
 

 



 

  



 

 



 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti RACOM s. r. o. 

s využitím vybraných metod finanční analýzy v období let 2004 -2008. V první části 

práce jsou vymezena teoreticko-metodologická východiska finanční analýzy. V další 

části diplomové práce jsou pak vybrané metody aplikovány na tento podnik. Závěr 

práce obsahuje shrnutí získaných výsledků finanční analýzy a návrhy opatření pro 

zajištění vyšší ekonomické výkonnosti podniku. 

ABSTRACT 

The master’s thesis evaluates the financial situation of the RACOM, Ltd. 

company. There are used some selected methods of financial analysis during the period 

2004-2008. Theoretical and methodological basis of financial analysis are outlined in 

the first part of thesis. Selected instruments are applied on this company in the next part. 

Results from the financial analysis and some suggestions which could lead to better 

economic performance of the RACOM, Ltd. company are in the final part of this thesis. 
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1 ÚVOD A CÍLE  

Finanční analýza je významným nástrojem pro zhodnocení finanční situace 

podniku. Pro každý podnik je velmi důležité sledovat vývoj výsledků hospodaření, 

finanční stabilitu, rentabilitu a likviditu, k čemuž se využívá právě finanční analýzy. 

Poskytuje přehled o finanční a majetkové situaci podniku, o příčinách změn a dává 

podněty pro finanční řízení a rozhodování. Je tedy nezbytnou součástí finančního řízení 

každého podniku a jeho správného fungování. 

Finanční analýza zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících 

rozhodnutí a skutečným stavem. Je to hodnocení minulosti, současnosti 

a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Její nespornou výhodou 

je skutečnost, že ji můžeme přizpůsobit specifickým podmínkám prověřované 

společnosti, a tím zvýšit její vypovídací schopnost. 

Díky pravidelně se opakující analýze podnikových dat, může management 

podniku s předstihem odhalit případné problémy, které by podniku mohly vzniknout. 

Pouhý výpočet finančních ukazatelů a srovnání s obecně doporučovanými hodnotami 

ale nestačí a očekávané výsledky nepřinese. Podmínkou úspěšné realizace finanční 

analýzy je její komplexní posouzení. 

Náplní této diplomové práce je rozbor finančního hospodaření podniku, 

tj. komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace vybraného podniku, 

kterým je v tomto případě společnost RACOM s. r. o., která se řadí k jednomu 

z nevýznamnějších exportérů mikrovln na evropském trhu a významný post zaujímá 

také na trhu českém. Diplomová práce vychází z údajů z účetních výkazů a výročních 

zpráv za období 2004 – 2008 a také z informací získaných prostřednictvím konzultace 

s pracovníky tohoto podniku a z dalších zdrojů. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou 

popsány teoretické poznatky o finanční analýze, rizika finanční analýzy a její uživatelé 

a také informační zdroje, z nichž finanční analýza vyplývá. Dále následuje popis 
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základních elementárních metod finanční analýzy – tedy analýza absolutních ukazatelů, 

rozdílových a poměrových ukazatelů.  

V druhé části práce jsou tyto metody aplikovány na konkrétní společnost. 

Závěrečná kapitola tvoří celkové zhodnocení finanční situace analyzované společnosti 

ve sledovaných letech a návrhy na opatření na zlepšení situace v problémových 

oblastech.  

Cílem diplomové práce je provést na základě získaných teoretických poznatků 

finanční analýzu, tedy analyzovat vývoj a současnou finanční situaci společnosti 

RACOM. Dále zhodnotit s použitím vybraných metod finanční analýzy její finanční 

zdraví a odkrýt případně její slabé stránky, které by pro ni mohly v budoucnu znamenat 

problémy. Na základě této analýzy budou navrhnuta opatření, která povedou ke zlepšení 

současné finanční situace společnosti. 

Věřím, že tato diplomová práce bude pro společnost RACOM s. r. o. přínosem 

a bude inspirací pro další kroky vedení společnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního 

hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou 

navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají se kauzální souvislosti mezi daty 

a určuje se jejich vývoj. Tím se zvyšuje vypovídací schopnost zpracovávaných dat, 

zvyšuje se jejich informační hodnota (13). Finanční analýza je tedy soubor postupů 

prováděných s cílem získat informace pro finanční řízení podniku a rozhodování 

externích subjektů.  

„Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 

především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy 

umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, 

představují podklad pro rozhodování jeho managementu. Může jít o dílčí podhled, kdy 

je analýze podrobena pouze vybraná část finančního hospodaření podniku. Někdy 

se hovoří o finanční analýze jako o metodě rozboru, ve které hrají dominantní roli 

finanční částky a čas“ (13, s. 3).  

Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla posouzení vlivu vnitřního i vnějšího 

prostředí podniku, analýza dosavadního vývoje podniku, komparace výsledků analýzy 

v prostoru, analýza vztahů mezi ukazateli, dále je to poskytnutí informací pro 

rozhodování do budoucnosti, analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější 

varianty a interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku 

(13). 

2.2 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 

Základní zdroje informací pro finanční analýzu jsou obsažena v soustavě 

dokumentů tvořících účetní závěrku, tj. v účetních výkazech, v příloze k účetním 

výkazům a ve výroční zprávě (4). Mezi výkazy účetní závěrky patří rozvaha, výkaz 
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zisku a ztráty a příloha k účetním výkazům. Součástí přílohy mohou být další dva 

výkazy, a to přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.  

Tento soubor dat zpravidla plně dostačuje pro provedení standardní finanční 

analýzy. Pokud jsou pro některé vybrané ukazatele nutné podrobnější údaje, získávají 

se přímo z účetních knih, finančních zpráv a dalších zdrojů, jsou-li tyto údaje dostupné. 

Účetní závěrka 

Rozeznáváme tři druhy účetních závěrek, a to řádnou, mimořádnou a mezitímní.  

Řádná účetní závěrka je zpracovávána k poslednímu dni běžného účetního 

období, k tomuto časovému okamžiku jsou uzavírány účetní knihy. Slouží jako základ 

pro výpočet daně z příjmu za příslušný rok. 

„Mimořádná účetní závěrka, která je rovněž konečnou účetní závěrkou, 

je sestavována v případech, kdy to vyžadují okolnosti, např. vstup společnosti 

do likvidace nebo konkurzu“ (5, s. 35). 

„Mezitímní účetní závěrka je závěrkou sestavovanou v průběhu účetního období 

i k jinému okamžiku, než ke konci rozvahového dne. Jde o sestavení závěrky např. 

v souvislosti s přeměnou společnosti. Podstatný rozdíl proti žádné účetní závěrce 

spočívá v tom, že mimo neuzavírání účetních knih je inventarizace majetku 

připravována jen pro účel vyjádření ocenění. Mezitímní účetní závěrka má v porovnání 

s řádnou účetní závěrkou omezenou vypovídací schopnost“ (5, s. 35). 

Rozvaha 

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Označuje se rovněž jako 

bilance. Obsahuje přehled o majetku společnosti a o zdrojích financování, tvořených 

vlastním kapitálem a závazky k určitému datu a umožňuje tak posoudit finanční pozici 

podniku. 

Formálně správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici, kde 

se součet aktiv musí rovnat součtu pasiv. Obsah, rozsah a formu rozvahy určují účetní 

standardy, podle kterých se výkaz sestavuje (9). 
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Výkaz zisků a ztráty 

Dalším základním výkazem účetní závěrky je výkaz zisků a ztráty. Úkolem 

výkazu zisku a ztráty je informovat o úspěšnosti podniku, o výsledku, kterého dosáhl 

podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi výnosy podniku dosaženými v určitém 

období a náklady spojenými s jejich vytvořením. Výkaz má vertikální podobu a je 

uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit provozní výsledek hospodaření, finanční 

výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za běžnou činnost, mimořádný výsledek 

hospodaření po zdanění a výsledek hospodaření za účetní období (9). 

2.2.1.1 Přehled o finančních tocích – cash flow 

Přehled o finančních tocích, který je označován rovněž jako výkaz o cash flow, 

podává podrobnější informace o určité položce rozvahy, a to o přírůstcích a úbytcích 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (4). 

„Koncepce výkazu cash flow je založena na příjmech a výdajích, resp. 

na skutečných hotovostních tocích. Vychází z časového nesouladu hospodářských 

operací a jejich finančního zachycení, tj. z rozdílu mezi náklady a výnosy na jedné 

straně a výdaji a příjmy na straně druhé“ (5, s. 58). 

Pojem cash flow je používán v několika významech. Jednak je pojímán staticky 

jako volná zásoba peněz, která je k dispozici. Toto hledisko je vnímáno především 

podnikem. Na straně investora však jde o dynamické pojetí a využití cash flow jako 

potenciální, budoucí, odnímatelný výnos, který může investor získat v případě, že by 

investoval do podniku (5). Cash flow uvádí peněžní toky z provozní činnosti, investiční 

činnosti a finanční činnosti. 

