

doporučují hodnotu v rozmezí 1,5  2,5. Pokud dojde k rovnosti oběžného majetku 

a krátkodobých závazků (hodnota ukazatele je rovna 1) je podniková likvidita značně 

riziková, pokud je obrat krátkodobých cizích zdrojů vyšší než obrat oběžných aktiv. 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
Oběžná aktiva

Krátkodobé cizí zdroje
 

(Knápková, 2013) 

 

1.6.2. Ukazatelé rentability 

Rentabilita je schopnost vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku pomocí investovaného 

kapitálu. Ukazatel rentability slouží převážně k hodnocení celkové efektivnosti. 

Proto nejvíce zajímá akcionáře a potenciální investory. Pokud má ukazatel rostoucí 

tendenci, tak se efektivita podniku zvyšuje (Růčková, 2011). 

 

Nejčastěji používané ukazatele (Knápková, 2013):  

 ROS (rentabilita tržeb)  

 ROA (rentabilita celkového kapitálu)  

 ROE (rentabilita vlastního kapitálu)  

 ROCE (rentabilita investovaného kapitálu) 

 

Ukazatel rentability tržeb (zisková marže) vyjadřuje schopnost podniku přeměnit 

zásoby na hotové peníze. Vyjadřuje, kolik korun čistého zisku (nebo EBIT) dokáže 

podnik vytvořit na 1 Kč tržeb (Knápková, 2010). 

𝑅𝑂𝑆 =
EAT

Tržby
 

kde EAT – zisk po zdanění 

(Růčková, 2011) 

 

Ukazatel rentability celkového kapitálu je důležitý ukazatel měřící výkonnost neboli 

produkční sílu podniku. Vyjadřuje výkonnost podniku. Použitím EBIT v čitateli 
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je možné měřit efektivnost podniku bez vlivu zadlužení a daňového zatížení 

(Knápková, 2013). 

𝑅𝑂𝐴 =
EBIT 

Aktiva
 

kde EBIT – zisk před úroky a zdaněním 

(Sedláček, 2011) 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je důležitý ukazatel hlavně pro akcionáře, 

společníky a další investory. Výsledek udává, kolik korun čistého zisku přinese každá 

vložená koruna vlastního kapitálu (Králová, 2009). 

𝑅𝑂𝐸 =
EAT 

Vlastní kapitál
 

kde EAT – zisk po zdanění 

(Králová, 2009) 

 

Ukazatel rentability úplatného kapitálu měří, kolik provozního hospodářského 

výsledku před zdaněním podnik získal z jedné koruny vložené akcionáři 

(Kislingerová a kol., 2010). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 +  𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 +  𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑑𝑙. 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦)
 

kde EBIT – zisk před úroky a zdaněním 

(Kislingerová a kol., 2010) 

 

1.6.3. Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity jsou používány především pro řízení aktiv. Umožňují vyjádřit, 

hodnotu, jak účinně, intenzivně a rychle podnik využívá svůj majetek. Informují o tom, 

jak podnik využívá jednotlivé majetkové části, zda má k dispozici nějaké kapacity, které 

zatím nejsou podnikem příliš využívány, nebo naopak příliš vysoká rychlost obratu 

může znamenat, že podnik nemá dostatek přínosných aktiv a z hlediska budoucích 

růstových příležitostí nebude mít možnost pro jejich realizaci (Holečková, 2008) 
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Mezi ukazatele aktiv patří (Knápková, 2013): 

 obrat celkových aktiv 

 doba obratu zásob 

 doba obratu pohledávek 

 doba obratu závazků 

 

Obrat celkových aktiv vypovídá o tom, jak jsou celková aktiva podniku využita, 

přesněji kolikrát jsou kryta celkovými tržbami. Čím vyšší hodnota vyjde, tím lépe 

pro podnik (Králová, 2009). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
Tržby

Aktiva
 

(Sedláček, 2011) 

 

Doba obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho jsou zásoby drženy v podniku, než se prodají. 

Doba obratu zásob za sledované období by měla být co nejkratší a ideálně by měla mít 

klesající trend (Holečková, 2008)  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
Zásoby

Tržby
× 360 

(Knápková, 2013) 

 

Doba obratu pohledávek nám znázorňuje, jak je majetek dlouho vázán ve společnosti 

ve formě pohledávek neboli, za jakou dobu jsou společnosti pohledávky v průměru 

splaceny. Doba, která je pro podnik dostačující, je tak běžná doba splatnosti 

pohledávky. V současnosti je běžné, že se tato doba nedodržuje a pro malé podniky 

to může znamenat finanční problémy (Růčková, 2011).  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
Pohledávky

Tržby
× 360 

(Knápková, 2013) 
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Doba obratu závazků znázorňuje, jak rychle jsou spláceny závazky podniku. Obecné 

pravidlo udává, že doba obratu závazků má být v delším časovém horizontu, než doba 

obratu pohledávek (Růčková, 2011).  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
Závazky

Tržby
× 360 

(Knápková, 2013) 

 

1.6.4. Ukazatelé zadluženost 

„Ukazatelé zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, jež podnik nese při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, že čím vyšší 

zadluženost podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen 

své závazky splácet bez ohledu na to, jak se mu právě daří“ (Knápková, 2013, s. 84-85). 

 

Mezi tyto ukazatele patří (Knápková, 2013): 

 celková zadluženost 

 koeficient samofinancování 

 úrokové krytí 

 doba splácení dluhu 

 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Doporučená hodnota, 

na kterou se odvolává řada autorů odborné literatury, se pohybuje mezi 30  60%. 

U posuzování zadluženosti je však nutné respektovat příslušnost k odvětví 

a samozřejmě také schopnost splácet úroky plynoucí z těchto dluhů (Knápková, 2013). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
Cizí zdroje

Aktiva celkem
 

(Knápková, 2013). 

 

Koeficient samofinancování se používá jako doplňkový ukazatel k celkové 

zadluženosti. Koeficient samofinancování udává, do jaké míry je společnost schopna 
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krýt své potřeby z vlastních zdrojů. Vypočítá se jako podíl vlastního kapitálu 

a celkových aktiv (Růčková, 2011). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
Vlastní kapitál

Celková aktiva
 

(Růčková, 2011)  

 

Úrokové krytí je ukazatel charakterizující výši zadluženosti pomocí schopnosti 

podniku splácet úroky. Úrokové krytí je v případě financování cizím úročenými zdroji 

velmi významný. Zejména je potřebné věnovat zvýšenou pozornost jeho vývoji 

v případě nerovnoměrného vývoje zisku před zdaněním z hlediska času. Jestliže 

má ukazatel hodnotu 1, znamená to, že podnik vytvořil zisk, který je dostatečný 

pro splácení úroků věřitelům, ale na stát v podobě daní a především na vlastníka 

v podobě čistého zisku již nic nezbylo. Z uvedeného vyplývá, že tato hodnota není 

pro podnik dostačující. Odborná literatura uvádí obvykle doporučenou hodnotu tohoto 

ukazatele vyšší než 5 (Knápková, 2013). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
EBIT

Nákladové úroky
 

kde EBIT – zisk před odečtením úroků a daní 

(Králová, 2009) 

 

1.7. Soustavy ukazatelů 

Souhrnné ukazatele obsahují soustavy ukazatelů, které hodnotí společnost z více 

hledisek. Proto se souhrnné ukazatele dají označit za nejméně zkreslené ukazatele. 

1.7.1. Bonitní modely  

Jsou vytvořeny na základě zkoumání finančního zdraví společnosti. Tyto modely 

vycházejí z toho, že podnik si klade za cíl určit, jestli se řadí mezi finančně zdravé 

nebo nezdravé. Do skupiny bonitních modelů patří Králíčkův Quicktest 

(Růčková, 2011).  
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Králíčkův Quicktest popisuje dle Růčkové (2011) soustavu čtyř rovnic hodnotící stav 

v podniku. Část ukazatelů hodnotí finanční stabilitu a další část hodnotí výnosovou 

situaci. 

R1 = Vlastní kapitál / Aktiva celkem 

R2 = (Cizí zdroje – Peníze – Účty bank) / Provozní cash flow 

R3 = EBIT / Aktiva celkem 

R4 = Provozní cash flow / Výkony 

(Růčková, 2011) 

 

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

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

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

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

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

(R4) měřená cash flow (Kislingerová, Hnilica, 2008).  

 

Hodnocení společnosti se dle Králové (2009) provádí v následujících krocích: 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝐹𝑆) =
𝑅1 + 𝑅2

2
 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣é 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑒 (𝑉𝑆) =
𝑅3 +  𝑅4

2
 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑒 (𝐶𝑆) =
𝐹𝑆 + 𝑉𝑆

2
 

1.7.2. Bankrotní modely 

U bankrotních modelů je cílem identifikovat, zda v blízké budoucnosti společnosti hrozí 

bankrot. Nejčastěji tyto modely vycházejí z předpokladu, že taková společnost 

má problémy s likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou vloženého 
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kapitálu. K bankrotním modelům patří např. Z-skóre (Altmanův model), index IN05 

(indexy důvěryhodnosti) nebo Taffelerův model (Knápková, 2013). 

 

„Z-skóre neboli Altmanův model patří mezi nejznámější a nejpoužívanější modely. 

Vychází z tzv. diskriminační analýzy a vypovídá o finanční situaci podniku“ 

(Knápková, 2013, s. 132). 

Dle Růčkové (2011) je vzorec pro výpočet Altmanova modelu pro společnosti 

neobchodovatelné na veřejných trzích následující: 

𝑍 − 𝑠𝑘ó𝑟𝑒 = 0,717 × 𝑋1 + 0,847 × 𝑋2 + 3,107 × 𝑋3 + 0,420 × 𝑋4 + 0,998 × 𝑋5 

kde:     X1 – Pracovní kapitál/Aktiva  

X2 – Nerozdělené zisky/Aktiva  

X3 – EBIT/Aktiva  

X4 – Tržní hodnota vlastního kapitálu/Cizí zdroje 

X5 – Tržby/Aktiva 

 

Taktéž Růčková (2011) interpretuje výsledek Z-skóre následujícím způsobem: 

 > 2,9 = pásmo prosperity, uspokojivá situace  

 1,2 až 2,9 = „šedá zóna“ 

 ≤ 1,2 = pásmo bankrotu, podnik je ohrožen finančními problémy 

 

Index IN05 je model, který byl v roce 2005 vytvořen manžely Neumaierovými 

se snahou vyhodnotit finanční zdraví českých společností v českém prostředí. 

Mimo určení faktu, zda podnik v nejbližší době zkrachuje či ne, se index zabývá také 

tím, jestli podnik vytváří pro své vlastníky nějaké hodnoty. IN05 index je vyjádřen 

následující rovnicí (Sedláček, 2011). 

𝐼𝑁05 = 0,13 × 𝐴 + 0,04 × 𝐵 + 3,97 × 𝐶 + 0,21 × 𝐷 + 0,09 × 𝐸 

 kde:    A – aktiva / cizí zdroje  

B – EBIT / nákladové úroky  

C – EBIT / aktiva  

D – tržby / aktiva  
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E – oběžná aktiva / krátkodobé závazky a bankovní úvěry  

(Knápková, 2013) 

 

Sedláček (2009) uvádí toto hodnocení výsledků modelu IN05:  

 IN05 > 1,6 = uspokojivá finanční situace 

 0,9 < IN05 ≤ 1,6 = „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

 IN05 ≤ 0,9 = podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 
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2. Praktická část 

V praktické části analyzuji společnost TES VSETÍN s.r.o. pomocí ukazatelů, které jsou 

popsány v teoretické části bakalářské práce. K analýze jsem využila finanční podklady 

v rozmezí roků 2009 až 2013. Praktickou část jsem zakončila souhrnným hodnocením 

finanční situace a navrhla její zlepšení. 

2.1.  Základní údaje o společnosti 

TES VSETÍN s.r.o.  

Datum zápisu:  25. února 2011 

Spisová značka: C 52829 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Sídlo:    Vsetín, Jiráskova 691, PSČ 755 01 

Identifikační číslo:  248 15 276 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:   - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona 

- zámečnictví, nástrojářství 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení 

Statutární orgán: Jednatel 

Způsob jednání:  Jednatelé zastupují společnost samostatně.  

Základní kapitál:  26 999 000,- Kč 

Společník:  ZCX Czech, s.r.o. (majitel 100% podílu) 

 

(www.justice.cz) 

2.1.1. Historie 

V roce 1919 založil Josef Sousedík Elektrotechnickou továrnu, která byla předchůdcem 

dnešní společnosti TES VSETÍN s.r.o. Tehdy výrobní program tvořily především 

asynchronní motory. Po roce 1945 dochází k rychlému rozvoji společnosti pod značkou 

MEZ Vsetín. V následujících letech byl výrobní sortiment rozšířen o synchronní 

a asynchronní generátory, asynchronní motory pro těžký průmysl a velké stroje 
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s permanentními magnety. V roce 1994 došlo k privatizaci podniku společností 

TES VSETÍN s.r.o. V červnu 2008 se uskutečnila akvizice česko-slovenskou finanční 

skupinou PENTA INVESTMENTS. Od července roku 2011 je novým vlastníkem 

americká společnost Advent International (TES VSETÍN s.r.o., 2013) 

 

Obrázek č. 1 Historie značky TES VSETÍN 

Zdroj: www.tes.cz 

2.1.2. Charakteristika společnosti 

Společnost TES VSETÍN s.r.o. sídlí ve městě Vsetín. Patří mezi přední výrobce 

elektrických strojů, pohonů a komponentů. Působí nejen v České republice, 

ale i mezinárodně. Výrobní areál společnosti zabírá téměř 100 000m
2 

a v podniku 

pracuje skoro 800 zaměstnanců. Společnost také vlastní kanceláře mimo hlavní sídlo 

a to v Praze a Brně odkud převážně pracují konstruktéři. Společnost disponuje 

certifikáty ISO 9001+ ISO 14001 a mnoha dalšími (TES VSETÍN s.r.o., 2013). 
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2.1.3. Výrobní program podniku 

Společnost TES VSETÍN s.r.o. je vnitřně rozčleněna na tři divize: 

 

      TEC – TES elektrické komponenty  

 

           TEM – TES elektrické točivé stroje 

 

      TED – TES elektrické pohony 

 

Členění vyplývá z rozdílné produkce, přesněji z odlišné míry přidané hodnoty produktů 

jednotlivých divizí pro zákazníka. Divizní uspořádání společnosti umožňuje rychlost, 

flexibilitu a zacílení na potřebu zákazníka. Přispívá k dlouhodobému vztahu 

s nejcennějším zákazníkem, tj. zákazníkem spokojeným.  

 

Divize TEC se zabývá produkcí dílů motorů a generátorů, ale také vyrábí statorové 

a rotorové pakety a cívky. Vedle vlastní výroby nabízí divize TEC svým zákazníkům 

i široké spektrum služeb. Mezi tyto služby patří konstrukční návrh komponentů, 

technologická příprava výroby, oponentura konstrukčního řešení komponentů, výroba 

komponentů, doprava, konsignační sklad. Cílem je komplexní péče o zákazníka, což 

předpokládá dlouhodobou spolupráci a spolehlivé partnerství. 

 

Divize TEM je přední výrobce elektrických strojů. Těmito stroji jsou synchronní 

generátory, asynchronní generátory, synchronní a asynchronní motory, natáčivé 

transformátory a zvedací stoly. Kromě výrobků divize nabízí i jak komplexní tak dílčí 

servis generátorů a motorů. Servis je zajištěn vlastním zkušeným servisním týmem 

nebo prostřednictvím partnerských společností v závislosti na dané lokalitě. 

 

Divize TED je poskytovatelem komplexních řešení zakázek na zkušební stanoviště 

točivých strojů, jednoúčelové stroje, elektrické pohony, rozvaděče NN a výrobní linky 

pro všechny druhy průmyslu podle vlastní konstrukce nebo podle dokumentace 

zákazníka od návrhu, přes výrobu a instalaci až po uvedení do provozu. Také poskytují 

servisní služby elektropohonů, automatizovaných provozů v průmyslu, opravy a servis 

http://www.tes.cz/tem/
http://www.tes.cz/tec/
http://www.tes.cz/ted/
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elektromotorů. Divize TED vznikla v roce 2012 začleněním dřívější společnosti 

MEZSERVIS s.r.o. do společnosti TES VSETÍN s.r.o. Divize electric drive tak 

navazuje na tradici výroby v oblasti pohonů a zkušebních stanovišť, která byla zahájena 

pod společností MEZ VSETÍN (TES VSETÍN s.r.o., 2013). 

2.1.4. Organizační struktura podniku  

V  čele společnosti stojí dva jednatelé. Jak je zřejmé z organizační struktury, každý 

z jednatelů zastupuje ještě určitou funkci. Jednou z těchto funkcí je funkce výkonného 

ředitel (CEO) a další je funkce finančního ředitele (CFO). Na stejné úrovni má podnik 

ještě další dva ředitele. Těmito řediteli jsou technický ředitel (CTO) a ředitel provozní 

(COO). Každý z těchto ředitelů má pod sebou další manažery a skupiny pracovníků, 

kteří se podílejí na chodu společnosti. 

 

Výkonný ředitel dohlíží na oddělení pro rozvoj podnikání, marketingové oddělení 

a rozvoj organizace. Pod finančního ředitele spadá samozřejmě účetní oddělení, 

finanční a provozní controlling, ale také personální oddělení a oddělení IT. Technický 

ředitel má pod sebou kvalitu a zkušebny, oddělení výzkumu, vývoje a neustálého 

zlepšování. Pod ředitele provozního spadají všichni ředitelé jednotlivých divizí a dále 

oddělení nákupu a oddělení technické obsluha výroby (TES VSETÍN s.r.o., 2014) 

 

Obrázek č. 2 Organizační schéma společnosti 

Zdroj: TES VSETÍN s.r.o. 
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2.2. Finanční analýza 

V této části bakalářské práce se nachází finanční analýza společnosti 

TES VSETÍN s.r.o. v letech 2009 až 2013. Pro finanční analýzu jsem použila účetní 

výkazy, které jsou k nalezení v příloze. Celá finanční analýza vychází z metod 

uvedených v teoretické části práce. 

2.2.1. Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů obsahuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty. Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn jednotlivých 

položek výkazů v určitém časovém horizontu. Porovnání se většinou provádí 

v absolutním vyjádření a procentním vyjádření. Vertikální analýza provádí hodnocení 

procentního podílu položek výkazů ke zvolené základně. Analýza byla provedena 

na vybraných položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

 

Horizontální analýza rozvahy 

V následujících tabulkách č. 4 a č. 5 jsou uvedeny hodnoty absolutních a procentních 

změn vybraných položek rozvahy v jednotlivých letech sledovaného období. Kompletní 

analýza rozvahy je uvedena v příloze č. 1 a č. 2. 

Tabulka č. 4 Horizontální analýza aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti za rok 2009 až 2013 

Položky aktiv 
Δ 2009/2010 Δ 2010/2011 Δ 2011/2012 Δ 2012/2013 

% tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

Aktiva celkem 5,36 108630 69 1463790 10,26 369724 -8,86 -351404 

Dlouhodobý majetek -3,26 -56650 72,99 1225303 9,17 266175 -6,96 -220595 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
24,37 2334 40,32 4803 76,01 12704 21,3 6187 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-3,42 -58982 73,23 1220500 8,78 253471 -7,22 -226712 

Oběžná aktiva 57,35 165100 39,73 179969 17,2 107709 -17,63 -130583 

Zásoby 50,18 54021 30,85 49872 -2,5 -5296 33,45 68985 

Krátkodobé 

pohledávky 
25,10 38750 20,35 39409 37,59 87602 -15,24 -48863 

Dlouhodobé 

pohledávky 
0,00 9360 2,67 250 32,92 3164 -42,29 -5402 

Časové rozlišení 

aktiv 
8,16 180 2451,53 58518 -6,83 -4160 -0,4 -226 

Hodnota dlouhodobého majetku ve sledovaném období byla ovlivněna investicemi. 

Dlouhodobý majetek nám v roce 2010 narostl o 24,37%. Důvodem tohoto nárůstu 
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je pořízení dlouhodobého nehmotného investičního majetku v částce 2 517 tis. Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek v tomto období nebyl pořízen a úbytek  3,42%  vyplývá 

z odpisů dlouhodobého majetku. V následujícím období nám vzrostla jak hodnota 

dlouhodobého hmotného, tak i nehmotného majetku. U dlouhodobého hmotného 

majetku to je o 73,23%. Důvod toho vzrůstu je pořízení vyvrtávačky za 4 360 tis. Kč 

a modernizace drážkovacího stroje za 3 661 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek 

nám přibyl o 40,23% protože společnost pořídila podnikový informační systém 

v hodnotě 1 740 tis. Kč. V roce 2012 rapidně vzrostla hodnota dlouhodobého 

nehmotného majetku, a to o 76,01%, díky investici v hodnotě 7 974 tis. Kč. V roce 

2013 došlo k malému úbytku dlouhodobého hmotného majetku o 7,22%. Za nárůstem 

dlouhodobého nehmotného majetku o 21,3% stojí technické zhodnocení ekonomického 

softwaru v hodnotě 3 783 tis. Kč. 

 

Celkové hodnoty oběžných aktiv se každoročně zvyšovala, s výjimkou posledního 

roku, kde je zaznamenán menší pokles. V prvním roce sledování vzrostla oběžná aktiva 

o 57,35%. Toto bylo zapříčiněno velkým nárůstem zásob o 50,18%. Následující rok 

se hodnota opět zvýšila o 39,73%. Příčinou bylo opětovné zvýšení zásob o 30,85%, 

ale také krátkodobých pohledávek o 20,35%. Nepatrný vliv na vzestup měly také 

dlouhodobé pohledávky 2,67%. V roce 2012 bylo zvýšení již menší jen o 17,2%. Tato 

částka byla nižší díky poklesu zásob o 2,5%. Krátkodobé pohledávky vzrostly 

o 37,59%, což bylo o něco více oproti minulému roku. Vliv na tento vzrůst 

má pohledávka z titulu pohledávek za dotacemi. Naproti tomu nám strmě vzrostly 

dlouhodobé pohledávky a to o 32,92%. Zde tento nárůst zapříčinila odložená daňová 

pohledávka. V posledním sledovaném roce se nám naopak položka oběžných aktiv 

snížila o hodnotu 17,63%. Tento pokles byl zapříčiněn hlavně velkým snížením 

dlouhodobých pohledávek o 42,29%. Menší vzestup zaznamenaly i pohledávky 

krátkodobé o15,24%. Zásoby se nám opět zvýšily o 33,45% díky tomu, že zde byla 

vytvořena opravná položka k zásobám materiálu a k nedokončené výrobě 

a polotovarům, které jsou bez pohybu (příjmu nebo výdeje) déle než 24 měsíců. 

 

Velikost položky časové rozlišení aktiv zaznamenala v roce 2010 nárůst o 8,16%. 

Příčina byla zůstatek na účtu náklady příštích období v hodnotě 2 342 tis. Kč. Stejná 
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situace nastala i v roce následujícím. V roce 2011 nárůst značně větší, a to 2451,53%. 

Důvodem takového velkého zvýšení byl opět zůstatek na účtu náklady příštích období. 

Zde byla částka již o značně vyšší, a to 60 880 tis. Kč, díky poplatku za sjednané 

úvěrové smlouvy. Rok 2012 zaznamenal snížení o 6,83%, díky snížení v důsledku 

zůstatku na účtu nákladů příštích období. V roce 2013 nastalo opětované zmenšení, 

ale pouze o nepatrnou část 0,4%. 

Tabulka č. 5: Horizontální analýza pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti za rok 2009 až 2013 

Položky pasiv 
Δ 2009/2010 Δ 2010/2011 Δ 2011/2012 Δ 2012/2013 

% tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

Pasiva celkem 5,36 108630 68,59 1463790 10,28 369724 -8,86 -351404 

Vlastní kapitál 5,88 55152 -96 -958461 32,33 11364 1552,14 721901 

Základní kapitál 0 0 -92,84 -350190 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0,00 319922 10,67 34133 254,65 901600 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

-4,22 -20253 -100,73 -462856 6366,75 -213542 54,24 -117648 

Výsledek 

hospodaření 

běžného účetního 

období 

131,38 73136 -339,45 -437225 -61,85 190773 52,72 -62021 

Cizí kapitál 5,10 54396 208,81 2381269 9,72 342388 -26,55 -1025895 

Krátkodobé 

závazky 
56,09 109608 43,49 132636 -3,06 -13373 -6,39 -27109 

Dlouhodobé 

závazky 
25,07 3097 8691,70 1342868 16,59 225328 -68,13 -1079013 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
-6,69 -58324 109,19 888023 8,70 147998 4,23 78 279 

Časové rozlišení 

pasiv 
-100 -918 0 40982 38,97 15972 -83,24 -47 410 

Hodnota vlastního kapitálu ve sledovaných letech byla kolísavá. V roce 2010 byly 

změny vlastního kapitálu jen nepatrné a to 5,88%, díky tomu, že nám vzrostl výsledek 

hospodaření běžného účetního období o 131,38%. Ostatní položky vlastního kapitálu 

uvedené v tabulce č. 5 zůstaly stejné nebo změna byla minimální. Rok 2011 přinesl 

snížení vlastního kapitálu o celých 96%. Položka základního kapitálu byla snížena 

o 92,84% kvůli fúzi společnosti se společností TIDAMO Consulting s.r.o. Výrazné 

snížení se projevilo i u výsledku hospodaření běžného účetního období a to o 339,45% 

díky ztrátě 308 421 tis. Kč. U roku 2012 vidíme opět menší nárůst o 32,33%. Obrovský 

vliv na toto navýšení měla položka výsledku hospodaření minulých let, kde došlo 

k nárůstu o 6366,75% z důvodu nerozděleného zisku z minulých let. V roce 2013 
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nastalo vysoké zvýšení o 1552,14%. Toto zvýšení nastalo díky kapitálovým fondům, 

které vzrostly zejména z důvodů navýšení ostatních kapitálových fondů o částku 

901 600 tis. Kč tj. o 254,65%. 

 

Cizí kapitál v roce 2010 nezaznamenal velkou změnu, vzrostl pouze o 5,10%. V roce 

2011 je tomu však naopak a vzrůst je o 208,81%. Tento nárůst je důsledkem jiných 

závazků, a to úvěrem od společností ve skupině, v hodnotě 1 358 318 tis. Kč. Rok 2013 

zaznamenal jen malé zvýšení cizího kapitálu o 9,72%. Naopak přinesl pokles o 26,55%. 

Toto snížení bylo ovlivněno hlavně poklesem dlouhodobých závazků o 68,13%. 

 

U položky časové rozlišení pasiv nelze určit jednoznačný vývoj. V roce 2010 tato 

položka klesla o celých 100%. Další rok nebyla viditelná změna. V roce 2012 došlo 

k vyššímu nárůstu a to o 38,97% a v roce 2013 položka opět rapidně klesla o 83,24%. 