Při rozlišování metod výpočtu peněžních toků není současné prostředí podvojného 

účetnictví uzpůsobeno pro komplexní sledování peněžních příjmů a výdajů. Z tohoto 

důvodu byly vyvinuty dvě základní metody výpočtu a sestavení přehledu o peněžních 

tocích a to metoda přímá, metoda nepřímá. 

Přímá metoda vykazuje vhodně zvolené skupiny peněžních příjmů a výdajů, 

například v návaznosti na členění ve výkazu zisku a ztrát. Přímá metoda cash flow 

se vypočte jako rozdíl všech příjmů a výdajů uskutečněných za dané období. 
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Nepřímá metoda vychází z hospodářského výsledku (čistého zisku) za dané 

období, který přičtením nákladů, jež nebyly výdajem a příjmů, jež nebyly výnosem 

a odečtením výnosů, jež nebyly příjmem a výdajů, jež nebyly nákladem, upravuje 

na čistou změnu peněžních prostředků. V podnikové praxi se převážně využívá nepřímé 

metody. 

 

2.3 Rizika finanční analýzy 

Mezi základní rizika finanční analýzy patří pravdivost/nepravdivost vstupních 

účetních údajů, riziko izolované interpretace a omezení vypovídací schopnosti 

finančních výkazů.  

2.3.1 Pravdivost vstupních účetních údajů 

Výsledky finanční analýzy jsou zcela závislé na pravdivosti vstupních účetních 

údajů. Pokud tedy například podnik vykazuje ve svých finančních výkazech rostoucí 

výsledky hospodaření, ačkoliv ve skutečnosti tyto výsledky stagnují nebo dokonce mají 

klesající tendenci, pak tyto nepravdivé údaje zcela zkreslí výsledky finanční analýzy 

(4). 

2.3.2 Riziko izolované interpretace 

Rizikem finanční analýzy je riziko izolované interpretace určitého ukazatele nebo 

určité hodnoty. V případě finanční analýzy se jedná o činnost komplexní povahy, neboť 

v jejím rámci dochází k zachycení všech stránek obrazu finanční situace podniku 

a současně k respektování vazeb mezi těmito stránkami (4). 

2.3.3 Omezení vypovídací schopnosti finančních výkazů 

Dalším rizikem finanční analýzy jsou určitá omezení vypovídací schopnosti 

finančních výkazů. Je nutné vzít v úvahu, že české standardy finančního výkaznictví 

v některých směrech neberou v úvahu reálnou ekonomickou situaci, ale preferují spíše 

právní stav. 
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 V rozvaze musí být obsaženy všechny stavy aktiv a pasiv, které by mohly 

finanční hodnocení ovlivnit. Tento předpoklad, v současné době naráží 

na některé aktuálně platné metody účetního výkaznictví. Například vykazování 

leasingu, kde se podle aktuálních účetních postupů předmět operativního nebo 

finančního leasingu a s ním spojené závazky nevykazují u nájemce v rozvaze, 

ale pouze se evidují v podrozvahové evidenci a uvádějí se v příloze k účetní 

závěrce. 

 Ocenění rozvahových položek by mělo vyjadřovat „reálné“ hodnotové 

vyjádření, zejména stupeň rizikovosti položky.  

 Z rozvahy musí být jednoznačně zřejmé, k jakému termínu jsou splatné závazky, 

resp. k jakému termínu lze vykazované složky majetku zpeněžit. Tento 

předpoklad je do značné míry splněn, tím, že v rozvaze se zvlášť vykazují 

majetkové složky dlouhodobé povahy a krátkodobé povahy i pro závazky (4). 

2.4 Uţivatelé finanční analýzy 

O finanční situaci podniku a o jejím hospodaření má zájem se dozvědět několik 

zájmových skupin. Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou předmětem 

zájmu nejen manažerů, ale i mnoha dalších subjektů přicházejících nějakým způsobem 

do kontaktu s daným podnikem. Uživatelé finančních analýz jsou jednak externí 

a jednak interní.  

„K externím uživatelům patří investoři, banky a jiní věřitelé, stát a jeho orgány, 

obchodní partneři, manažeři, konkurence apod.“ (5, s. 33). 

„K interním uživatelům výsledků finanční analýzy patří manažeři, odboráři 

a zaměstnanci“ (5, s. 33). 

2.4.1 Manaţeři 

„Manažeři využívají výstupy finanční analýzy pro operativní i strategické finanční 

řízení podniku. Z hlediska přístupu k informacím mají ty nejlepší předpoklady pro 

zpracování finanční analýzy, neboť disponují i těmi informacemi, které nejsou veřejně 

dostupné externím zájemcům. Manažeři znají pravdivý obraz finanční situace 

a zpravidla jej využívají ke své každodenní práci. Jedná se o to, aby veškerá činnost 
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byla podřizována základnímu cíli podniku, kterým je maximalizace hodnoty podniku“ 

(5, s. 34). Manažeři mají zodpovědnost za udržení likvidity, uspokojení závazků věřitelů 

a získání dostatku kapitálu z obou zdrojů jak prostřednictvím půjček, tak 

prostřednictvím nových investic  

2.4.2 Obchodní partneři 

Těžiště pozornosti obchodních partnerů, dodavatelů, směřuje především 

ke schopnosti podniku hradit splatné závazky. Sledují zvláště solventnost, likviditu, 

zadluženost. Tyto ukazatele mají zájem na příznivé finanční situaci dodavatele. Jde 

zejména o ty odběratele, jejichž možnosti nákupu při případném bankrotu 

dodavatelského podniku jsou do značné míry omezené. Prioritním cílem je tedy 

bezproblémové zajištění výroby (5). 

2.4.3 Investoři 

Investoři, kteří jsou pro podnik poskytovateli kapitálu, sledují informace 

o finanční výkonnosti podniku ze dvou důvodů. Prvním je získání dostatečného 

množství informací pro rozhodování o případných investicích v daném podniku. Hlavní 

pozornost se soustřeďuje k míře rizika a výnosu spojených s vloženým kapitálem. 

Druhým důvodem je získání informací, jak podnik nakládá se zdroji, které již investoři 

podniku poskytli. Tento aspekt je zvláště důležitý v akciových společnostech, a proto, 

že dochází k již zmíněnému oddělení vlastnictví od řízení (5). Zajímají se tedy 

o likviditu, solventnost a o vztah mezi budoucími zisky a cash flow k dlouhodobým 

závazkům. Vlastníci kontrolují, jak manažeři hospodaří.  

2.4.4 Zaměstnanci 

„Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku. Jde o perspektivu a jistotu zaměstnání, o možnosti v oblasti 

mzdové a sociální, popř. další výhody poskytované zaměstnavatelem“ (5, s. 34). 

2.4.5 Banky a věřitelé 

Krátkodobí věřitelé, jako komerční banky, dodavatelé či obchodníci, se zajímají 

především o likviditu, schopnost společnosti generovat peníze a splácet včas své 

závazky. Z pohledu krátkodobých věřitelů se bude analýza nejzevrubněji zabývat 

kvalitou a pohybem krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků a časováním průběhu 
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peněžních toků. Jestliže analýza likvidity vyvolá pochybnosti o tom, zda je společnost 

schopna generovat dostatek hotovosti, krátkodobý věřitel se začne zajímat o solventnost 

podniku. Solventnost je relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků. Pokud 

není dluh řádně splacen, vyvstává otázka, jestli bude věřitel spolu s dalšími osobami 

dostatečně chráněn celkovou hodnotou aktiv. Věřitel podstupuje určité riziko, že ztratí 

celou svou investici anebo její část. 

Dlouhodobý věřitelé, jako např. penzijní fondy a pojišťovny, kteří půjčují peníze 

na několik let, se rovněž zabývají likviditou. Kdyby totiž byli příčinou nesplnění 

krátkodobých závazků, dostali by se do potíží s ostatními investorskými skupinami. 

Kdyby dlouhodobí věřitelé předpokládali, že dlužní bude mít nějaké problémy 

s likviditou, pravděpodobně by neinvestovali do obligací daného podniku, ani by mu 

neposkytli půjčku. Skupina dlouhodobých věřitelů se obyčejně více zajímá 

o dlouhodobou solventnost. 

Pravidelný reporting podniku bance o vývoji finanční situace tvoří integrální 

součást úvěrových smluv. 

2.4.6 Stát a jeho orgány 

„Stát zaměřuje pozornost na kontrolu správnosti vykázaných daní. Státní orgány 

využívají informace o podnicích i pro různá statistická šetření, kontrolu podniků 

se státní majetkovou účastí, rozdělování finančních výpomocí a získávání přehledu 

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

zakázky“ (5, s. 34). 
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3 ZÁKLADNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Ve finanční analýze jsou zpravidla používány dvě základní rozborové techniky, 

které zahrnují metody založené na práci se zjištěnými údaji obsaženými v účetních 

výkazech a s údaji z nich odvozenými.  

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutních ukazatelů využíváme zejména k analýze vývojových trendů 

(srovnávání vývoje v časových řadách) a k procentnímu rozboru komponent (jednotlivé 

položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent). 