 

Vertikální analýza rozvahy 

Následující tabulky č. 6 a č. 7 uvádějí poměr vybraných položek aktiv a pasiv k celkové 

bilanční sumě. Vertikální analýza rozvahy všech položek rozvahy se nachází v příloze 

č. 3 a č. 4. 

 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti za rok 2009 až 2013 

Položky aktiv 
2009 2010 2011 2012 2013 

% % % % % 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 85,7 78,7 80,7 79,9 81,6 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,5 0,6 0,5 0,7 1,0 

Dlouhodobý hmotný majetek 85,2 78,1 80,3 79,2 80,6 

Oběžná aktiva 14,2 21,2 17,6 18,7 16,9 

Zásoby 5,3 7,6 5,9 5,2 7,6 

Krátkodobé pohledávky 7,7 9,1 6,5 8,1 7,5 

Dlouhodobé pohledávky 0,0 0,4 0,3 0,3 0,2 

Časové rozlišení aktiv 0,1 0,1 1,7 1,4 1,6 

Z výsledků vertikální analýzy bylo zjištěno, že dlouhodobý majetek tvoří větší část 

celkových aktiv. Hodnoty této položky se vyskytují v rozmezí 78,7%85,7%. 

Významnou položkou dlouhodobého majetku je dlouhodobý hmotný majetek, zejména 

díky tomu, že je podnik výrobní a vlastní haly se samostatnými stroji sloužícími 
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k výrobě např. lisovací linky, drážkovačky, CNC lisy, stáčečky, NC soustruhy, CNC 

karusely, klasické karusely a mnoho dalších. Má však i hodnotnou budovu 

prototypového centra. Tato budova slouží jako zkušebna a každý elektrický stroj 

prochází v této hale testy a na základě těchto zkoušek má vystaven zkušební protokol. 

 

Položka oběžných aktiv je poměrně malá a pohybuje se v rozmezí 14,2% až 21,2%. 

Nejvýznamnější položkou jsou zde krátkodobé pohledávky, které z více jak 90% tvořily 

krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů. Zásoby zde tvoří jen malou část. Nízké 

stavy zásob jsou díky faktu, že hodně odběratelů si na výrobu poskytuje vlastní materiál 

a společnost tedy nepotřebuje vytvářet zásoby. 

 

Časové rozlišení je zanedbatelnou položkou celkových aktiv. Hodnota je vzrůstající 

od 0,1% v roce 2010 až po 1,6% v roce 2013. 

 

Graf č. 1 Stav aktiv v letech 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy 
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Tabulka č. 7: Vertikální analýza pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti za rok 2009 až 2013 

Položky pasiv 
2009 2010 2011 2012 2013 

% % % % % 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 46,3 46,6 1,0 1,2 21,3 

Základní kapitál 18,6 17,7 0,8 0,7 0,8 

Kapitálové fondy 0,0 0,0 8,9 8,9 34,7 

Výsledek hospodaření minulých let 23,7 21,5 -0,1 -5,5 -9,3 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 2,8 6,0 -8,6 -3,0 -5,0 

Cizí kapitál 53,6 53,4 97,9 97,4 78,5 

Krátkodobé závazky 9,7 14,3 12,2 10,7 11,0 

Dlouhodobé závazky 0,6 0,7 37,8 39,9 14,0 

Bankovní úvěry a výpomoci 43,0 38,1 47,3 46,6 53,3 

Časové rozlišení pasiv 0,1 0,0 1,1 1,4 0,3 

Podíl vlastního kapitálu a cizího kapitálu je období let 2009 a 2010 zhruba 50%. 

Postupně se ale tato hodnota mění a položka vlastního kapitálu nám následující dva 

roky klesá asi na 1%. Velkým důvodem poklesu je výsledek hospodaření, který se jeví 

jako úspěšně kumulující ztráta, díky úbytku tržeb. V roce 2013 opět trochu vzrostla 

položka vlastního kapitálu to na 21,3%. 

Jak už bylo řečeno, položka cizího kapitálu je v prvních dvou letech okolo 50%. V roce 

2011 a 2012 nám ovšem velmi narostla až na 97%. Tento nárůst byl způsoben položkou 

dlouhodobých závazků, které nám vzrostly na téměř 40%. V posledním roce sledování 

nám položka cizího kapitálu klesla na 78,5%. 

Časové rozlišení pasiv tvoří opět zanedbatelnou část celkových pasiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 Stav pasiv v letech 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V následující tabulce č. 8 jsou uvedeny hodnoty absolutních a procentních změn 

u  vybraných položek výkazu zisku a ztráty.  

Tabulka č. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti za rok 2009 až 2013 

Položky výkazu zisku 

a ztrát 

Δ 2009/2010 Δ 2010/2011 Δ 2011/2012 Δ 2012/2013 

% tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

Tržby za prodej zboží -100 -21 0 0 0 7527 -7,05 -531 

Náklady na prodané 

zboží 
-100 -21 0 0 0 7010 -10,07 -706 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 517 33,85 175 

Výkony 11,82 124723 -49,58 -584794 159,97 951406 -14,3 -221088 

Tržby za prodej 

vlastní výrobků a 

služeb 

4,00 42452 -55,51 -612016 218,76 1073131 -21,88 -342079 

Výkonová spotřeba 10,65 59832 -41,22 -256150 155,44 567798 -12,64 -117964 

Přidaná hodnota 13,16 64891 -58,89 -328644 167,41 384125 -16,78 -102949 

Tržby z prodaného 

dlouhodobého majetku 

a materiálu 

8,52 954 -42,73 -5190 480,58 33434 12,58 5083 

Provozní výsledek 

hospodaření 
37,29 50903 -107,00 -200520 -170,77 22405 -1880 -174573 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období 

92,14 87942 -279,48 -512532 -61,41 202137 37,23 -47288 

Z tabulky je možné vidět, že prodej zboží nebyl realizován, proto podnik měl 

minimální, prakticky skoro žádné tržby z prodeje zboží.  

 

U položky tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb můžeme vidět kolísání hodnot. 

V roce 2010 tato položka vzrostla o 4%, následující rok klesla o více jak 50%. V roce 

2012 došlo k vysokému vzrůstu o 218,76% díky fúzi se společností MEZSERVIS s.r.o., 

při které přešly veškeré tržby roku 2012 na společnost TES VSETÍN s.r.o. V posledním 

sledovaném roce 2013 tato položka opět klesla, ale jen o 21,88%. 

 

Podobný vývoj zaznamenala i hodnota výkonové spotřeby. Zde také můžeme vidět 

velký nárůst v roce 2012. 
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Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu v roce 2012 oproti ostatním 

letem prudce vzrostly. Důvod tohoto nárůstu je prodej nepotřebného majetku, který 

společnost získala díky fúzi se společností MEZSERVIS s.r.o. 

 

Provozní výsledek hospodaření nám v roce 2010 vzrostl o 37,29%. Následující rok 

poklesl o 107%. V roce 2012 hodnota vzrostla o necelých 171%. Rok 2013 však přinesl 

značný pokles a to o 1880%. 

 

Položka výsledku hospodaření běžného účetního období v roce 2010 vzrostla 

o 92,14%. Následující dva roky však tato hodnota poklesla. V roce 2011 spadl skoro 

o 280%, což přineslo ztrátu 329 146 tis. Kč a v roce 2012 se snížila o 61,41% a ztráta 

byla 127 009 tis. Kč. Rok 2013 přinesl navýšení o necelých 40%. Ztráta tedy opět 

vzrostla na 174 297 tis. Kč. 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka č. 9 zaznamenává poměr vybraných položek výkazu zisku a ztráty k základně, 

kterou tvoří tržby za prodej zboží, výkony a tržby z prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu. 

Tabulka č. 9: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti za rok 2009 až 2013 

Položky výkazu zisku a ztrát 
2009 2010 2011 2012 2013 

% % % % % 

Základna 100 100 100 100 100 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0,47 0,51 

Náklady na prodané zboží 0 0 0 0,44 0,46 

Obchodní marže 0 0 0 0,43 0,05 

Výkony 98,95 98,98 98,84 97,00 96,19 

Tržby za prodej vlastní výrobků a služeb 99,45 92,52 81,53 98,09 88,68 

Výkonová spotřeba 52,68 52,15 60,71 58,54 59,17 

Přidaná hodnota 46,27 46,83 38,13 38,49 37,07 

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
1,05 1,02 1,16 2,53 3,3 

Provozní výsledek hospodaření 12,80 15,73 -2,26 0,58 -12,00 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 5,22 10,81 -51,26 -7,38 -13,05 
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Tržby za prodej zboží v letech 2010 a 2011 se nepodílely na celkových tržbách 

a výkonech. Následující dva roky 2012 a 2013 byla jejich hodnota kolem 0,5% 

celkových tržeb a výkonů. Tržby z prodeje zboží nezaujímaly významnou část. 

 

Zato položka výkony tvořila převážnou část celkových tržeb a výkonů. Jejich hodnota 

se pohybovala v rozmezí 96,19 % až 98,90%. Převážnou část výkonů tvořily tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb, kde byly hodnoty v některých letech až kolem 

100% například rok 2009 a 2012. 

 

Položka tržeb z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu tvořila značně menší 

část oproti tržbám z prodeje zboží a služeb. Pohybovala se v rozpětí 1% až 3%. 

Vzhledem k celkovým tržbám a výkonům byla tato položka dočista bezvýznamná. 

 

Provozní výsledek hospodaření měl ve sledovaném období 2009 až 2013 kolísavý 

vývoj. V prvních dvou ledech sledování tvoří 12,80% a 15,73%. V roce 2011 byl 

záporný na hodnotě -2,26%. Důvodem byl záporný provozní výsledek hospodaření  

-131 120 tis. Kč. Následující rok tvořil necelé 1% část celkových tržeb a výkonů. 

V roce 2013 byl opět v mínusu a položka byla tedy -12%. 

 

U výsledku hospodaření běžného účetního období je to podobné. V roce 2009 tvoří 

5,22%. Následující rok je to již 10,81%. V dalších třech letech podnik ale zaznamenal 

záporný výsledek hospodaření. Zde byla nejnižší část v roce 2011, a to o celých 

-51,26%. 

2.2.2. Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi nejvíce používanou díky své jednoduchosti 

a rychlosti. U analýzy jsem využila ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti 

a rentability. 

 

Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky. V tabulce č. 10 jsou 

uvedeny hodnoty všech třech likvidit a jejích vývoj ukazuje graf č. 3. 
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Tabulka č. 10 Ukazatelé likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti za rok 2009 až 2013 

Ukazatele 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 1,07 0,87 0,93 1,08     0,84 

Pohotová likvidita 0,67 0,54 0,6 0,76 0,45 

Okamžitá likvidita 0,09 0,17 0,26 0,29 0,08 

Běžná likvidita znázorňuje schopnost podniku přeměnit svůj oběžný majetek 

na prostředky k úhradě svých krátkodobých závazků. Doporučená hodnota u tohoto 

ukazatele je v rozmezí 1,5 až 2,5 (Marek a kol. 2009). Běžná likvidita se pohybovala 

v letech 2009 až 2013 v rozmezí hodnot 0,84 a 1,08. Podnik tedy nedosáhl 

doporučených hodnot, protože se společnost nepředzásobuje a někteří odběratelé 

si poskytují materiál a komponenty sami. Podniková likvidita je značně riziková, jelikož 

obrat krátkodobých cizích zdrojů je vyšší než obrat oběžných aktiv. 

 

Pohotová likvidita má doporučenou hodnotu mezi 1 až 1,5 (Knápková, 2013). 

Zde by hodnota neměla klesnout pod 1. Znamenalo by to nadměrnou výši zásob 

k oběžným aktivům. U analyzovaného podniku se tato hodnota pohybovala 

pod doporučenými hodnotami a to v rozmezí 0,45 – 0,76.  

 

Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. 

Doporučená hodnota se podle Knápkové (2013) pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5. V roce 

2009 hodnota nesplňuje doporučené hodnoty, což je pro podnik kritické. Následující tok 

se hodnota přiblížila doporučeným hodnotám, V letech 2011 a 2012 se hodnoty 

pohybují v doporučených mezích. V roce 2013 došlo k výraznému propadu na 0,08, což 

je opět pro podnik kritické. Důvodem tohoto výsledku je především pokles obchodu 

a trvající ztráta. 
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Graf č. 3 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, nebo také výnosnost vloženého kapitálu, měří schopnost podniku 

dosahovat zisk použitím investovaného kapitálu neboli schopnost vytvářet nové zdroje. 

Zde jsem použila ukazatele rentability tržeb, celkového kapitálu, vlastního kapitálu 

a investovaného kapitálu. V tabulce č. 11 jsou uvedeny jejich hodnoty v procentech. 

V grafu č. 4 lze vidět jejich vývoj. Hodnoty rentability nemají požadovanou 

vypovídající schopnost, protože jsou záporné. Významné propady do mínusu jsou 

způsobeny zejména investováním a slučováním podniků. 

Tabulka č. 11 Vybrané ukazatele rentability  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti za rok 2009 až 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ROS 15,50 21,88 -49,98 2,63 -1,15 

ROA 8,11 11,30 -6,81 1,04 -0,39 

ROE 5,93 12,96 -877,54 -252,95 -23,39 

ROCE 9,36 14,93 -8,53 1,28 -0,49 

Rentabilita tržeb (ROS) – srovnává zisk s tržbami. Vyjadřuje, kolik Kč zisku dokáže 

podnik získat ze svých tržeb. Nejlépe na tom byl podnik v prvních dvou letech 

sledování, kde v roce 2010 hodnota dosahovala téměř 22%. V roce 2011 a 2013 byla 

hodnota záporná. Důvodem je, že měl podnik záporný EBIT. 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA)  sleduje výnosnost celkového vloženého 

kapitálu. Hodnoty se doporučují co nejvyšší. Vývoj tohoto ukazatele byl obdobný jako 
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u předchozího. V roce 2009 byla hodnota okolo 8%. V roce 2010 se oproti minulému 

roku zvýšila na 11,30%. Následující rok klesla do záporné hodnoty, protože společnosti 

klesl výsledek hospodaření až na ztrátu -308 421 tis. Kč. V roce 2012 se ukazatel opět 

vyhoupl do kladných hodnot, ale neudržel se tam a v roce 2013 klesl zpět do mínusu. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  udává, kolik Kč zisku přinese každá vložená 

koruna vlastního kapitálu. Tyto hodnoty měly u analyzovaného podniku klesající vývoj. 

Nejlepší hodnotu měl ukazatel v roce 2010 a to 12,96%. V roce 2011 tato hodnota 

zaznamenala strmý propad na -877,54 %. Následující dva roky se rentabilita vlastního 

kapitálu stále držela v záporných hodnotách, které nebyly již tak obrovské jak v roce 

2011. Hlavní příčinou těchto záporných hodnot byl velmi malý vlastní kapitál 

společnosti a také ztrátový výsledek hospodaření společnosti za běžné účetní období byl 

ve ztrátě. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) – ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení 

dlouhodobého kapitálu. Ukazatel byl pro podnik nejpříznivější opět v letech 

2009 a 2010. Následující rok 2011 hodnota klesla na -8,53%. Další rok položka vzrostla 

na 1,28%. Poslední rok zaznamenal opět pokles, ale pouze nepatrný na -0,49%.  

 

Společnost TES VSETÍN s.r.o. by se měla zaměřit na efektivnost využívání nabytého 

majetku díky fúzi vzhledem k rentabilitě podniku. 

 

Graf č. 4 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finanční analýzy 
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Ukazatele aktivity  

Ukazatelé aktivity umožňují porovnat, do jaké míry podnik efektivně využívá svá 

aktiva. K výpočtu těchto ukazatelů hospodaření společnosti TES VSETÍN s.r.o. 

používám jejich rozvahu a výkaz zisku a ztráty. V tabulce č. 12 jsou vidět hodnoty 

vybraných ukazatelů. Vývoj těchto ukazatelů aktiv je vidět v grafu č. 4 a vývoj doby 

obratu v grafu č. 5. 

Tabulka č. 12: Ukazatel aktivity 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti za rok 2009 až 2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

obrat CA 0,52 0,52 0,14 0,41 0,35 

obrat zásob 9,96 6,89 2,35 7,81 4,63 

DO zásob (ve dnech) 36,1 52,2 153,1 46,1 77,8 

DO krátkodobých pohledávek (ve dnech)  48,7 59,4 129,2 59,9 67,3 

DO krátkodobých závazků (ve dnech)  38,4 50,2 179,1 62,4 63,4 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se aktiva obrátí v tržby za rok. Nejvyšší hodnoty 

bylo dosaženo v prvních dvou ledech sledování což je rok 2009 a 2010. Zde byla 

hodnota 0,52. Následující rok hodnota poklesla na 0,14. V roce 2012 došlo k nárůstu 

na 0,41 a rok 2013 přinesl nepatrný pokles. Ukazatel je poměrně nízký díky tomu, 

že společnost vlastní hodně majetku a hlavně poslední tři roky má slabší produktivitu. 

Protože je hodnota nižší než 1, mělo by v následujících letech dojít ke zvýšení tržeb 

nebo prodeji některých aktiv. 

 

Pomocí ukazatele obratu zásob hodnotí podnik efektivní využití zásob. Odráží 

množství obchodů a délku zpracování zakázky v jednotlivých letech. Udává počet 

obrátek ve sledovaném období a měl by dosahovat co nejvyšší hodnoty. Tento ukazatel 

měl proměnlivý trend. V roce 2009 se zásoby 9,9krát přeměnily na tržby. Následující 

rok byla tato hodnota 6,89. V roce 2011 nastal propad a hodnota přeměny byla 2,35. 

Rok 2012 přinesl zvýšení a zásoby se přeměnily na tržby 7,81 krát. Poslední sledovaný 

rok poklesl obrat zásob na 4,63. V druhé polovině sledovaného období je společnost 

ve výkonech slabší, důvodem je hlavně úbytek obchodu, ale také nárůst zásob. 
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Graf č. 5 Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku 

do doby spotřeby nebo prodeje. Čím kratší je zde doba, tím pro podnik lépe. Od roku 

2009 do roku 2011 společnost zaznamenala značné zvýšení doby obratu zásob 

a to na 153 dnů. Následující rok 2012 hodnota klesla na 45 dnů a v roce 2013 opět 

stoupla na 77 dnů. 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů zaznamenává, 

jak rychle jsou pohledávky proměněny na hotovost. Zde se doporučuje ukazatel 

co nejnižší. Doba obratu TESu měla kolísavý vývoj, od roku 2009 do roku 2011 

vzrostla na 153 dnů. Důvodem byla především špatná platební morálka odběratelů. 

Následující rok došlo k poklesu na 46 dní, což bylo pro podnik velmi pozitivní. V roce 

2013 však opět došlo k nárůstu ukazatele na 77 dní. Důvodem zde bylo zvýšení 

splatnosti faktur některých velkých odběratelů. 

 

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů udává dobu od vzniku 

závazku do jeho splacení. U této doby obratu se podnik snaží, aby byla hodnota 

co nejvyšší. V roce 2010 ukazatel vzrost z předchozích 38 na 50 dnů a následující rok 

2011 až na 179 dnů. V roce 2012 tento ukazatel zaznamenal pokles na 62 dnů, což je 

o více jak 100 dnů. Rok 2013 přinesl nepatrné zvýšení doby obratu o jeden den 

na 63 dnů.  
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Doba obratu pohledávek byla většinou vyšší než doba obratu závazků. Tato situace je  

pro sledovaný podnik značně nevýhodná. Společnost tedy musela dlouho čekat 

na uhrazení pohledávek a sama se zdržovala s platbami. Svým odběratelům poskytovala 

tzv. obchodní úvěr. 

 

Graf č. 6 Doba obratu ukazatelů aktivity v letech 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků finanční analýzy 

Ukazatelé zadluženosti 

Znamenají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku. Ukazatelé 

zadluženosti měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. Čím vyšší 

zadluženost podnik má, tím na sebe bere vyšší riziko. Částečná výše zadlužení je však 

pro podnik užitečné, protože cizí kapitál je levnější než vlastní. Hodnoty těchto 

vybraných ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 13. V grafu č. 7, lze vidět strukturu 

ukazatelů zadluženosti v jednotlivých letech a v grafu č. 8 vývoj ukazatele úrokového 

krytí. 

Tabulka č. 13: Ukazatelé zadluženosti 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti za rok 2009 až 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

celková zadluženost (%) 53,62 53,44 97,88 97,39 78,49 

koeficient samofinancování (%) 46,34 46,56 0,98 1,17 21,25 

úrokové krytí  2,4 2,1 -2,9 0,3 -0,1 
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Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti a představuje poměr 

celkových závazků k celkovým aktivům. Podle Knápkové (2013) by se měla hodnota 

celkové zadluženosti pohybovat mezi 30% až 60%. Tento ukazatel měl ve zkoumaném 

období rostoucí trend až na poslední rok 2013. V prvních dvou letech se pohybovala 

celková zadluženost okolo 53%, což byla hodnota odpovídající doporučené. 

V následujících dvou letech vzrostla na hodnotu okolo 97%. Důvodem tohoto vzrůstu 

bylo čerpání dlouhodobého bankovního úvěru. V roce 2013 zadluženost opět poklesla 

a to na 78,49% v důsledku poklesu dlouhodobých závazků. 

 

Koeficient samofinancování ukazuje, nakolik jsou celková aktiva financována 

vlastním kapitálem. Koeficient samofinancování doplňuje ukazatel celkové zadluženost 

a spolu činí 100%. Tato hodnota bývá často ovlivněna časovým rozlišením. Ukazatel 

u TESu VSETÍN s.r.o. nám v roce 2011 klesl z hodnoty 47% na 0,97% předcházejících 

dvou let. Tento pokles způsobil značný pokles vlastního kapitálu. V roce 2012 nastalo 

malé zvýšení na 1,17% a rok 2013 přinesl nárůst na 21,3%. Důvodem tohoto zvýšení 

byl přírůstek vlastního kapitálu. 

 

Graf č. 7 Ukazatelé zadluženosti v letech 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finanční analýzy 

Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Doporučené 

hodnoty jsou alespoň 3 až 6 násobek převýšení. Úrokové krytí v prvních dvou 

sledovaných letech se pohybovala okolo 2. Následující rok 2011 hodnota klesla skoro 

na  -3. Rok 2012 přinesl nepatrné zvýšení na 0,3 a v roce 2013 došlo opět ke snížení 
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na -0,1. Ukazatel úrokového krytí je u společnosti TES VSETÍN s.r.o. velmi negativní, 

díky tomu, že byl podnik v posledních třech letech (2010-2013) ve ztrátě. 

 

Graf č. 8 Úrokové krytí v letech 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků finanční analýzy 

2.2.3. Analýza soustav ukazatelů 

V rámci analýzy soustav ukazatelů jsem použila ke zhodnocení finanční situace podniku 

TES VSETÍN s.r.o. dva modely. Těmito modely jsou Altmanův model a index IN05. 

 

Altmanův model – jelikož společnost není na burze a nemá tak obchodovatelné cenné 

papíry byla využita rovnice pro společnosti neobchodující na burze cenných papírů. 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny jednotlivé ukazatele a také výsledky Altmanova modelu. 

Tabulka č. 14: Ukazatele Altmanova modelu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti z roku 2009-2013 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 

X1 ČPK/ aktiva 0,05 0,07 0,05 0,08 0,06 

X2 nerozdělený zisk/aktiva 0,24 0,22 0,01 0,02 0,03 

X3 EBIT/aktiva 0,05 0,11 -0,07 0,01 0 

X4 vlastní kapitál/cizí zdroje 0,86 0,87 0,01 0,01 0,27 

X5 výnosy/aktiva 0,52 0,52 0,14 0,4 0,34 

Z-scóre 1,37 1,46 -0,03 0,51 0,52 

Výsledná hodnota Altmanova modelu v roce 2009 byla 1,37. Následující rok hodnota 

nepatrně vzrostla. Příčinou tohoto nárůstu bylo především zvýšení výsledku 

hospodaření před zdaněním a zúročení. V roce 2011 došlo k poklesu výsledku 
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Altmanova modelu do záporných hodnot na -0,03. Tento pokles byl zapříčiněn nižším 

výsledkem hospodaření před zdaněním a zúročením, kterým byla proti předchozím 

letem veliká ztráta, díky níž došlo k poklesu ukazatele X3. Také v tomto roce došlo 

k nárůstu cizích zdrojů a ukazatel X4 klesl téměř na 0. Rok 2012 přinesl navýšení 

ukazatele na 0,51. Hlavním důvodem bylo díky zvýšení ukazatele X3 a X5. U ukazatele 

X3 bylo zvýšení dáno zmírněním ztráty z předchozího roku u ukazatele X5 nárůstem 

tržeb. V roce 2013 se ukazatel zvýšil pouze o nepatrnou část a jeho hodnota byla 0,52. 

Podle dosažených výsledků lze tedy říci, že v roce 2009 a 2010 se podnik pohyboval 

v šedé zóně. Naopak v letech 2011 až 2013 podnik spadl do tzv. pásma bankrotu. 

 

Index IN05 – v  tabulce č. 15 jsou zaznamenány hodnoty jednotlivých ukazatelů a také 

výsledná hodnota indexu. 

Tabulka č. 15: Ukazatel indexu IN05 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti v letech  2009-2013 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

A aktiva/cizí zdroje 1,87 1,87 1,02 1,03 1,2 

B EBIT/nákladové úroky 2,39 4,17 -2,92 0,25 -0,09 

C EBIT/aktiva 0,08 0,11 -0,07 0,01 0 

D výnosy/aktiva 0,52 0,52 0,14 0,4 0,34 

E 
oběžná aktiva/krátkodobé závazky + krátkodobé 

bankovní výpomoci 
1,07 0,87 0,93 1,08 0,84 

IN05 0,87 1,04 -0,15 0,32 0,31 

V prvním roce sledování byla hodnota indexu 0,87. Následující rok 2010 hodnota 

vzrostla na 1,04. Důvodem tohoto nárůstu bylo především zvýšení výsledku 

hospodaření před zdaněním a zúročením, který značně ovlivnil ukazatel B. V roce 2011 

hodnota indexu IN05  velmi klesla až na -0,15. Tato změna byla ovlivněna opět 

výsledkem hospodaření před zdaněním a úroky, ale ne jeho nárůstem, ale ztrátou. Další 

příčinou tak vysokého poklesu bylo navýšení cizích zdrojů a pokles výnosů. Rok 2012 

přinesl zvýšení indexu do kladných čísel na 0,37. V roce 2013 hodnota nepatrně klesla 

na 0,31. Z výsledků indexu IN05 lze tedy konstatovat, že analyzovaná společnost 

TES VSEÍN s.r.o., výjimkou je rok 2010, kde byl podnik v tzv. šedé zóně 

nevyhraněných výsledků, netvořila v průběhu let 2009 až 2013 hodnotu a podnik se tak 

potýká s vážnými finančními problémy. 
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Díky roku 2011, kdy došlo opravdu k nejvýznamnějšímu snížení EBIT za celé 

sledované období, dochází k velkému propadu u všech ukazatelů včetně Altmanova 

modelu a indexu IN05. 