Základním zdrojem absolutních ukazatelů jsou data obsažená v účetních výkazech 

jenž jsou uvedena v absolutním vyjádření, tzn. měří rozměr určitých jevů např. majetku, 

kapitálu nebo peněžního toku. Tyto absolutní ukazatele není nutné pro potřebu finanční 

analýzy upravovat (5).  

Dále členíme data podle jejich charakteru, tzn. zda vyjadřují určitý stav, nebo 

informují o údajích za určitý interval, na toková a stavová. 

 Údaje obsažené v rozvaze, které pojednávají o stavu majetku a zdrojů 

financování k určitému okamžiku (např. k 31.12), se nazývají stavovými ukazateli. 

Údaje, které získáme z výkazu zisků a ztráty, který je sestavený na základě porovnání 

výnosů a  nákladů a poskytuje údaje za určité období, se nazývají tokovými ukazateli.  

Absolutní ukazatele používáme k analýze vývojových trendů, tedy k horizontální 

a vertikální analýze. 

Horizontální a vertikální analýza využívá data, která zobrazují současné postavení 

společnosti, jež je výsledkem jejích minulých aktivit, zatímco ve finanční analýze nám 

jde především o odhadnutí zejména budoucích výsledků a jejich rizikovost. I přes tyto 

skutečnosti je takováto analýza užitečná, neboť minulé chování podniku bývá většinou 

velmi dobrým indikátorem jeho budoucího chování. Další důležitou souvislostí je, 
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že současná situace je základnou, z níž nevyhnutelně musí vycházet budoucí 

aktivity (10). 

Aktiva a pasiva, jako výsledek minulého vývoje, charakterizují současnou situaci 

a do značné míry předurčují možnosti a limity budoucího vývoje. Lze tedy očekávat, 

že pokud nedojde k závažným a neočekávaným změnám, budou pravděpodobně 

pokračovat trendy nastolené v minulých obdobích (10). 

Kromě horizontálního a vertikálního rozboru účetních výkazů je důležité 

dopočítat rovněž některé další tzv. rozdílové ukazatele, se kterými se obvykle 

ve finanční analýze pracuje. 

3.1.1 Horizontální analýza 

Tato analýze přejímá přímo data, která jsou získávána nejčastěji z účetních 

výkazů, případně z výročních zpráv. 

Pojmem horizontální analýza se rozumí meziroční porovnání jednotlivých hodnot. 

Tento typ analýzy umožňuje odhalit změny, ke kterým dochází v hodnoceném podniku 

a hlavní trendy v jeho hospodaření (4). 

Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku. 

Jednoduchý vzorec, kterým se vypočte procentní změna, se dá zapsat jako : 

 

Horizontální rozbor v zásadě poskytuje odpověď na dvě dílčí otázky a to na 

otázky: „O kolik se změnila položka výkazu v čase?“ a „O kolik procent se změnila 

příslušná jednotka v čase?“ (5). 

3.1.2 Vertikální analýza 

„Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, 

tzv. struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku 

a z jakých zdrojů byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav 

majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku“ (13, s.17). Struktura aktiv dává 
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obraz o tom, do čeho byl investován kapitál. Obecně platí, že výhodnější je investovat 

do dlouhodobějších aktiv, protože jimi můžeme dosáhnout vyšší výnosnosti. Nulový 

výnos potom přinášení hotové peníze. Čím je umístění kapitálu méně rizikové, tím nižší 

je jeho očekávaný výnos. Struktura pasiv informuje o to, z jak druhých zdrojů jsou 

aktiva pořízena. Platí zásada, že levnější, výnosnější a snáze dostupnější je financovat 

aktiva z krátkodobých cizích zdrojů, protože dlouhodobé jsou většinou dražší. Na druhé 

straně je třeba vzít v úvahu fakt, že krátkodobé zdroje jsou mnohem rizikovější, neboť 

úvěr musí být splácen v krátkých lhůtách a mohou vznikat problémy s likviditou až po 

insolventnost (6). 

Označení vertikální analýza vzniklo proto, že se při procentním vyjádření 

jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů a nikoliv napříč 

jednotlivými roky. Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu zisků a ztráty 

obvykle velikost tržeb a v  rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. Výhodou 

vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje tedy srovnatelnost 

výsledků analýzy z různých let. Používá se proto ke srovnávání v čase 

(časových vývojových trendů v podniku za více let) i v prostoru (srovnávání různých 

podniků navzájem) (6). 

Hledaný vztah můžeme označit jako Pi, pak formalizovaný vzorec pro výpočet 

bude následující: 

 

Ve výkazu zisků a ztrát se jako základ pro procentní vyjádření obvykle bere 

velikost tržeb. Všechny položky výkazu v daném roce jsou tedy vyjádřeny jako 

procento z tržeb, dosažených v daném roce. 

V rozvaze je volba sumy hodnot v rámci celku jednoznačná. Jednotlivé položky 

se vyjadřují jako procento z úhrnných aktiv, tedy celkové bilanční sumě (6). 

Bilanční sumu lze chápat nejen jako sumu všech položek, ale i různých 

podpoložek, které chceme analyzovat. Nicméně bývá běžné začít analyzovat vzhledem 
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k celkové bilanční sumě a další podpoložky počítat pro dokreslení situace v rámci 

jednotlivých oddílů rozvahy (6). 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

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

na jeho likviditu (10). 

Mezi nejčastěji používané rozdílové ukazatele ve finanční analýze patří: 

 čistý pracovní kapitál – ČPK, 

 čisté pohotové prostředky ČPP, 

 čisté peněžně pohledávkové finanční fondy – ČPM. 

3.2.1 Čistý pracovní kapitál - ČPK 

Čistý pracovní kapitál je odrazem financování oběžného majetku. Čím má podnik 

větší čistý pracovní kapitál, tím více by měl být schopen uhradit své finanční závazky. 

To je však ovlivněno strukturou oběžných aktiv a jejich schopností rychle se měnit 

na peníze. Čistý pracovní kapitál by se měl zhruba rovnat hodnotě zásob. Základem pro 

jeho výpočet je účetní výkaz rozvaha. 

Pracovní kapitál můžeme rovněž chápat jako určitý „finanční polštář“, který 

společnosti teoreticky umožňuje, aby mohla i nadále pracovat, i v případě, kdy 

je nucena splatit všechny nebo část svých krátkodobých závazků, které tvoří zdroje 

jejího financování (11). 

Čistý pracovní kapitál označovaný jako provozní nebo provozovací kapitál 

je nejčastěji užívaným rozdílovým ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi oběžnými 

aktivy (bez dlouhodobých pohledávek) a krátkodobými závazky, resp. dluhy, ty mohou 

být vymezeny od splatnosti 1 rok až po splatnost 3měsíční, což umožňuje oddělit 

výstižněji v oběžných aktivech tu část finančních prostředků, která je určená na brzkou 

úhradu krátkodobých závazků, od té části, která je relativně volná a kterou chápeme 

jako určitý finanční fond. 

Ke sledování a hodnocení změn ČPK existuje přístup manažerský a přístup 

z hlediska vlastníka. Finanční manažer chápe ČPK jak relativně volný kapitál, který 
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může využívat k zajištění hladkého průběhu hospodářských aktivit podniku. Je součástí 

dlouhodobého kapitálu vázaného v oběžných aktivech (11). 

Pro vlastníka je ČPK v podstatě běžně pracujícím dlouhodobým kapitálem, neboť 

si vlastník vyhrazuje právo rozhodovat o dlouhodobém financování, o jeho zvyšování 

i snižování. Opatrný přístup k financování vyžaduje, aby byl dlouhodobý kapitál větší 

než stálá aktiva, vlastník si sám určuje, kolik z dlouhodobého kapitálu připadne 

na financování běžné činnosti. 

Manažerský přístup k výpočtu: 

 

Investorský přístup k výpočtu: 

 

3.2.2 Čisté pohotové prostředky - ČPP 

Tento ukazatel vypovídá o okamžité likviditě splatných krátkodobých závazků. 

Čistý pracovní kapitál zahrnuje položky málo likvidní, což může vést k tomu, že čistý 

pracovní kapitál roste, ale likvidita může klesat. 

Čisté pohotové finanční prostředky představují rozdíl mezi hotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky (11).  

 

Za pohotové finanční prostředky mohou být považovány: 

buď:  1. Peníze v pokladně + peníze na běžných účtech 

nebo:  2. Peníze v pokladně + peníze na bankovních účtech + šeky, směnky, 

cenné papíry s krátkou dobou splatnosti, krátkodobé vklady, zůstatky nevyčerpaných 

neúčelových úvěrů.  
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Výhodou ukazatele tohoto typu je jeho nízká souvislost s podnikovými 

oceňovacími technikami. Může však být ovlivněn časovým posunem plateb ve vztahu 

k okamžiku zjišťování likvidity (zadržením nebo naopak dřívějším uskutečněním 

plateb.)  

3.2.3 Čistý peněţně pohledávkový finanční fond - ČPM 

 Nazývá se také čistý peněžní majetek. Představuje střední cestu mezi oběma výše 

uvedenými rozdílovými ukazateli likvidity. Při jeho výpočtu se z oběžných aktiv 

vylučují zásoby nebo i nelikvidní pohledávky. Od těchto upravených aktiv se odečtou 

krátkodobé závazky (výpočet ČPK z pohledu manažera) (13).  