 

2.3.  Celkové zhodnocení finančního stavu  

Pomocí jednotlivých ukazatelů finanční analýzy jsem odkryla skutečnosti, které nebyly 

na první dojem viditelné. 

 

Jako první jsem provedla horizontální a vertikální analýzu rozvahy a následně i výkazu 

zisku a ztráty. Z této analýzy jsem zjistila, že vývoj majetku společnosti nebyl 

jednoznačný. V roce 2010 došlo k poklesu majetku. Následující dva roky majetek 

vzrostl. Tento nárůst byl v roce 2011 i 2012 způsoben pořízením dlouhodobého 

hmotného majetku a také dlouhodobého nehmotného majetku. V roce 2013 došlo 

k jeho snížení. V současné době výraznou část majetku tvořil dlouhodobý majetek, kde 

se procentní zastoupení pohybovalo ve sledovaném období 2009 až 2013 okolo 80%. 

Největší podíl u oběžných aktiv nesla položka krátkodobých pohledávek, 

která s výjimkou roku 2013 stoupala.  

 

V letech 2009 až 2010 byla společnost financována zhruba půl na půl vlastním 

kapitálem a cizím kapitálem. Následující roky se situace změnila. V roce 2011 a 2012 

byl podnik financován převážně cizími zdroji, které se pohybovaly okolo 97% 

celkových pasiv. Tato situace byla zapříčiněna především zvýšením položky 

dlouhodobých závazků a bankovních úvěrů a výpomocí. V roce 2013 došlo ke zlepšení 

situace a financování podniku cizími zdroji se pohybovalo okolo 80%. Zlepšení mělo 

na svědomí snížení dlouhodobých závazků téměř o 69%. U položek vlastního kapitálu 

došlo k velkému poklesu výsledku hospodaření za běžné účetní období díky tomu, 

že byl podnik ve ztrátě, která byla způsobena především poklesem tržeb. Zato položka 

kapitálových fondů zaznamenala značný nárůst. 

 

Protože je podnik výrobní, tvoří jeho tržby z více jak 95% tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Tato položka neměla ovšem jednoznačný vývoj v analyzovaném 

období. V roce 2011 zaznamenala oproti předchozímu roku pokles, naopak následující 
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rok rapidně vrostla. Tento nárůst byl způsoben fúzí se společností MEZSERVIS s.r.o. 

Rok 2013 přinesl opět pokles položky tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, 

a  to především díky snížení počtu tuzemských zákazníků. Položka tržeb z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu vzrostla díky prodeji nepotřebného majetku. 

 

U analýzy absolutních ukazatelů jsem odhalila následující. Co se týče ukazatele 

likvidity, běžná likvidita se pohybovala kolem 1, což není doporučovaná hodnota 

a běžná likvidita podniku je tedy značně riziková. Obdobně tomu bylo i u pohotové 

likvidity. Zde byl nejlepší s hodnotou 0,78 v roce 2012. Díky ukazateli pohotové 

likvidity lze vidět, že společnost vlastní velké množství zásob. U zhodnocení ukazatele 

okamžité likvidity je na tom společnost o něco lépe. V letech 2011 a 2012 byla 

společnost schopna hradit své krátkodobé závazky prostřednictvím krátkodobého 

finančního majetku. V ostatních analyzovaných letech však ukazatel nedosáhl potřebné 

hodnoty a lze tedy říct, že během celého sledovaného období nebyly výsledky likvidity 

uspokojivé. Společnosti TES VSETÍN s.r.o. může tento stav způsobit problémy 

s likviditou a placením svých závazků a také je tako situace náročná při řízení cash 

flow. 

 

U ukazatelů rentability je tomu tak, že si výsledky stojí o něco lépe. V letech 

2009 a 2010 zaujímaly dobré hodnoty. V roce 2011 však došlo k výraznému poklesu. 

Toto snížení bylo zapříčiněno velmi nízkým výsledkem hospodaření za běžné účetní 

období, tedy významnou ztráta. Rok 2012 přinesl pokles této velké ztráty a hodnoty 

ukazatelů rentability se tak malinko zvýšily. V roce 2013 však došlo k opětovnému 

snížení hodnot kvůli zvýšení ztráty. 

 

Ani jednou ve sledovaném období hodnota obratu celkových aktiv nepřesáhla hodnotu 

1, což znamenalo, že ani jednou nebyly tržby větší než aktiva podniku. To vypovídalo 

o tom, že společnost držela nadměrné množství majetku. Obrat zásob se pohyboval 

v pozitivních hodnotách mimo let 2011 a 2013, kde hodnota obratu zásob klesla 

z důvodu vysokého nárůstu zásob. Doba obratu zásob každoročně stoupala s výjimkou 

roku 2012. Zde došlo k poklesu. Doba obratu krátkodobých pohledávek byla ve většině 

sledovaných let větší než doba obratu krátkodobých závazků. To znamenalo, že podnik 
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svým odběratelům poskytuje tzv. bezplatný úvěr. U doby obratu společnost později 

inkasuje, než sama hradí, což znamená, že tato situace zatěžuje společnosti její cash 

flow. Je důležité znát vnitřní platební linky podniku, kdy podnik platí, kdy mu platí 

ostatní a jaký zdroj má na překlenutí od doby fakturace do doby splatnosti. 

 

Ukazatelé zadluženosti vypovídají o tom, že v poledních letech je společnost 

financována převážně cizími zdroji. Celková zadluženost v prvních dvou 

analyzovaných letech byla okolo 50%. Následující roky 2011 a 2012 hodnota zadlužení 

prudce stoupla a pohybovala se okolo 98%. Rok 2013 přinesl mírný pokles celkové 

zadluženosti, což bylo pro podnik pozitivní. Hodnoty koeficientu samofinancování 

by se měly zpravidla pohybovat okolo 50%. V prvních dvou letech sledování 

společnosti tomu tak také bylo a hodnoty se pohybovaly okolo 50%. Následující dva 

roky hodnoty ukazatele samofinancování klesly a pohybovaly se okolo 1%, což bylo 

velmi hluboko pod danou hodnotu 50%. Rok 2013 přinesl nárůst na 21%. Ukazatel 

úrokového krytí se ve sledovaných letech pohyboval pod doporučenými hodnotami. 

Ovšem v  letech 2009 a 2010 nebyla tato hodnota příliš pod hranicí. V roce 2011 klesla 

až na zápornou hodnotu -2,9. Následující dva roky se hodnota úrokového krytí 

pohybovala okolo 0. Tyto nízké hodnoty v posledních třech letech byly způsobeny 

nízkým výsledkem hospodaření za běžné účetní období, kterým byla ztráta. 

 

Z výsledků Altmanova modelu jde vidět, že v letech 2009 a 2010 se společnost 

TES VSETÍN s.r.o. pohybovala v šedé zóně. Následující rok 2011 se však propadla 

do pásma bankrotu, ve kterém zůstala a pohybovala se až do roku 2013.  

 

Index IN05 vypovídal o tom, že se podnik v roce 2009 pohyboval těsně pod hranicí 

šedé zóny nevyhraněných výsledků. V roce 2010 hodnota indexu vzrostla a společnost 

se vyhoupla do šedé zóny. V této však nevydržela dlouho a rok 2011 přinesl pokles 

do zóny, ve které podnik již netvoří hodnotu. Tato situace pokračovala i v následujících 

letech. Toto znamená, že v letech 2011 až 2013 byla velmi ohrožena finanční stabilita 

sledovaného podniku. 
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U soustavy ukazatelů se sice podnik pohyboval v pásmu bankrotu, ale díky fúzí 

se společností MEZSERVIS s.r.o. nelze říci, jestli se mu dařilo, zda tyto kroky 

s negativním dopadem dělal záměrně a provedl kroky, u kterých věděl, že bude mít 

negativní dopad. Díky těmto krokům došlo k významnému nabytí dlouhodobého 

majetku.  

 

Díky finanční analýze vypadá, že by společnost na tom mohla být velmi špatně, jelikož 

má vysokou zadluženost. V druhé polovině sledovaného období se pohybuje ve ztrátě, 

má dlouho dobu obratu pohledávek. Souhrnné ukazatelé hovoří o situaci podniku 

negativně, spíše až záporně. Situace je spíše taková, že velký propad přivedl společnosti 

rok 2011 a v dalších letech tyto nepříznivé výsledky přinesla společnosti fúze. Tyto 

skutečnosti se promítnou do návrhů na zlepšení této situace. 
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3. Vlastní návrhy na zlepšení slabých stránek 

Pomocí finanční analýzy bylo zjištěno, že v případě nezvládnutí fúze společnosti, 

kterou došlo k nabytí výrobních kapacit a obsazení nových trhů, by se podnik mohl 

začít potýkat s finančními problémy. Negativní dopady lze tedy sledovat ve všech 

stěžejních oblastech (aktivity, likvidity, rentability, zadluženosti), bakalářské práce 

se jím tedy bude věnovat v části na zlepšení situace. 

 

Zásluhou vysoké doby obratu pohledávek je patné, že společnost má problémy 

s platbami od  odběratelů.  V současné době se společnost snaží tuto situaci u některých 

odběratelů řešit podstoupením pohledávky faktoringové společnosti. U ostatních 

zákazníků, kde nevyužívá služeb faktoringu a má pohledávky po splatnosti, tento 

problém řeší pomocí telefonního upomínání. Je tedy nutné zjištění současného stavu 

řízení pohledávek a zaměřit se na jeho řešení. 

 

Aby nedocházelo k tomuto problému, doporučila bych si odběratele nejdříve prověřit. 

Zákazníky bych rozdělila do skupin a to na nové, stálé a mimořádné. Do skupiny 

mimořádných by patřili zákazníci, co nakupují jen občas, nebo uzavřeli obchod jen 

jednou. Především u nových zákazníků je důležitý podrobnější průzkum bonity, 

díky němuž společnost předejde možnému nesplácení pohledávek. Tento průzkum 

lze provézt samostatně z dostupných zdrojů například www.justice.cz, ale lze využít 

i placené služby společností zaměřených na prodej bonitních informací, mezi které patří 

Creditreform, Creditcheck, Menfis a mnoho dalších. Vzhledem k dostupnosti informací 

sloužícím k simulaci postupu spolupráce s podnikem jsem vybrala společnost 

Creditcheck. Tato společnost poskytuje několik produktů sloužících k analýze 

odběratelů. Produkty jsou rozděleny do tří skupin, jak je možné vidět v tabulce č. 16.  

Tabulka č. 16 Rozdělení produktů Creditcheck 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě produktů společnosti 

Fakturuji každý 

den 

Chci mít nepřetržitou kontrolu nad 

zákazníky a konkurenty 
Fakturuji občas 

Creditcheck Web Creditcheck Monitoring Creditcheck One 

Creditcheck ERP DPH Monitoring  

 Creditcheck One 12  

http://www.justice.cz/
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Doporučila bych produkt Creditcheck Web, sloužící k prověření odběratelů 

při fakturaci. Tato služba spočívá v tom, že do jedné databáze Creditcheck nepřetržitě 

seskupuje data o všech českých podnicích z většiny dostupných informačních zdrojů 

jako je například Insolvenční rejstřík, Katastr nemovitostí, Ministerstvo financí, 

evidence plátců DPH a mnoho dalších. Creditcheck Web řeší zásadní problém množství 

dat, jejich posuzování a vyhodnocování, které je v běžném provozu podniku takřka 

nemožné a byla by k němu potřeba pracovní síla, která by tyto analýzy z mnoha zdrojů 

zpracovávala. Služba je rozdělena do tří platebních skupin viz tabulka č. 17. 

Tabulka č. 17 Platební tarifi služby Creditcheck Web 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tarif Služba Cena 

One 
Prověření jednoho podniku. Na tento tarif se nevztahuje 

garance vrácení peněz. 
290 Kč/report 

Start 
Počet prověření firem se zeleným, oranžovým nebo 

červeným semaforem: 25 za 12 měsíců. 
2990 Kč/rok 

Paušál 

Prověřování všech obchodních partnerů v rámci běžné 

činnosti NEOMEZENĚ. Navíc emailový monitoring 

sledování změn 50 vybraných IČ ZDARMA.  

990 Kč/měsíc 

 

U volby tarifu pro společnost TES VSETÍN s.r.o. bude záležet na průměrném počtu 

nových zákazníků, případně zda si některé prověřuje opakovaně například z důvodu 

schvalování obchodního úvěru.  

 

Prevence u zahraničních subjektů je především o samotném přístupu k danému 

obchodu. Záleží na tom, co podnik prodává, je-li to něco hodnotnějšího například 

generátor pro vodní elektrárny exportovaný do Srbska, Bosny a Hercegoviny 

či Běloruska. Na některých teritoriích obchody selhávají a tržby za zboží se značně 

prodlužují, je zde tedy dobré využít dokumentární akreditiv. Tato služba nese značné 

výhody pro prodejce, především se jedná o jistotu zaplacení za dodávku zboží. 

Pohledávku lze odprodat a získat tak peníze hned, což by znamenalo zlepšení likvidity. 

V České republice je mnoho bank poskytující akreditivy. Jedná se například 

o Komerční banku, Českou spořitelnu, ČSOB a další. Pro představu nákladů spojených 

s dokumentárním akreditivem jsem uvedla sazebních ČSOB, jelikož tato banka 

je stoprocentní dceřinou společností  KBC Bank NV, která působí po celém světě a patří 

k těm, které se na tyto obchody zaměřují. Podle obrázku č. 3 je tedy možné zjisti, 
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že pokud by společnost měla zakázku například ve výši 15 miliónů Kč, vyšly 

by náklady zhruba na 114 000 Kč.  

 

Obrázek č. 3 Sazebník nákladů dokumentárního akreditivu u ČSOB 

Zdroj: ČSOB, 2014 

 

Dalším řešením předcházejícím neplacení pohledávek je využití faktoringu 

a forfaitingu. Každá tato služba nese své výhody, ale i nevýhody. Jelikož společnost 

již z části využívá služeb Faktoringu KB, zaměřím se spíše na forfaiting, protože 

společnost dodává zahraničním odběratelů zboží větších hodnot a forfaiting je jedna 

z možností financováním pohledávek podniků, které se zabývají exportem. Pohledávky 

k odkupu musí mít delší dobou splatnosti než 90 dnů. 

 

Výhody plynoucí z forfaitingu jsou následující (KB, 2015): 

 okamžitý přístup k hotovosti 

 flexibilní forma financování 

 zlepšení finančních ukazatelů 

 zvýšení konkurenceschopnosti 
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 snížení obratu pohledávek 

 omezení či zcela vyloučení rizika spojeného s odběratelem, jeho teritorii a rizika 

změny měnového kurzu 

 

Za službu forfaitingu bude nutno vynaložit určité náklady. Těmito náklady budou 

forfaitingové poplatky, u kterých největší část tvoří poplatek za zpracování a provize 

forfaitera za riziko. Další a poslední náklad je dán diskontní sazbou k datu odkupu 

pohledávky, odvíjející se od aktuální sazby na mezibankovním trhu, ke které si banka 

přičte ziskovou marži související s komerčním a teritoriálním rizikem a další 

administrativní náklady. 

 

U pohledávek, kde podnik nevyužívá žádných služeb financování, je prospěšné 

si sledovat jejich splatnost. Jakmile je faktura po splatnosti, je dobré odběrateli zavolat 

a zjistit důvod nezaplacení. Po tom, co odběratel podá odůvodnění, je nutné se domluvit 

na náhradním termínu zaplacení v co nejkratší době. Je dobré stanovený termín potvrdit 

ještě posláním emailu. Může se však stát, že faktura nedošla, byla špatně uvedena 

částka, zboží nebylo dodáno či odběratel toto zboží reklamoval. V tom případě 

se samotná splatnost a níže popsané řešení splatnosti pohledávek posouvá až na dobu, 

než se tyto jednotlivé problémy vyřeší. 

Pokud však telefonický kontakt a smluvení náhradního termínu splatnosti nepomůže 

a pohledávka je i nadále nezaplacena, je dobré začít postupovat systémem upomínání. 

Podle Centrálního registru dlužníků (2015) je doporučené zaslat první upomínku osmý 

den po splatnosti. Tato upomínka bude odeslána prostřednictvím emailu. Upomínka 

by měla mít formu výzvy k úhradě a obsahovat text, který by upozornil, že dosud 

nebyla uhrazena faktura ani po telefonickém sjednání náhradního termínu splatnosti 

a jeho následném potvrzení emaile. Pokud i přes tuto upomínku dlužník nezaplatí, 

společnost tedy zašle druhou upomínku. Zde doporučuje Centrální registr dlužníků 

(2015) zaslání čtrnáct dní po termínu splatnosti. V této upomínce je nutno odkázat 

na předešlou upomínku, opět vyzvat k úhradě a upozorní na úroky z prodlení, 

které nemusejí být předem dohodnuty. Dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. výše úroku 

z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první 

den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8%.  
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V případě, že nepomůže ani tato upomínka, je odeslána třetí upomínka neboli pokus 

o smír. Tato urgence již bude odeslána doporučeně poštou a to nejlépe třicátý den 

po splatnosti, jak uvádí Centrální registr dlužníků. Zde bude uvedena doba, do kdy 

nejpozději má být pohledávka zaplacena. Také je vhodné uvést, že pokud tak nebude 

učiněno, bude pohledávka předána advokátní kanceláři, dlužníka nechá zveřejnit 

v registru dlužníku či bude podána žaloba u soudu. Pokud ani tímto systémem 

upomínání podnik nedosáhne zaplacení pohledávky a ta se stane skutečným problémem, 

nezbývá než podat žalobu u soudu. 

Zefektivnění procesu řízení pohledávek bude mít dopady do cash flow, tedy také 

zejména do ukazatelů aktivity a likvidity. 

 

Mým dalším návrhem je potřeba přehodnocení stavu dlouhodobého majetku a zásob. 

Protože podnik v posledních třech letech nabyl velkého množství dlouhodobého 

majetku, které je spojené s fúzí společnosti a investicemi, je potřeba provést analýzu 

zaměřenou na efektivnost hospodaření. V České republice je mnoho společností, 

které jsou schopny tuto analýzu provézt. Pro podnik bude však výhodnější, když si tuto 

analýzu provede sám, protože to nebude tak nákladné. Z výročních zpráv společnosti 

je vidět, že vlastní především nepotřebné stroje a dále budovy, které leží mimo výrobní 

areál podniku. U budov by byla možnost pronájmu jako skladovacích prostor či výrobní 

haly pro malé podniky.  Jedná se o budovy, které dříve sloužili společnosti 

MEZSERVIS s.r.o., která fúzí s analyzovaným podnikem zanikla, převážně 

jako skladovací haly materiálu. Dle místních realitních kanceláří se měsíční cena 

pronájmu těchto komerčních prostor pohybuje v rozmezí od 35 Kč/m
2
 až 110 Kč/m

2
. 

Pronajmutí by znamenalo pravidelný příjem, díky němuž by se společnosti navyšoval 

výsledek hospodaření. U strojů, které již neslouží k výrobě, bych doporučila spíše jejich 

prodej, jelikož jde o stroje sloužící k výrobě výtahových rozvaděčů, které podnik 

již nevyrábí a v budoucnosti se k výrobě nehodlá vrátit. 

 

Celková zadluženost podniku za poslední tři roky je vysoká. Je tedy potřeba celkovou 

zadluženost snižovat. Především by se společnost měla zaměřit na snižování ztráty, 

následně zefektivnit využívání stávajícího majetku, prodejem či pronájmem 

přebytečného vlastnictví a následným vložením volných zdrojů do snížení zadluženosti 
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a do potřebných inovací. Pokles je spojen s efektivním zbavováním se nejvíce 

úročených dluhů. Proto je vhodné volné prostředky použít právě na prvotní splácení 

těchto závazků. Tento krok by vedl i ke zlepšení likvidity podniku. 

 

Ukazatele rentability dosahovaly velmi špatných hodnot především poslední tři 

sledované roky. Rentabilita byla ovlivněna především klesajícím ziskem, kde v letech 

2011-2013 dosáhla již ztráty. Společnost by se tedy měla zaměřit na zvýšení zisku. 

Zvýšit zisk je možné hned dvěma způsoby. Mezi tyto způsoby patří snižování nákladů 

a zvyšování tržeb. Protože náklady již podnik řeší v rámci zefektivnění systému řízení 

pohledávek a v rámci využití majetku, zaměřím se zde na zvyšování tržeb. 

 

Tržby je možné zvýšit pomoci přírůstku nových zakázek. Jak je zřejmé z výročních 

zpráv podniku, značně klesaly tržby z tuzemského prodeje. Patrně tomu bylo díky tomu, 

že společnost měla příliš vysokou cenu produktu a díky tomu přestala být na trhu 

konkurenceschopná. Bylo by potřeba analyzovat tuzemský trh a na základě této analýzy 

stanovit předpoklady k vrácení se na tento trh. 

Společnost především vyrábí generátory pro vodní elektrárny, v roce 2010 

však představila svůj první generátor pro větrné elektrárny, proto bych navrhla možnosti 

vstupu tohoto výrobku na trh. Neboť se v současné době rozvíjí výstavba větrných 

elektráren hlavně v Evropě, Americe a Asii, mohl by být tento krok zvýšení tržeb velmi 

pozitivní. Díky tomu, že tento generátor byl již sestaven a náklady na technickou 

a konstrukční dokumentaci už byly vynaložené, proto je potřeba toho využít a díky 

tomu, že současná situace v oblasti větrné energie je na velmi dobré úrovni a stále 

se staví nové elektrárny, tak vznik prostor pro využití této situace na trhu.  

Společnost by se měla především zaměřit na propagaci tohoto výrobku, u které by byl 

nejvýznamnější krok účast na zahraničních veletrzích. V současné době se podnik 

účastní veletrhů se všemi divizemi. Jedná se jak o veletrhy v České republice například 

Strojírenský veletrh v Brně, tak zahraniční, mezi které patří Hannover Messe, 

HydroVision International 2014, Small Hydro Canada 2014 - Arena International, 

CWIEME Exhibitors Berlin, MIMS Automechanika Moscow a mnoho dalších. Většina 

těchto veletrhů je pro podnik přínosných. Například v průběhu veletrhu Automechanika 

2014 Moskva společnost TES VSETÍN s.r.o. oslovilo 6 nových vážných zájemců. Díky 
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účasti na nových veletrzích především v oblasti větrné energie, by podnik poznal velké 

množství potencionálních zákazníků a především by mohl představit tento generátor 

nejen na tuzemském trhu, ale i v zahraničí, které je pro společnost důležitější, jelikož 

výstavba větrných elektráren probíhá ve velké míře právě tam. Nejvýznamnější veletrhy 

větrné energie jsou veletrh Husum Wind Energy a Wind Energy Hamburg.  

S účastí na veletrhu jsou samozřejmě spojené náklady. Tyto náklady se odvíjí od řady 

faktorů. Jedním z nich je, zda se jedná o veletrh tuzemský či zahraniční. U zahraničních 

veletrhů bude muset společnost vynaložit větší náklady na dopravu zástupců na veletrh, 

jejich ubytování. U obou typů veletrhů je nutné zahrnout náklady na stánek s výrobkem 

a pronajmutí samotné plochy na výstavišti. Zde se cena většinou počítá podle velikosti 

pronajímané plocha a využívaných služeb. Například u veletrhu Hannover Messe 

se cena metru čtverečního pohybuje od 81 EUR až do 209 EUR podle umístění objektu 

(otevřený prostor či uzavřený prostor). Také záleží, zda podnik vlastní svůj stánek nebo 

si jej pronajme. V případě využití pronájmu je možnost vybírat ze speciálních balíčků 

podle požadovaných služeb (Standartní balíček, Balíček fair - základní, komfort, 

prémium). U balíčku typu standart je nutné však připlatit poplatek za energie v hodnotě 

87,50 EUR (Hannove Messe, 2015). 

Dalším marketingovým nákladem na propagaci výrobku budou náklady na návrh a tisk 

brožur obsahujících technické údaje a vlastnosti daném produktu. Tyto brožury budou 

sloužit k propagaci nejen na veletrzích, ale také při návštěvě obchodních zástupců 

u potencionálních zákazníků. 

 

Protože větší část tržeb podniku je tvořena převážně zahraničními společnostmi a i nový 

výrobek je spíše určen pro zahraniční trh, bylo by jako vhodná alternativa využít služeb 

exportní společnost Czech Trade. Společnost Czech Trade poskytuje služby v oblasti 

analýzy trhu, ale i zákazníků. Jelikož služby společnosti Czech Trade jsou placeny, 

doporučila bych společnosti TES VSETÍN s.r.o. stát se členem Exportního klubu Czech 

Trade. Cílem tohoto klubu je zviditelnění svých členů v zahraničí či poskytnutí jim 

nadstandartního informačního servisu. Toto členství nabízí čtyři hlavní výhody 

a to (Czech Trade, 2014): 

1) informace – E-bulletin, ankety a průzkumy, analýzy exportních trhů 
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2) poradenství – odborné konzultace v podniku, časová priorita pro účast podniku 

na setkáních se zástupci zahraničních společností 

3) prezentace – zápis v adresáři exportu 

4) vzdělávání – exportní videokonference 

 

Roční poplatek za členství v klubu činí 5000 Kč bez DPH. S ohledem na to, že Exportní 

klub Czech Trade nabízí výhody ve formě nadstandartního informačního servisu, 

prezentace společnosti v zahraničí, exportního vzdělání a konzultace s odborníky, je 

potencionální, že podnik služby Exportního klubu Czech Trade využije, jelikož moderní 

společnosti kladou důraz na vzdělávání zaměstnanců, hledání vhodných zdrojů 

informací a nových trhů a společnost Czech Trade tyto všechny služby v rámci svého 

klubu poskytuje. 

 

Ve sféře exportu lze využít i služeb Hospodářské komory, která nabízí podporu exportu 

a podnikání hlavně pomocí Kontaktního centra pro východní trhy (KCVT) u kterého 

se ceny odvíjí od dané služby, vystavováním exportních dokumentů, podporou 

a pomocí při účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí. Další možností je zastoupení 

v rámci místního velvyslanectví nebo jinými organizacemi zabývajícími se podporou 

exportu. Je vhodné sledovat pořádané podnikatelské mise do zahraničí, které organizuje 

převážně Hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR. Tyto mise 

představují významný nástroj pro podporu exportu. Společnost má možnost se na těchto 

misích seznámit s hospodářským prostředím dané země, navázat obchodní kontakty 

s potencionálními partner, seznámit se s možnostmi konkurence a mnoho dalších. 