 

Popřípadě se dá čistý peněžně pohledávkový finanční fond vypočíst dle vzorce 

(ČPK z pohledu investora) : 

 

3.3 Analýza tokových ukazatelů 

Analýza tokových ukazatelů vyjadřuje skutečný pohyb, neboli tok peněžních 

prostředků podniku a je východiskem pro řízení likvidity podniku.  

Analýza cash flow - CF 

Cash flow (peněžní tok) je skutečný pohyb peněžních prostředků podniku 

a peněžních ekvivalentů (13). Za peněžní ekvivalenty se považují například dlouhodobé 

peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry 

k obchodování na veřejném trhu (4). Cash flow vyjadřuje reálné toky peněz a jejich 

zásoby v obchodní společnosti. Zatímco přehled cash flow informuje o tvorbě 

finančních zdrojů společnosti v daném období, ukazatel cash flow umožňuje získat 

podrobnou informaci o finančně hospodářské situaci podniku (13). 

Je východiskem pro řízení likvidity podniku, neboť existuje rozdíl mezi pohybem 

hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením, vzniká časový nesoulad mezi 
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hospodářskými operacemi vyvolávajícími náklady a jejich finančním zachycením a také 

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

Analýza peněžních toků je založena na zpětném pohledu na peněžní toky 

a posouzení schopnosti podniku řídit tyto toky. 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo 

více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu (1). Intenzivní ukazatele upozorňují 

na významné souvislosti. Pro dobře provedenou finanční analýzu je ovšem nutná 

i správná interpretace jevů, které se za jejich vznikem skrývají.  

Vypočtené hodnoty poměrových ukazatelů vypovídají o základních rysech 

společnosti. Jejich vypovídací schopnost se zvýší po srovnání s oborovým průměrem.  

Poměrové ukazatele lze sestavovat jako podílové, kdy dávají do poměru část 

celku a celek, nebo jako vztahové, kdy dávají do poměru samostatné veličiny. 

Poměrové ukazatele umožňují získat rychlý a nenákladný přehled o základních 

finančních charakteristikách podniku. Dále umožňují provádět analýzu časového vývoje 

finanční situace dané společnosti, jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy 

tj. porovnávání více podniků navzájem. Také mohou být používány jako vstupní údaje 

matematických modelů umožňujících popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, 

hodnotit rizika i předvídat budoucí vývoj (13). 

Poměrových ukazatelů je velké množství, a proto se třídí do různých skupin podle 

oblastí finanční analýzy, což činí orientaci mezi nimi jednodušší.  

Podle oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele obvykle člení na ukazatele: 

1) likvidity, které se snaží odhadnout schopnost splácet krátkodobé závazky, 

2) aktivity, které měří efektivnosti podnikatelské činnosti a využití zdrojů podle 

rychlosti obratu, 

3) zadluženosti, které posuzují finanční strukturu z dlouhodobého hlediska, jsou 

to indikátory výše rizika při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů nebo 

schopnost znásobit zisk za pomoci cizích zdrojů, 
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4) rentability, které dávají do poměru zisk s jinými veličinami, aby se zhodnotila 

úspěšnost při dosahování podnikových cílů, 

5) tržní hodnoty, které jsou obrazem tržního reálného ocenění společnosti. 

Vztahují tržní cenu akcií společnosti k jejím výnosům, k účetní hodnotě akcie 

a k dalším veličinám, v této diplomové práci nejsou ukazatele tržní hodnoty 

více rozvedeny. 

V každé skupině existuje nepřeberné množství ukazatelů, v této diplomové práci 

je soustředěna pozornost jen na nejdůležitější reprezentanty z každé jednotlivé skupiny. 

3.4.1 Ukazatele likvidity 

Poměrové ukazatele likvidity zkoumají, jestli je podnik likvidní, to znamená, jestli 

má dostatek prostředků na zaplacení krátkodobých závazků. Pro výpočet těchto 

ukazatelů používáme údajů z rozvahy. V rozvaze podniku jsou aktiva řazena podle 

stupně své likvidity neboli podle toho, jak rychle je možné realizovat jejich přeměnu 

na hotové peníze. Ukazatele likvidity vysvětlují vztah mezi oběžnými aktivy 

a krátkodobými závazky a ukazují schopnost společnosti dostát včas svým finančním 

povinnostem. 

Z hlediska časového období, za které zkoumáme problémy likvidity, je nutné 

rozlišovat tři základní stupně likvidity: 

 okamžitá likvidita – likvidita 1. stupně, 

 pohotová likvidita – likvidita 2. stupně, 

 běžná likvidita – likvidita 3. stupně. 

Okamţitá likvidita – likvidita 1. stupně 

Okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit právě splatné závazky. Její 

doporučená hodnota je přibližně 0,2 (použitelné také v podmínkách ČR), resp. její 

hodnota by měla být alespoň kladná. 
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Pohotová likvidita – likvidita 2. stupně 

Poměr součtu krátkodobých pohledávek a finančních prostředků ke krátkodobým 

závazkům vyjadřuje, kolik korun rychle likvidního majetku připadá na 1 Kč 

krátkodobých závazků. Standardní hodnota okamžité likvidity se doporučuje 1 až 1,5 

(11). 

 

Běţná likvidita – likvidita 3. stupně 

Zjišťuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky společnosti. 

Znamená to, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, kdyby proměnila svá 

krátkodobá aktiva v daném okamžiku v hotovost (5). Standardní hodnota běžné 

likvidity je 2,5. U finančně zdravých firem je ve výši 2 až 3. Hodnota nižší jak 1 ve 

většině případů znamená, že podnik krátkodobými zdroji financuje dlouhodobý 

majetek, nemá dostatek pohotových zdrojů k vyrovnání dluhů, které má uhradit 

v nejbližší době (11). 

 

3.4.2 Ukazatele aktivity 

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

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

nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských 

příležitostí a přichází o možné tržby. Ukazatele aktivity se obvykle uvádějí v podobě 

ukazatelů vyjadřujících vázanost kapitálu ve vybraných položkách aktiv a pasiv, 

obratovost aktiv nebo doba obratu aktiv (1). 

Mezi nejpoužívanější ukazatele aktivity patří: 

 obrat celkových aktiv, 

 obrat stálých aktiv, 
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 obrat zásob, 

 obrat pohledávek, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu pohledávek,  

Obrat celkových aktiv 

Obrat aktiv je komplexním ukazatelem měřícím efektivnost využívání celkových 

aktiv. Tento ukazatel udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za daný časový interval, 

kterým je nejčastěji jeden rok. Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší než 

počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby 

nebo odprodána některá aktiva (1).  

 

Obrat stálých aktiv 

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

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

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

investice podniku (13).  

 

Obrat zásob 

Obrat zásob udává počet obrátek příslušného aktiva za sledované období, kterým 

je nejčastěji jeden rok tj. kolikrát se zásoby v sledovaném období přemění na jiné formy 

oběžných aktiv až po prodej výrobků a opětovný nákup zásob (11).  
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Doba obratu zásob 

Tímto ukazatelem lze měřit dobu, po kterou je kapitál vázán v určité formě zásob 

do doby jejich spotřeby nebo prodeje. U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž 

indikátorem likvidity, protože udává odhadovaný počet dnů, za něž se zásoba promění 

v hotovost nebo v pohledávku (11). 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek měří, kolik uplyne dní, během nichž je inkaso peněz 

za tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto dobu musí podnik čekat na inkaso plateb za 

své již provedené tržby za vyrobené výrobky a poskytnuté služby. V úvahu je nutné vzít 

nejen zvyklosti dané země, ale i velikost společnosti, její postavení na trhu a další 

faktory. 

 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Tento ukazatel udává, za jakou dobu jsou průměrně splaceny závazky tzn. jak 

dlouho trvá, než je majetek nebo služba po nákupu uhrazena. Nákup na obchodní úvěr 

uvolňuje peněžní prostředky, které mohou být využity k uspokojování vlastních potřeb.  

 

3.4.3 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení podniku. Napomáhají 

managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku. Provozní 

ukazatele se opírají o tokové veličiny, především o náklady, jejichž řízení má 
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za následek hospodárné vynakládání jednotlivých druhů nákladů, a tím i dosažení 

vyššího konečného efektu (14). 

Mezi provozní ukazatele patří: 

 mzdová produktivita, 

 produktivita práce, 

 průměrná mzda, 

 osobní náklady k přidané hodnotě. 

Mzdová produktivita 

Mzdová  produktivita udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Při 

trendové analýze by měl ukazatel vykazovat rostoucí tendenci (14).  

 

Produktivita práce 

Vzorec pro měření produktivity práce je dán podílem výstupů a vstupů a základní 

ukazatel je vyjádřen přidanou hodnotou připadající na jednoho zaměstnance. Přidaná 

hodnota ukazuje kolik je schopen podnik vyprodukovat v tom nejužším slova smyslu, 

tj. po odečtení pouze nejúžeji souvisejících nákladů (spotřeba materiálu a energie). 