V minulosti se podnik již několika těchto misí účastnil, jednalo se například o misi 

do Rumunska a Moldavska doprovázející prezidenta Miloše Zemana či misi do Ruské 

federace. Společnost se prezentovala také na rusko-české konferenci obchodu 

a hospodářské spolupráce, iniciovanou českým konzulátem v Petrohradě. Zde podnik 

podepsal rámcovou smlouvu na dodávku 56 generátorů. Doporučuji se tedy těchto akcí 

i nadále účastnit.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti 

TES VSETÍN s.r.o. na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy v letech  

2009-2013. A navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení její situace. 

 

Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části byla vymezena teoretická 

východiska, která byla následně použita ke zpracování finanční analýzy. Mezi vybrané 

metody pro finanční analýzu patří horizontální a vertikální analýza, ukazatelé likvidity, 

rentability, aktivity, zadluženosti a soustavy ukazatelů, přesněji Altmanův index a index 

IN05. Druhou část práce tvořila samotná finanční analýza provedená na konkrétní 

společnosti. Zde byla použita data z účetních výkazů společnosti. V poslední části práce 

jsou navrhnuta doporučení na zlepšení situace. 

 

Výsledky finanční analýzy je vhodné brát v ohledu na životní fáze podniku, jelikož 

společnost v době sledování provedla krok, který mohl vést k situaci vyplývající 

z finanční analýzy. Tímto krokem byla fúze se společností MEZSERVIS s.r.o. 

Mezi oblasti způsobující společnosti problémy patří hlavně pohledávky po splatnosti, 

nízké ukazatele likvidity, vysoká celková zadluženost podniku, neefektivní využití 

dlouhodobého majetku. Problémem jsou také záporné hodnoty rentability a značný 

pokles tržeb.  

 

Navrhovaná opatření se týkala především výše zmíněných oblastí. První doporučení 

se týká změny řízení pohledávek. Zaměřila bych se především na analýzu bonity 

odběratelů, která by předcházela vzniku možných pohledávek společnosti. 

U zahraničních odběratelů by bylo vhodné využití služeb financování bank 

a to dokumentárního akreditivu a forfaitingu. U nezaplacených pohledávek bych 

zefektivnila systém upomínání od počáteční snahy o nalezení neshody, přes zasílání 

upomínek, až po vymáhání soudní cestou. 

 

Dalším doporučením vedoucím ke zlepšení situace podniku je zaměřit se na snižování 

celkové zadluženosti především pomocí zmenšování ztráty. Jde zejména o zvýšení 
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obchodů, snížení nákladů odbouráním neefektivních činností, prodej nevyužívaného 

majetku nebo jeho pronájem. 

 

Poslední navrhovaná řešení se týkají oblasti zvyšování tržeb. Zde jsem navrhla využití 

již dříve vyrobeného generátoru pro větrné elektrárny jeho zavedením především 

na zahraniční trh a následnou propagací. Ta by spočívala zejména v účasti 

na zahraničních veletrzích. Jako pomoc pro vstup na zahraniční trh by měl podnik 

využít služeb společnosti Czech Trade, která se zabývá především analýzou exportního 

trhu a jejich zákazníků  

Další možností pro snadnější vstup na nový trh by byla účast na Podnikatelských misích 

organizovaných jak Hospodářskou komorou, tak i Svazem průmyslu. Díky těmto misím 

by společnost měla možnost seznámit se s hospodářským prostředím dané země, 

navázat obchodní kontakty s potencionálními partnery, seznámit se s možnostmi 

konkurence a mnoho dalších. 

 

Cíl bakalářské práce jsem se snažila naplnit sestavením a vyhodnocením finanční 

analýzy, na kterou jsem navázala dle dostupných informací své návrhy na zlepšení 

současné situace v oblasti hospodaření společnosti. 
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Příloha č. 1 Rozvaha společnosti TES VSETÍN s.r.o. 2009-2013 (aktiva) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  

  ROZVAHA – AKTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM v tis. Kč 2025363 2133993 3597783 3967507 3616103 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek  1735294 1678644 2903947 3170122 2949527 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9577 11911 16714 29418 35605 

B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a rozvoj 0 0 0 3334 4767 

3. Software  464 311 4098 14761 20930 

4. Ocenitelná práva 0 206 11722 11215 9557 

5. Goodwill 0 0 894 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
9113 11394 0 108 351 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 1725715 1666733 2887233 3140704 2913922 

B. II.1.  Pozemky  7072 7072 7072 8730 7514 

2. Stavby  114608 118231 126591 238466 233211 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
147299 147372 146566 201199 166346 

4.  Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

6.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 35 35 245 23535 25494 

7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek  
13992 48175 106000 38854 63588 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
1557 6540 6269 21839 2879 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1441152 1339308 2494490 2608081 2414890 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 2 0 0 0 0 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 
0 0 0 0 0 

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
2 0 0 0 0 

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv 
0 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

6. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0 

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 
0 0 0 0 0 



II 
 

C. Oběžná aktiva  287862 452962 632931 740640 610057 

C. I. Zásoby  107664 161685 211557 206261 275246 

C. I. 1. Materiál  44897 69426 50372 55972 64429 

2. Nedokončená výroba a polotovary 48851 78310 140308 131583 185392 

3. Výrobky 13152 13949 20842 18557 23187 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

5. Zboží 0 0 0 0 0 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 764 0 35 149 2238 

C. II.  Dlouhodobé pohledávky 0 9360 9610 12774 7372 

C. II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 9360 5850 0 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení 
0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 3760 12774 7372 

C.III. Krátkodobé pohledávky  154914 193664 233073 320675 271812 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů  145148 183842 178491 268325 238040 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 3382 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení 
0 0 0 0 0 

5. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
0 0 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky  8765 0 28753 3148 8198 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1001 1105 382 1206 621 

8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

9. Jiné pohledávky 0 8717 22065 47996 24953 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 25284 88253 178691 200930 55627 

C.IV.1. Peníze 369 404 420 6344 442 

2. Účty v bankách 24915 87849 178271 194586 55185 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4. 
Pořizovaný krátkodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 2207 2387 60905 56745 56519 

D.I.1.  Náklady příštích období 2198 2342 60880 56594 55578 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 9 45 25 151 941 
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Příloha č. 2 Rozvaha společnosti TES VSETÍN s.r.o. 2009-2013 (pasiva)  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
ROZVAHA – PASIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM v tis. Kč  2025363 2133993 3597783 3967507 3616103 

A. Vlastní kapitál 938455 993607 35164 46510 768411 

A.I. Základní kapitál 377189 377189 26999 26999 26999 

1. Základní kapitál 377189 377189 26999 26999 26999 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly  0 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 319922 354055 1255655 

A.II 1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 319922 354055 1255655 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 

a závazků 
0 0 0 0 0 

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společností 
0 0 0 0 0 

5. 
Vypořádání rozdílu z přeměn 

společností 
0 0 0 0 0 

6. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách 

společností 
0 0 0 0 0 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku  
25843 28112 0 0 0 

A.III.1. 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 

fond 
25329 28112 0 0 0 

2. Statutární a ostatní fondy 514 0 0 0 0 

A IV. Výsledek hospodaření minulých let 479755 459502 -3354 -216896 -334544 

A.IV.1

. 
Nerozdělený zisk minulých let  479755 459502 21339 91525 91525 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 -24693 -308421 -426069 

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)  
55668 128804 -308421 -117648 -179699 

B. Cizí zdroje 1085990 1140386 3521655 3864043 2838148 

B.I. Rezervy 6639 6654 24396 6831 8779 

B. I. 1. 
Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 
0 0 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 6639 6654 24396 6831 8779 

B.II. Dlouhodobé závazky 12353 15450 1358318 1583646 504633 

B. I. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 5207 

2 
Závazky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 0 0 1583646 499426 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
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6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 0 0 1358318 0 0 

10. Odložený daňový závazek 12353 15450 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 195404 305012 437648 424275 397166 

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 114496 155399 247473 279535 224464 

2. 
Závazky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 0 48961 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
140 38765 0 0 0 

5. Závazky k zaměstnancům 8075 8867 10258 17213 18362 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
4929 5558 5965 8487 9895 

7. Stát - daňové závazky a dotace 1231 15407 6216 8050 5190 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 49837 24385 66252 55361 85395 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní  8516 12603 2873 8453 36006 

11. Jiné závazky 8180 44028 49650 47176 17854 

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 871594 813270 1701293 1849291 1927570 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 797672 599976 1455539 1589854 1597424 

2. Krátkodobé bankovní úvěry  73922 213294 245754 259437 330146 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.I Časové rozlišení  918 0 40982 56954 9544 

C.I.1 Výdaje příštích období 918 0 40982 38433 3193 

2. Výnosy příštích období  0 0 0 18521 6351 
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Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty společnosti TES VSETÍN s.r.o. 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží  21 0 0 7527 6996 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 21 0 0 7010 6304 

 + Obchodní marže 0 0 0 517 692 

II. Výkony 1054802 1179525 594731 1546137 1325049 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
1060116 1102568 490552 1563683 1221604 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -17764 30208 75219 -50410 63486 

3. Aktivace 12450 46749 28960 32864 39959 

B. Výkonová spotřeba 561604 621436 365286 933084 815120 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 483594 535941 314970 798770 662351 

B.2. Služby 78010 85495 50316 134314 152769 

 + Přidaná hodnota 493198 558089 229445 613570 510621 

C. Osobní náklady 203290 219233 121483 344619 367846 

C.1. Mzdové náklady 151473 163927 91119 257579 268838 

2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
1135 1440 1710 4399 3420 

3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
47238 51420 27903 82641 85238 

4. Sociální náklady 3444 2446 751 0 10350 

D. Daně a poplatky 555 991 74 791 2198 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
159687 157599 125350 279050 292519 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu  
11193 12147 6957 40391 45474 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  305 987 430 6571 10058 

2. Tržby z prodeje materiálu 10888 11160 6527 33820 35416 

F. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu  
9691 12350 7695 39229 42922 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
111 0 161 6137 8714 

F.2. Prodaný materiál 9580 12350 7534 33092 34208 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

-7493 -7659 -4708 -20749 3854 

IV. Ostatní provozní výnosy 6150 6804 2863 4868 6480 

H. Ostatní provozní náklady 8314 7126 2491 6604 18524 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 136497 187400 -13120 9285 -165288 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 1000 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 
0 0 0 0 0 
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VII.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a 

v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 

0 0 0 0 0 

VII.2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých 

cenných papírů a podílů 
0 0 0 0 0 

VII.3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
0 0 0 0 0 

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 
0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
0 0 0 0 0 

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek 

ve finanční oblasti 
0 2 0 0 0 

X. Výnosové úroky 1692 16 239 82 10 

N. Nákladové úroky 68869 57830 83992 168330 160189 

XI. Ostatní finanční výnosy 89709 116184 36136 291333 85077 

O. Ostatní finanční náklady 64585 62265 240555 259379 345282 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -41053 -3897 -288172 -136294 -420384 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 39776 54582 -20725 -9361 5402 

Q.1.      -splatná 37079 51485 -3036 0 0 

Q.2.      -odložená 2697 3097 -17689 -9361 5402 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 55668 128921 -280567 -117648 -591074 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 411375 

R. Mimořádné náklady 0 117 27854 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

S.1.      -splatná 0 0 0 0   

S.2.      -odložená 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 -117 -27854 0 411375 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 
0 0 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-)  
55668 128804 -308421 -117648 -179699 

**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním 

(+/-) 
95444 183386 -329146 -127009 -174297 
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Příloha č. 4 Horizontální analýza aktiv 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Položka 
Absolutní změna v tis. Kč Relativní změna v % 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

  Aktiva celkem 108630 1463790 369724 -351404 13271 69 10,26 -8.86 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

B. Dlouhodobý majetek -56650 1225330 266148 -220595 -3.26 72,99 9,17 -6.96 

B.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2334 4803 12704 6187 24.37 40.32 76.01 42084 

B. I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. 
Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 
0 4098 -764 1433 0.00 0.00 -18.64 42.98 

3. Software -153 11411 3039 6169 -32.97 3669.13 25.93 41.79 

4. Ocenitelná práva 206 688 10321 -1658 0.00 333.98 1154.47 -14.78 

5. Goodwill 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. 
Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 
2281 -11394 108 243 25.3 -100.00 0.00 225 

8. 
Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý nehmotný majetek 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek -58982 1220500 253471 -226782 -3.42 73.23 28703 -7.22 

B. II.1. Pozemky 0 0 1658 -1216 0.00 0.00 23.44 -13.93 

2. Stavby 3623 8360 111875 -5255 3.16 7.7 88.38 -2.20 

3. 
Samostatně movité věci a soubor 
movitých věcí 

73 -806 54633 -34853 0.05 -0.55 37.28 -17.32 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 210 23290 1959 0.00 600.00 9506.12 8.32 

7. 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

34183 57825 -67146 -13360 244.30 120.03 -63.35 -34.39 

8. 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 

4983 -271 15570 -18960 320.04 -4.14 248.36 -86.82 

9. 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 

-101844 1155182 113591 -193191 -7.07 86.25 4.55 -7.41 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek -2 0 0 0 -100 0.00 0.00 0.00 

B.III.1. 
Podíly v ovládaných a řízených 

osobách 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. 
Ostatní dlouhodobě cenné papíry 
a podíly 

-2 0 0 0 -100 0.00 0.00 0.00 

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a 
řídící osoba, podstatný vliv 

0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 

0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. 
Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý finanční majetek 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Oběžná aktiva 165100 179969 107709 -130583 57.35 39.73 42052 -17.63 
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C. I. Zásoby 54021 49872 -5296 68985 50.18 30.85 -2.50 33.45 