Přidaná hodnota vztažená k průměrnému počtu pracovníků pak vyjadřuje, kolik 

vyprodukuje jeden zaměstnanec. 

 

Produktivita práce se také měří ve vztahu k tržbám, kdy se zjišťují tržby (tržby 

z prodeje zboží a výkony) připadající na jednoho pracovníka nebo také mzdové náklady 

vztažené na průměrný počet pracovníků, z čehož získáváme průměrnou roční mzdu 

jednoho pracovníka. 
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Podělením roční mzdy dvanácti měsíci lze získat průměrnou měsíční mzdu 

jednoho pracovníka. 

 

Osobní náklady k přidané hodnotě 

Tento ukazatel se nevztahuje k průměrnému počtu pracovníků, ale udává podíl 

osobních nákladů na přidané hodnotě a lze ho chápat jako „nákladovost“ přidané 

hodnoty. 

 

3.4.4 Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastním zdroji financování 

podniku, měří rozsah, v jakém podnik používá k financování cizí zdroje. Čím vyšší 

je podíl vlastního kapitálu a stupeň samofinancování, tím je i vyšší finanční stabilita 

podniku, jeho odolnost vůči krizi a tím menší je jeho závislost na věřitelích. Cizí zdroje 

však může na druhé straně působit jako finanční páka a zvyšovat za určitých podmínek 

rentabilitu vlastního kapitálu. Velikost této finanční páky závisí na pákovém ukazateli. 

Čím je tento ukazatel vyšší, čím může být vyšší i zvýšení rentability vlastního kapitálu. 

Za určitých podmínek však může být pákový efekt záporný a růst zadluženosti vede 

k poklesu rentability vlastního kapitálu. Stanovení vhodné kapitálové struktury podniku 

z hlediska jeho finanční stability i pákového efektu patří k jednomu ze základních úkolů 

strategického finančního plánování a řízení (11). 
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Mezi nejpoužívanější ukazatele zadluženosti patří: 

 celková zadluženost, 

 míra finanční samostatnosti  

 koeficient samofinancování, 

 úrokové krytí, 

 finanční páka, 

 ziskový účinek finanční páky 

 dlouhodobé krytí stálých aktiv. 

Celková zadluţenost 

Celková zadluženost nazývána také jako ukazatel věřitelského rizika se vyjadřuje 

jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, 

tím je větší bezpečnostní rezerva proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Z tohoto 

důvodu věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti, ale naopak vlastníci hledají větší 

finanční páku. Při vyšších úrovních celkové zadluženosti je obtížné získání úvěru. 

Všeobecně se považuje celková zadluženost menší jak 50 % za pozitivní vývoj. Celková 

zadluženost větší jak 50 % se považuje za vývoj negativní.  

 

Míra finanční samostatnosti 

Vypovídá, kolik korun vlastního kapitálu připadá na jednu korunu použitých 

cizích zdrojů. Hodnoty by se měly pohybovat – při respektování zjednodušených 

doporučení kolem 1 (100 %), doporučené hodnoty však vyžadují hlubší analýzu 

konkrétních podmínek (zejména výnosnosti celkových aktiv, dosahované úrokové míry) 

(11).  
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Koeficient samofinancování 

Vyjadřuje podíl, v jakém jsou celková aktiva podniku financována ze zdrojů jeho 

vlastníků. Čím větší je tento ukazatel, tím lepší možnosti financování má podnik. Mimo 

to vlastní kapitál představuje tzv. nárazník tlumící ztráty a snižující nebezpečí konkurzu 

z předlužení (11). 

 

Úrokové krytí 

„Úrokové krytí měří, kolikrát by se mohl provozní zisk snížit před tím, než 

se společnost dostane na úroveň, kdy již nebude schopna zaplatit své úrokové 

povinnosti. Nesplnění těchto povinností může vést k tomu, že věřitelé navrhnou 

společnost do konkursního řízení. V čitateli zlomku se používá provozní výsledek 

hospodaření před odečtením úroků a daní. Protože úrok je nákladová položka 

odečitatelná od daňového základu, není schopnost podniku zaplatit úroky ovlivněna 

zdaněním“ (1). 

 

Finanční páka 

Jedná se o převrácenou hodnotu koeficientu samofinancování. Ukazatel je tím 

větší, čím vyšší je podíl cizích zdrojů na celkovém financování (11). 

 

Ziskový účinek finanční páky 

Pro zkoumání celkového dopadu zadluženosti na rentabilitu vlastního jmění slouží 

ukazatel ziskového účinku finanční páky. Pokud je tento ukazatel vyšší jak 1, pak 
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použití cizích zdrojů rentabilitu vlastního kapitálu zvyšuje, je-li menší než 1, působí 

finanční páka opačným směrem a rentabilita vlastního kapitálu se snižuje.  

 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

Ukazatel vyjadřuje krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem. Při hodnotě vyšší 

než 1 dochází k překapitalizaci, která znamená vyšší stabilitu podniku, ale snižuje 

se celková efektivnost podnikání. 

 

3.4.5  Ukazatele rentability 

„Ukazatele rentability někdy označované jako ukazatele výnosnosti, návratnost, 

profitability ratio, jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého 

podnikatelskou činností k nějaké srovnávací základně, která může být jak na straně 

aktiv, tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi. Zobrazují pozitivní nebo naopak negativní 

vliv řízení aktiv, financování podniku a likvidity na rentabilitu“ (5, s. 83). 

Ukazatele rentability poměřují konečný efekt dosažený podnikatelskou činností 

k určitému vstupu, a to buď k celkovému kapitálu, k určitým složkám aktiv, k určitým 

složkám kapitálu, nebo k tržbám. Konstrukce ukazatelů rentability se liší podle toho, 

jaká kategorie zisku je v čitateli příslušného ukazatele obsažena. Může to být: 

 hospodářský výsledek před úroky a zdaněním – EBIT, 

 hospodářský výsledek před zdaněním – EBT, 

 hospodářský výsledek po zdanění – EAT. 

Hospodářský výsledek před úroky a zdaněním, hospodářský výsledek před 

zdaněním a hospodářský výsledek po zdanění zjistíme přímo z výkazu zisku a ztráty. 
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V praxi jsou nejvíce používané následující ukazatele: 

 rentabilita celkového vloženého kapitálu – ROI, 

 rentabilita vlastního kapitálu – ROE, 

 rentabilita celkových aktiv – ROA, 

 rentabilita tržeb – ROS. 

Ukazatel rentability celkového vloţeného kapitálu – ROI 

„Patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí hrubá finanční výkonnosti 

podniku. Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený 

do společnosti, nezávisle na zdroji financování“ (15, s. 53).  

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel vyjadřuje míru efektivnosti využívání vlastního kapitálu ke generování 

čistého zisku. Jedná se o ukazatel zajímající především vlastníky podniku. Míra 

ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika. Pro investora je důležité, aby ukazatel ROE byl vyšší, než je běžná 

úroková míra z úvěrů. V případě, že podnik efektivně využívá cizí zdroje, mělo 

by platit, že ROE je větší než ROA. 

 

Ukazatel rentability celkových aktiv – ROA 

Ukazatel ROA poměřuje „čistý“ zisk s celkovými aktivy investovanými 

do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. Hodnota ROA se 

hodnotí srovnáním s odvětvovým průměrem. Je významným ukazatelem pro hodnocení 

managementu (15). 
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Ukazatel rentability trţeb - ROS 

Rentabilita tržeb neboli ziskové rozpětí charakterizuje zisk vztažený k tržbám. 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje, kolik zisku vyprodukuje podnik každou 1 korunu 

tržeb. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší.  

 

3.5 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové struktury poměrových ukazatelů souhrnně (v jednom grafu nebo 

na jednom obrázku) znázorňují stručně a přehledně najednou několik charakteristických 

znaků finančního zdraví podniku zjištěných poměrovou analýzou a zároveň umožňují 

zjistit vzájemné souvislosti mezi likviditou, finanční strukturou a rentabilitou podniku 

(4). 

Du Pont pyramidový rozklad ukazatelů 

Jako nejvýznamnější aplikace je uváděn tzv. Du Pontův diagram, jehož název, 

je odvozen od chemické společnosti Du Pont de Nemours. Diagram znázorňuje 

závislost rentability vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) na: 

 ziskovém rozpětí, 

 obratu celkových aktiv, 

 poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu (4). 

Jde o rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu, jenž bývá graficky 

znázorňován pomocí diagramu. Rozklad základního ukazatele rentability vlastního 

kapitálu s pomocí Du Pontova diagramu, umožňuje identifikovat faktory, které 

na výsledný ukazatel působí. 
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Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Ve spodní levé části jsou nejprve 

vyčísleny nákladové položky, které jsou pak sečteny do položky celkových nákladů. 

Čistý zisk společnosti se získá odečtením nákladů od tržeb. Zisková marže se vypočte 

jako čistý zisk lomeno tržbami. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými 

položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv (1). 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
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Obr. 1:  Du Pont diagram, rentabilita vlastního kapitálu (15) 
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3.6 Analýza soustav ukazatelů 

Slouží k posouzení celkové finanční situace podniku. Existují jak modely 

založené na větším počtu ukazatelů (20 - 200), tak i modely ústící do jediného čísla.  

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichž typickým příkladem jsou 

pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických 

vazeb mezi ukazateli a jejich rozkladem, 

 účelové výběry ukazatelů, cílem těchto ukazatelů je sestavit takové výběr 

ukazatelů, které by dokázaly kvalitně posoudit finanční zdraví podniku. Tyto 

soustavy se dále dělí na: 

 bonitní modely, které se snaží pomocí jednoho syntetického 

ukazatele různých vypovídacích schopností vyjádřit finanční 

situaci podniku (Tamariho model, Kralickův Quick test, Argentiho 

model), 

 bankrotní modely, které představují systémy včasného varování 

před možným ohrožením finanční situace podniku. Modely jsou 

dvojího druhu, a to jednorozměrné (Beaver) a vícerozměrné 

(Altmanův Z-scóre model, index IN, Tafflerův model). 

Altmanův Z-skóre model 

Altmanův Z-skóre model je výsledkem práce amerického profesora E. I. Altmana 

a je založen na použití vyšších metod finanční analýzy, především diskriminační 

analýzy. Profesor E. I. Altman sestavil na základě statistické analýzy soubor ukazatelů, 

umožňujících pravděpodobnostně předpovídat prosperující nebo problémový podnik. 

Soubor ukazatelů využívá několika finančních ukazatelů vážených podle jejich 

relativního významu pro finance podniku. Výsledkem je určení tzv. Z-skóre. 

Jde o statistickou metodu spočívající v třídění objekt do dvou nebo víc předem 

definovaných skupin podle určitých charakteristik. Tento model relativně dobře 

předpovídá bankrot podniku asi na dva roky do budoucnosti, s nižší přesností (asi 70 %) 

pak na dobu pěti let. Profesor Altman stanovil diskriminační funkci vedoucí k výpočtu 
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Z-skóre diferencovaně pro podniky s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze 

a zvlášť pro předvídání finančního vývoje ostatních firem. Pro tuto práci je důležitý 

Z skóre model pro podniky nekótované na kapitálovém trhu. 

Rovnice důvěryhodnosti nazývaná rovněž Z-scóre: 

 

Kde: 

1 = Čistý pracovní kapitál / Aktiva celkem 

x2 = Kumulovaný nerozdělený zisk minulých let / Celková aktiva 

x3 = EBIT / Celková aktiva 

x4 = Základní jmění / Celkové dluhy 

x5 = Celkové tržby / Aktiva celkem 

Pokud je hodnota Z-skóre vyšší jak 2,9, jde o uspokojivou finanční situaci, při 

hodnotě pohybující se v intervalu od 1,2 do 2,9 hovoříme o nevyhraněné finanční 

situaci, je-li hodnota nižší než 1,2, signalizuje to vážné finanční problémy podniku. 

Altmanův Z-skóre model upravený pro podmínky českých podniků 

Altmanův model byl vyvinut ve Spojených státech americký na základě 

empirických zkušeností s fungováním vybraného vzorku amerických podniků. Není 

tedy možné se stoprocentní účinností aplikovat tento model v podmínkách 

transformujících se ekonomik včetně české. Problematická je „kvalita“ některých 

vstupních dat, a kromě toho časové řady statistických údajů a poměrových ukazatelů 

nejsou dostatečně dlouhé. Kromě toho samotný Altmanův model nelze chápat jako 

jednoznačné měřítko náchylnosti podniku k bankrotu (11). 

O určité řešení těchto problémů se pokusili Inka a Ivan Neumaierovi. Pokusili se 

o modifikaci Altmanova modelu pro podmínky českých podniků. Do již známé rovnice 

přidávají další proměnnou postihující problematiku platební neschopnosti českých 

podniků: 
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Kritéria hodnocení indexu Z modifik. jsou totožná s kritérii hodnocení původního 

Altmanova indexu (11). 

Index důvěryhodnosti IN 

Inka a Ivan Neumaierovi sestavili čtyři indexy, které umožňují posoudit finanční 

výkonnost a důvěryhodnost českých podniků. 

 index IN95, 

 index IN99, 

 index IN01, 

 index IN05. 

Index důvěryhodnosti IN95 

Tento index je výsledkem analýzy 24 empiricko-induktivních ukazatelových 

systémů, které vznikly na základě modelů ratingu a praktické zkušenosti při analýze 

finančního zdraví podniků. Akcentuje hledisko věřitele, a proto byl označen jako index 

důvěryhodnosti nebo také věřitelský (bankrotní) index. Při odhadování finanční tísně 

podniku vykazuje index více než 70 % úspěšnost. Obdobně jako Altmanovo Z-skóre 

obsahuje index IN95 standardní poměrové ukazatele z oblasti aktivity, výnosnosti, 

zadluženosti a likvidity, a urči se ze vztahu:  

 

Kde:  

 x1 = Aktiva /Cizí kapitál 

 x2 = EBIT/Nákladové úroky 

 x3 = EBIT/Celková aktiva 

 x4 = Celkové výnosy/Celková aktiva 

 x5 = Oběžná aktiva/Krátkodobé závazky a úvěry 

 x6 = Závazky po lhůtě splatnosti/Výnosy 
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 V1 až V6 = Váhy jednotlivých ukazatelů 

Významnost jednotlivých ukazatelů je výsledkem analýzy empiricko-induktivních 

ukazatelových systémů a je určena podle četnosti výskytu ukazatele. Kriteriální hodnoty 

jsou stanoveny jako vážený aritmetický průměr za jednotlivá odvětví (13). 

Index důvěryhodnosti IN99 

Akcentuje pohled vlastníka a vyjadřuje kvalitu (bonitu) podniku z hlediska jeho 

finanční výkonnosti. Je výsledkem diskriminační analýzy, upravuje váhy použité 

v indexu IN95 platné pro ekonomiku ČR s ohledem na jejich význam pro dosažení 

kladné ekonomické hodnoty ekonomického zisku.  

 

„Úspěšnost tohoto bonitního indexu je vyšší než 85 % a je vhodný zejména 

v případech, kdy lze jen obtížně stanovit alternativní náklad na vlastní kapitál podniku, 

který je základní podmínkou pro propočet ekonomického zisku“ (13, s. 111). 

Index důvěryhodnosti IN01 

Tento index je dalším indexem důvěryhodnosti, který sestavili Inka a Ivan 

Neumaierovy. Při jeho sestavování vycházeli z českých účetních výkazů a zahrnuli do 

něj zvláštnosti ekonomické situace v ČR. Při své analýze vycházeli z dat z 1915 

podniků z průmyslu, která rozdělili na skupinu 583 podniků tvořících hodnotu (kladný 

ekonomický zisk), skupinu 503 podniků v bankrotu nebo těsně před bankrotem a 829 

ostatních podniků. Pomocí diskriminační analýzy pak dospěli k indexu IN01 pro 

průmysl (17). 

 

Kde: 

x1 = aktiva/cizí zdroje 

x2 = EBIT / nákladové úroky 

x3 = EBIT / aktiva celkem 
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x4= výnosy celkem / aktiva celkem 

x5= oběžná aktiva / krátkodobé závazky včetně bankovních úvěrů 

Hodnota indexu IN01 větší než 1,77 znamená, že podnik tvoří hodnotu a hodnoty 

indexu IN01 menší než 0,75 znamenají, že podnik spěje k bankrotu. Mezi hodnotami 

0,75 a 1,77 je šedá zóna, tj. podniky netvořící hodnotu, ale také nebankrotující. Jinak 

řečeno bonitní podniky netvoří hodnotu (17). 

Index důvěryhodnosti IN05 

Byl vytvořen jako poslední v řadě a je aktualizací indexu IN01 podle testů na 

datech průmyslových podniků z roku 2004. 

 (13) 

„Kromě nově definovaných vah jednotlivých poměrových ukazatelů se změnily 

i hranice pro klasifikaci podniků. Pokud je IN větší jak 1,6 tak se dá předvídat 

uspokojivá finanční situace podniku. IN větší jak 0,9 až do 1,6 značí „šedou zónu“ 

nevyhraněných výsledků. Pokud má podnik IN menší nebo rovno 0,9, tak je ohrožen 

vážnými finančními problémy“ (13, s. 112). 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části jsou předchozí teoretické poznatky převedeny do praktické roviny. 

Jejich aplikace je zaměřena na společnost RACOM s. r. o. Nejdříve je zmíněno stručné 

představení společnosti. Následuje finanční analýza společnosti. 

4.1 Chrarakteristika společnosti RACOM s. r.o. 

4.1.1 Základní údaje o společnosti 

 

Název:       RACOM s. r. o. 

Sídlo:       Nové Město na Moravě, Mírová čp. 1283, PSČ 592 

IČ:       463 43 423 

Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:    1 550 000 ,- CZK 

Organizační složky:   Matčiná společnost RACOM s. r. o. Nové Město na 

                                    Moravě, Mírová 1283 Česká republika, 

Provozovna:     RACOM Blansko, Gellhornova 12b, Česká republika, 

                                  technologické středisko pro SMT a smíšenou montáž. 