C. I. 1 Materiál 24529 -19054 5600 8457 ; -27.45 11.12 15.11 

2. 
Nedokončená výroba a 
polotovary 

29459 61998 -8725 53809 60.30 79.17 -6.22 40.89 

3. Výrobky 797 6893 -2285 4630 6.6 49.42 -10.96 24.95 

4. 
Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Zboží 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby -764 35 114 2089 -100.00 0.00 325.71 1402.01 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 9360 250 3164 -5402 0.00 24504 32.92 -42.29 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 9360 -3510 -5850 0 0.00 -37.50 -100.00 0.00 

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. Odložená daňová pohledávka 0 3760 9014 -5402 0.00 0.00 239.73 -42.29 

C. III. Krátkodobé pohledávky 38750 39409 87602 -48863 42029 20.35 37.59 -15.24 

C.III 1. Pohledávky z obchodních vztahů 38694 -5351 89834 -30285 26.66 -2.91 50.33 -11.29 

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 

0 3382 -3382 0 0.00 0.00 -100.00 0.00 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. Pohledávky za společníky, členy  0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. Stát - daňové pohledávky -8765 28753 -25605 5050 -100.00 0.00 -89.05 160.42 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 104 -723 824 -585 10.39 -65.43 215.71 -48.51 

8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. Jiné pohledávky 8717 13348 25931 -23043 0.00 153.13 117.52 -48.01 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 62969 90438 22239 -145303 249.05 102.48 16772 -72.32 

C.IV.1. Peníze 35 16 5924 -5902 9.49 3.96 1410.48 -93.03 

2. Účty v bankách 62934 90422 16315 -139401 252.59 102.93 9.15 -71.64 

3. 
Krátkodobé cenné papíry a 

podíly 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 
Pořizovaný krátkodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

D.  I. Časové rozlišení 180 58518 -4160 -226 42583 2451.53 -6.83 -0.40 

D. I. 1. Náklady příštích období 144 58538 -4286 -1016 6.55 2499.49 -7.04 -1.80 

2. 
Komplexní náklady příštích 

období 
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Příjmy příštích období 36 -20 126 790 400.00 -44.44 504.00 523.18 
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Příloha č. 5 Horizontální analýza pasiv 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Položka 
Absolutní změna v tis. Kč Relativní změna v % 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

  Pasiva celkem 108630 1463790 369724 -351404 5,36 68.59 47027 -8.86 

A. Vlastní kapitál 55152 -958443 11346 721901 5,88 -96.46 32.27 1552.14 

A.I. Základní kapitál 0 -350190 0 0 0 -92.84 0 0 

1. Základní kapitál 0 -350190 0 0 0 -92.84 0 0 

2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 

podíly (-) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 0 319922 34133 901600 0.00 0.00 24746 254.65 

A.II 1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 319922 34133 901600 0 0 24746 254.65 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

při přeměnách společností 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 
Rozdíly z ocenění při 
přeměnách společností 

0 0 0 0 0 0 0 0 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku  
2269 -28112 0 0 8,78 -100.00 0 0 

A.III.1. 
Zákonný rezervní fond / 

Nedělitelný fond 
2783 -28112 0 0 10.99 -100.00 0 0 

2. Statutární a ostatní fondy -514 0 0 0 -100.00 0 0 0 

A IV. 
Výsledek hospodaření 

minulých let 
-20253 -462856 -213542 -117648 -4.22 -100.73 -6366.79 -54.24 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let  -20253 -438163 70186 0 -4.22 -95.36 328.91 0 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 -24693 -283728 -117648 0 0 -1149.02 -38.15 

A.V. 
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období (+/-)  
73136 -437225 190773 -62051 131.38 -339.45 61.85 -52.74 

B. Cizí zdroje 54396 2381269 342388 -1025895 5,01 208.81 26543 -26.55 

B.I. Rezervy 15 17742 -17565 1948 0.23 266.64 -72.00 28.52 

B. I. 1. 
Rezervy podle zvláštních 
právních předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Rezerva na důchody a podobné 

závazky 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 15 17742 -17565 1948 0.23 266.64 -72.00 28.52 

B.II. Dlouhodobé závazky 3097 1342868 225328 -1079013 25,07 8691.70 16.59 -68.13 

B. I. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 5207 0 0 0 0 

2 
Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 1583646 -1084220 0 0 0 -68.46 

3. Závazky - podstatný vliv   0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0  0 0 0 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 0 0 0 
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9. Jiné závazky 0 1358318 -1358318 0 0 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 3097 -15450 0 0 25,07 -100.00 -100.00 0 

B. III. Krátkodobé závazky 109608 132636 -13373 -27109 56.09 43.49 0.00 -6.39 

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 40903 92074 32062 -55071 35.72 59.25 -3.06 -19.70 

2. 
Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 48961 -48961 0 0 0 35400 0 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 -100.00 0 

4. 
Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k 

účastníkům sdružení 

38625 -38765 0 0 27589,3 -100 0 0 

5. Závazky k zaměstnancům 792 1391 6955 1149 9.81 15,69 67,8 6,68 

6. 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

-4371 5407 2522 1408 -88,68 969 42,28 16,59 

7. Stát - daňové závazky a dotace 14176 0 1834 -2860 1151.58 -59.65 29.50 -35.53 

8. Krátkodobé přijaté zálohy -25452 -9191 -10891 30034 -51.07 171.69 -16.44 54.25 

9. Vydané dluhopisy 0 41867 0 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní  4087 0 5580 27553 47.99 -77.20 194.22 325.96 

11. Jiné závazky 35848 -9730 -2474 -29322 438.24 28460 -4.98 -62.15 

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci -58324 5622 147998 78279 -6.69 109.19 25781 45017 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 
-

167696 
855563 134315 7570 -21.84 142.60 45170 0.48 

2. Krátkodobé bankovní úvěry  139372 32460 13683 70709 188.54 15.22 20941 27.25 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.I Časové rozlišení  -918 40982 15972 -47410 -100.00 0.00 38.97 -83.24 

C.I.1 Výdaje příštích období -918 40982 -2549 -35240 -100.00 0 -6.22 -91.69 

2. Výnosy příštích období  0 0 18521 -12170 0 0 0 -65.71 

 

  



XI 
 

Příloha č. 6 Vertikální analýza aktiv 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 

  Aktiva celkem 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

B. Dlouhodobý majetek 85.68 % 78.66 % 80.72 % 79.90 % 81.57 % 

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.47 % 0.56 % 0.46 % 0.74 % 0.98 % 

B.   I.    1. Zřizovací výdaje 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.00 % 0.00 % 0.11 % 0.08 % 0.13 % 

3. Software 0.02 % 0.01 % 0.33 % 0.37 % 0.58 % 

4. Ocenitelná práva 0.00 % 0.01 % 0.02 % 0.28 % 0.26 % 

5. Goodwill 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0.45 % 0.53 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek 85.21 % 78.10 % 80.25 % 79.16 % 80.58 % 

B.   II.   1. Pozemky 0.35 % 0.33 % 0.20 % 0.22 % 0.21 % 

2. Stavby 5.66 % 5.54 % 3.52 % 6.01 % 6.45 % 

3. 
Samostatně movité věci a soubor 

movitých věcí 
7.27 % 6.91 % 4.07 % 5.07 % 4.60 % 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.59 % 0.71 % 

7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
0.69 % 2.26 % 2.95 % 0.98 % 0.71 % 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
0.08 % 0.31 % 0.17 % 0.55 % 0.08 % 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 71.16 % 62.76 % 69.33 % 65.74 % 66.78 % 

B.  III. Dlouhodobý finanční majetek 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

B.  III.   1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

3. Ostatní dlouhodobě cenné papíry a podíly 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

C. Oběžná aktiva 14.21 % 21.23 % 17.59 % 18.67 % 16.87 % 

C.   I. Zásoby 5.32 % 7.58 % 5.88 % 5.20 % 7.61 % 

C.  I.     1. Materiál 2.22 % 3.25 % 1.40 % 1.41 % 1.78 % 

2. Nedokončená výroba a polotovary 2.41 % 3.67 % 3.90 % 3.32 % 5.13 % 

3. Výrobky 0.65 % 0.65 % 0.58 % 0.47 % 0.64 % 
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4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

5. Zboží 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.06 % 

C.   II. Dlouhodobé pohledávky 0.00 % 0.44 % 0.27 % 0.32 % 0.20 % 

C.   II.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 0.00 % 0.44 % 0.16 % 0.00 % 0.00 % 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva 

a za účastníky sdružení 
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

6. Dohadné účty aktivní 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

7. Jiné pohledávky 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

8. Odložená daňová pohledávka 0.00 % 0.00 % 0.10 % 0.32 % 0.20 % 

C.  III. Krátkodobé pohledávky 7.65 % 9.08 % 6.48 % 8.08 % 7.52 % 

C.  III.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 7.17 % 8.61 % 4.96 % 6.76 % 6.58 % 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0.00 % 0.00 % 0.09 % 0.00 % 0.00 % 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva 

a za účastníky sdružení  
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

6. Stát - daňové pohledávky 0.43 % 0.00 % 0.80 % 0.08 % 0.23 % 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0.05 % 0.05 % 0.01 % 0.03 % 0.02 % 

8. Dohadné účty aktivní 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

9. Jiné pohledávky 0.00 % 0.41 % 0.61 % 1.21 % 0.69 % 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek 1.25 % 4.14 % 4.97 % 5.06 % 1.54 % 

C.  IV.  1. Peníze 0.02 % 0.02 % 0.01 % 0.16 % 0.01 % 

2. Účty v bankách 1.23 % 4.12 % 4.96 % 4.90 % 1.53 % 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

D.   I. Časové rozlišení 0.11 % 0.11 % 1.69 % 1.43 % 1.56 % 

D.  I.     1. Náklady příštích období 0.11 % 0.11 % 1.69 % 1.43 % 1.54 % 

2. Komplexní náklady příštích období 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

3. Příjmy příštích období 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.03 % 
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Příloha č. 7 Vertikální analýza pasiv 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 

  Pasiva celkem 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 

A. Vlastní kapitál 46.34 % 46.56 % 0.98 % 1.17 % 21.25 % 

A.   I. Základní kapitál 18.62 % 17.68 % 0.75 % 0.68 % 0.75 % 

A.   I. 1 Základní kapitál 18.62 % 17.68 % 0.75 % 0.68 % 0.75 % 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

3. Změny základního kapitálu 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

A.   II. Kapitálové fondy 0.00 % 0.00 % 8.89 % 8.92 % 34.72 % 

A. II.  1 Emisní ážio 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

2. Ostatní kapitálové fondy 0.00 % 0.00 % 8.89 % 8.92 % 34.72 % 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 

a závazků 
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společností 
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

5. Rozdíly z přeměn společností 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

A.   III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
1.28 % 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

A.  III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1.25 % 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

2. Statutární a ostatní fondy 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

A.   IV. Výsledek hospodaření minulých let 23.69 % 21.53 % -0.09 % -5.47 % -9.25 % 

A.  IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 23.69 % 21.53 % 0.59 % 2.31 % 2.53 % 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0.00 % 0.00 % -0.69 % -7.77 % -11.78 % 

A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 
2.75 % 6.04 % -8.57 % -2.97 % -4.97 % 

B. Cizí zdroje 53.62 % 53.44 % 97.88 % 97.39 % 78.49 % 

B.   I. Rezervy 0.33 % 0.31 % 0.68 % 0.17 % 0.24 % 

B.  I.  1. 
Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

3. Rezerva na daň z příjmů 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

4. Ostatní rezervy 0.33 % 0.31 % 0.68 % 0.17 % 0.24 % 

B.   II. Dlouhodobé závazky 0.61 % 0.72 % 37.75 % 39.92 % 13.96 % 

B.  II. 1. Závazky z obchodních vztahů 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.14 % 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0.00 % 0.00 % 0.00 % 39.92 % 13.81 % 

3. Závazky - podstatný vliv 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

4. 
Závazky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

6. Vydané dluhopisy 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

8. Dohadné účty pasivní 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

9. Jiné závazky 0.00 % 0.00 % 37.75 % 0.00 % 0.00 % 

10. Odložený daňový závazek 0.61 % 0.72 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
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B.  III. Krátkodobé závazky 9.65 % 14.29 % 12.16 % 10.69 % 10.98 % 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 5.65 % 7.28 % 6.88 % 7.05 % 6.21 % 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0.00 % 0.00 % 1.36 % 0.00 % 0.00 % 

3. Závazky - podstatný vliv 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

4. 
Závazky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 
0.01 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

5. Závazky k zaměstnancům 0.40 % 0.42 % 0.29 % 0.43 % 0.51 % 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
0.24 % 0.03 % 0.17 % 0.21 % 0.27 % 

7. Stát - daňové závazky a dotace 0.06 % 0.72 % 0.17 % 0.20 % 0.14 % 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 2.46 % 1.14 % 1.84 % 1.40 % 2.36 % 

9. Vydané dluhopisy 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

10. Dohadné účty pasivní 0.42 % 0.59 % 0.08 % 0.21 % 1.00 % 

11. Jiné závazky 0.40 % 2.06 % 1.38 % 1.19 % 0.49 % 

B .IV. Bankovní úvěry a výpomoci 43.03 % 38.11 % 47.29 % 46.61 % 53.31 % 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 37.90 % 28.12 % 40.46 % 40.07 % 44.18 % 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 3.65 % 10.00 % 6.83 % 6.54 % 9.13 % 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

C. I. Časové rozlišení 0.05 % 0.00 % 1.14 % 1.44 % 0.26 % 

C. I. 1. Výdaje příštích období 0.05 % 0.00 % 1.14 % 0.97 % 0.09 % 

2. Výnosy příštích období 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.47 % 0.18 % 

 