Dceřiná společnost: RACOM SLOVENSKO s. r. o., Partizánské,                

Moyzesova 417/14, Slovenská republika. 

Orgány společnosti:   valná hromada, jednatelé, dozorčí rada 

Počet zaměstnanců:   93
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4.1.2 Profil společnosti 

Pro vlastní hodnocení výkonnosti podniku je zvolen podnik RACOM s. r. o. 

RACOM s. r. o. je ryze česká společnost, která se od svého vzniku v roce 1989 

specializuje na vývoj a výrobu rádiových modemů a dalších zařízení pro bezdrátový 

přenos dat. V průběhu svého vývoje společnost rozšířila své portfolio o služby budování 

bezdrátových datových sítí a jejich management. 

RACOM s. r. o. směřuje své aktivity na tuzemský trh a se stále rostoucí měrou 

také na vývoz do zahraniční, kde je v současné době jednou z předních světových firem 

působících v oblasti výroby rádiových modemů.Jsme moderní výrobní společnost 

s vlastním technologickým střediskem pro SMT a smíšenou montáž v Blansku, 

dceřinou společností RACOM SLOVENSKO a rozsáhlou sítí mezinárodních partnerů, 

kteří zajišťují realizaci projektů a prodej radiomodemů v zahraničí.  

RACOM s. r. o. zaměstnával k 31.12. 2008 celkem 93 pracovníků (19). 

4.1.3 Cíle společnosti 

Společnost RACOM s. r. o. vyvíjí a vyrábí vlastní zařízení především pro přenos 

dat v úzkopásmových rádiových kanálech VHF, UHF s cílem patřit mezi technicky 

nejlepší výrobce ze světového hlediska. Nově se zaměřuje také na vývoj a výrobu 

mikrovlnných spojů v pásmech10 GHz a výše. Po celou dobu existence se společnost 

snaží o uplatnění vlastního systému pro paketový přenos dat, který je vhodný pro krátké 

a časté zprávy jak ve stacionárních, tak i mobilních aplikacích, a zajistit jeho prosazení 

v těch oblastech, kde jsou okruhové komunikační systémy, většinou dodávané velkými 

podniky, neefektivní. Komunikační systém MORSE je neustále rozvíjen a lze s ním 

budovat geograficky neomezené sítě. Nadále si chce RACOM s. r. o. udržet pozici 

v budování celostátních sítí pro přenosy dat v oblasti telemetrických a SCADA systémů, 

technologických aplikací, platebních a sázkových terminálů a mobilních prostředků 

v České republice a stále více se RACOMu daří prosazovat i v zahraničí. Úspěchy 

v zahraničí dosahuje díky rozvíjení spolupráce se stávajícími zahraničními partnery 

a také aktivním vyhledáváním nových distributorů a partnerů v regionech, kam 

v minulosti RACOM nedodával (18). 
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4.1.4 Pozice na trhu 

V oblasti privátních rádiových datových sítí pro telemetrii, řízení technologických 

procesů (SCADA) zaujímá RACOM s. r. o. dominantní pozici v ČR především 

důslednou specializací, neustálým vývojem jednotlivých zařízení a spolehlivou 

uživatelskou servisní podporou. V evropském měřítku jsou RACOM a jeho produkty 

pro VHF, UHF rádiové přenosy vnímány na 2. pozici hned za jedním z největších 

výrobců těchto zařízení.  

Ze studie, kterou si nechal RACOM zpracovat renomovanou mezinárodní 

společností v roce 2008, že RACOM patří mezi výrobce s velmi dobrou reputací, 

přičemž jeho výrobky jsou hodnoceny jako velmi dobré, kvalitní a dostupné za vyšší 

ceny ve srovnání s konkurencí.  

Technická úroveň produktů RACOM a jejich efektivita v porovnání s odlišnými 

principy přenosu nebo s jinými obdobnými výrobky vede k úspěšnému prosazování 

se na zahraničních trzích, a to zejména při náročných požadavcích na budování 

bezdrátových sítí. Existuje reálný předpoklad pro upevňování stávajících pozic 

a k dalšímu pronikání na nové trhy (19). 

4.1.5 Přehled produktů 

V roce 2008 byl na trh uveden první transparentní rádiový modem 

s implementovanou technologií SDR (software defined radio) s názvem RE400. 

Stávající portfolio výrobků bylo doplněno o radiomodem MR400 s výkonem až 25W. 

Vylepšen byl router pro GSM/GPRS přenosy MG100 a také byl proveden upgrade 

Network Management system MServer.  

Na území České republiky provozuje tato společnost na základě telekomunikační 

licence ČTÚ veřejnou telekomunikační službu datového přenosu prostřednictvím 

celostátní sítě MODANET. V rámci této služby bylo v roce 2008 zahájeno 

i poskytování služeb přenosu dat s technologií veřejné sítě GSM/GPRS. V oblasti 

software jsou nadále poskytovány aktualizované produkty k jednotlivým prvkům 

rádiových sítí. Během roku 2008 byly dokončeny některé dílčí vývojové projekty 

na zakázku pro zákazníka Telenor a jeho projekt VHF data (19). 
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4.2 Analýza finanční situace podniku 

V této části diplomové práce bude zpracována finanční analýza společnosti 

RACOM s. r. o. Tato analýza má za cíl zhodnotit finanční situaci vybrané společnosti. 

K posouzení finanční situace podniku bude využito základních metod finanční analýzy, 

mezi které patří analýza absolutních, rozdílových a tokových ukazatelů, analýza 

poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů, atd.  

Pro zpracování následující finanční analýzy se vychází z výkazů účetní závěrky 

společnosti RACOM v letech 2004 až 2008. 

4.2.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů je prvním krokem finanční 

analýzy. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje ve výkazech v určitých 

relacích a souvislostech. V případě horizontální analýzy bude zkoumán vývoj sledované 

veličiny v čase a ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Analýza sleduje 

strukturu účetních výkazů a za vztažnou veličinu je zvolena veličina mající pro daný 

rozbor smysl. 

4.2.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Z horizontální analýzy aktiv v tab. 15 (viz. příloha 2). je zřejmé, že vývoj 

celkových aktiv společnosti zaznamenal za sledované období roku 2004 – 2008 rostoucí 

trend s výjimkou roku 2007, kdy došlo k poklesu z důvodu nepříznivé situaci na trhu. 

Po meziročním nárůstu celkových aktiv v letech 2004 až 2005 o 8,19 % došlo 

v následujícím období k poklesu o 5,28 %. Vývoj v období roků 2006 až 2007 ukazuje 

pokles o - 8,19 %. V období 2007 až 2008 byl zaznamenán nejvyšší nárůst, kdy celková 

aktiva vzrostla o 18 300 tis. Kč , tedy o 12,94 %. 

Graf 1 Graf  1: představuje trend celkových aktiv společně s trendem jeho 

položek, tedy s trendem dlouhodobého majetku, oběžných aktiv a časového rozlišení. 

Trend celkových aktiv byl z převážné části ovlivněn trendem oběžných aktiv. 

V posledním roce se stálá aktiva zvýšila také vlivem růstu dlouhodobého majetku, který 

vzrostl oproti roku 2006 o 19 %. Nárůst dlouhodobého majetku byl způsoben z největší 

části nárůstem dlouhodobého finančního majetku přibližně o 78 %, také bylo 
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investováno do software a do staveb. Velký nárůst dlouhodobého finančního majetku 

byl způsoben v důsledku oceňovacího rozdílu z přecenění majetku majetkového podílu 

společnosti. Časové rozlišení je minimální, proto se dá říci, že takřka neovlivňuje 

celková aktiva. 

 

Graf  1:  Vývoj aktiv ve sledovaném období (19) 

Velký vliv na stálá aktiva mají aktiva oběžná, která jsou v případě RACOMu 

tvořena převážně prostředky na bankovních účtech, krátkodobými pohledávkami 

a zásobami. V oblasti oběžných aktiv byl zaznamenán podobný vývoj, jako vývoj 

u celkových aktiv tzn. v období 2004 až 2005 nárůst o 10,36 %, v dalším období mírný 

pokles o - 4,67 %. Tento pokles se v dalším období ještě snížil o - 12,29 % 

a v posledním roce došlo k nárůstu o 9,73 %. Nejvyšší růst oběžných aktiv byl 

zaznamenán v roce 2005 a to o 9 548 tis. Kč, tj. - 10,36 %, jak lze zjistit z tab. 15 (viz. 

příloha 2). Na toto zvýšení oběžných aktiv mělo zásadní vliv zvýšení nedokončené 

výroby a krátkodobých pohledávek, zejména navýšení prostředků na účtech v bankách, 

tyto účty byly v roce 2005 navýšeny o 28,98 %, a také výrazné zvýšení pohledávek 
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u ovládajících a řídících osob o 65,5 % v roce 2005 a zvýšení jiných krátkodobých 

pohledávek o 219,05 %. 

 

Graf  2:  Vývoj oběžných aktiv ve sledovaném období (19) 

Dlouhodobý majetek je další položkou, která se výrazně podílí na celkových 

aktivech. Dlouhodobý majetek má rostoucí tendenci a dosáhl v průměru 48 193 tis. Kč. 

Je tvořen dlouhodobým hmotný majetkem, dlouhodobým nehmotným majetkem 

a dlouhodobým finančním majetkem. 

Dlouhodobý hmotný majetek i přes důsledek opotřebení se stále zvyšuje,protože 

společnost do tohoto majetku investuje svůj kapitál. Tento růst dlouhodobého hmotného 

majetku leze pozorovat v grafu 3. V rozboru vertikální analýzy aktiv je dlouhodobý 

hmotný majetek více rozebrán, je ale třeba dodat, že hlavní část těchto stálých aktiv 

tvoří stavby a poté pozemky a samostatné movité věci a soubory movitých věcí. 

Dlouhodobý nehmotný majetek dosahuje velmi nízkých hodnot, jak lze vidět 

z grafu V této položce je zastoupen pouze software, RACOM nevlastní žádné patenty či 

licence apod. Podpoložka softwaru zaznamenala výraznějších změn pouze v  roce 2008, 

kdy vzrostla o 323 %. 
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Dlouhodobý finanční majetek se dle tab. 15  (viz. příloha 2) podílí na celkových 

aktivech průměrně necelými 6 %. Velký nárůst této položky byl zaznamenán v roce 

2008 (78,8 %), toto navýšení vzniklo, jak se lze dozvědět v příloze k účetní závěrce 

roku 2008 (19), v důsledku oceňovacího rozdílu z přecenění majetku majetkového 

podílu společnosti. 

Detailnější pohled vývoje dlouhodobého majetku ve sledovaném období vidíme 

v grafu 3. 

 

Graf  3:  Vývoj dlouhodobého majetku ve sledovaném období (19) 

4.2.1.2 Vertikální analýza aktiv 

Ve vertikální analýze aktiv byla jako základna pro posuzování podílu jednotlivých 

položek stanovena celková aktiva.  

Ve sledovaném období roků 2004 až 2008 nebyly zaznamenány výraznější změny 

v poměru mezi stálými a oběžnými aktivy. Nejvyšší položkou, která tedy tvoří stálá 

aktiva, jsou aktiva oběžná.  
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Oběžná aktiva společnosti RACOM s. r. o. tvoří převážně finanční majetek, 

zásoby, krátkodobé pohledávky a časové rozlišení. Na celkových aktivech se OA 

v průměru podílejí z 66 %. V oběžných aktivech je nejvíce zastoupen finanční majetek, 

který činí pro rok 2004 (28,68 %), 2005 (32,84 %), 2006 (39,18 %), 2007 (39,42 %) 

a 2008 (31,53 %) podílu z celkových aktiv dle tab. 16 (viz. příloha 2). Vázání volných 

prostředků na běžných účtech společnost RACOM s. r. o. odůvodňuje plánovanými 

úhradami dotačních projektů. (19). 

Pro ilustraci vývoje struktury aktiv uvádím následující graf 4. 

 

Graf  4:  Vývoj struktury aktiv ve sledovaném období (19) 

Krátkodobé pohledávky tvoří ve sledovaném období v průměru 17 % celkových 

aktiv a průměrně 26 % oběžných aktiv a jejich stav má v průběhu let pro podnik 

pozitivní klesající tendenci, až na poslední rok, kdy se krátkodobé pohledávky zvýšily 

vlivem růstu pohledávek z obchodních vztahů (nárůst o 65,8 %), dle tab. 16 (viz. 

příloha 2).  

Poslední sledovanou položkou oběžných aktiv jsou zásoby, především materiál, 
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v posledních třech letech zvolna klesal. Nejvyšší podíl byl zaznamenán v roce 2005, 

kdy zásoby činily 16,20 % z celkových aktiv a 21,8 % z oběžných aktiv. Největší vliv 

na tomto vysokém podílu zásob v roce 2005, mělo zvýšení daňových pohledávek 

za státem, zvýšení nedokončené výroby, zvýšení pohledávek za ovládající a řídící 

osobou a v neposlední řadě nárůst peněžních prostředků poskytnutých MPO v rámci 

dotací a z dotačních fondů ES na bankovní účet.  

Podrobnější vývoj struktury oběžných aktiv lze vidět v následujícím grafu 5. 

 

Graf  5:  Vývoj struktury oběžných aktiv (19) 

Pohledem na vertikální strukturu zásob lze zjistit, že je analyzovaný podnik 

podnikem výrobní, protože ze struktury zásob převažuje materiál, který činí v průměru 

sledovaných období 54 % celkových zásob, výrobky se pak podílejí na celkových 

zásobách z 28 %  a nedokončená výroba z 18 %, dle tab. 16 (viz. příloha 2). 

Další sledovanou položkou utvářející celková aktiva, je dlouhodobý majetek. 

Podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech činí přibližně 33 % a má vyjma 

roku 2005 rostoucí tendenci. Na zvýšení dlouhodobého majetku v roce 2005 a 2007 
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dlouhodobý majetek bylo zvýšení položky “Stavby”, konkrétně se jednalo o výstavbu 

nové provozovny v Blansku (19). 

V roce 2005 bylo investováno 315 tis. Kč do strojů a zařízení. V dalším roce se 

uskutečnily investice do nového zařízení pro pájení v parách do provozovny Blansko 

(19). V roce 2007 se investice do strojů a zařízení neuskutečnila, proto se hodnota této 

podpoložky pouze snížila o odpisy. 

Podíl časového rozlišení na celkových aktivech je zanedbatelný, ve sledovaném 

období nepšesáhl ani 1 %. 

4.2.1.3 Horizontální analýza pasiv 

Na straně pasiv se na vývoji celkové bilanční sumy podílí rostoucí vlastní kapitál 

a cizí zdroje. Z grafu č. 6 je patrné, že nárůst vlastního kapitálu je způsoben růstem 

výsledku hospodaření minulých let a vývojem výsledku hospodaření běžného účetního 

období. Vlastní kapitál se v roce 2007 snížil (- 6,24 %) oproti minulému roku o 8 702 

tis. Kč, jak lze zjistit z tab. 17 (viz. příloha 2). Důvodem bylo vyplacení podílů na zisku 

společníkům z částky, která převyšuje zisk dosažený za běžné účetní období.  

Nejvyšší nárůst vlastního kapitálu byl zaznamenán v roce 2005 a 2008. V roce 

2005 se vlastní kapitál zvýšil oproti minulému roku o 12,15 %. V roce 2008 byl nárůst 

o 11,90 % ovlivněn nárůstem kapitálových fondů, konkrétně podpoložky oceňovacích 

rozdílů z přecenění majetku a závazků které vzrostly o 80,69 %. Společnost podle 

přílohy k závěrce upravila v roce 2008 hodnotu majetkového podílu ve společnosti 

RACOM Slovensko s. r. o. v odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním 

kapitálu společnosti – oceňovací rozdíl z přecenění majetku se vyčíslil na 7 143 tis. Kč., 

proto položka kapitálové fondy zaznamenala nárůst o 80,69 %. Vývoj vlastního kapitálu 

ve sledovaném období, spolu s vývojem jeho složek – VH minulých let, VH za účetní 

období a kapitálových fondů je uveden v grafu 6. V tomto obrázku je vynechán základní 

kapitál a rezervní a ostatní fondy, které představují relativně zanedbatelnou položku 

oproti ostatním složkám vlastního kapitálu. 

Cizí zdroje tvoří především krátkodobé závazky. Krátkodobé závazky jsou 

tvořeny z největší části závazky z obchodních vztahů, závazky k zaměstnancům, 

závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, také státními daňovými 

závazky a dotacemi.  
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V roce 2005 se výrazně snížila podpoložka „Stát-daňové závazky a dotace. 

Snížení představovalo ve srovnání s předchozím rokem změnu o 7 166 tis. Kč, jak je 

patrné z tab. 17 (viz. příloha 2), což bylo způsobeno předpisem dotace na tento 

závazkový účet, jehož zůstatek je vlastně pohledávka za státem, jak se dá zjistit 

z přílohy k účetní závěrce (19). 

 

Graf  6:  Vývoj vlastních zdrojů ve sledovaném období (19) 

RACOM s. r. o. netvoří (vyjma zákonných rezerv) ostatní rezervy, proto nijak 

nezasahují do pohybů cizích zdrojů. Společnost pro svůj provoz nevyužívá ani 

dlouhodobých, ani krátkodobých bankovních úvěrů.  

Skladbu zdrojů financování hospodářské činnosti podniku je třeba také sledovat 

ve vztahu ke struktuře aktiv a likvidnosti jejich jednotlivých složek. Z porovnání výše 

a vývoje dlouhodobého majetku a vlastního kapitálu vyplývá, že podnik má finančně 

kryta vlastním kapitálem jak stálá aktiva, tak i aktiva oběžná. 
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4.2.1.4 Vertikální analýza pasiv 

Ve vertikální analýze pasiv byla jako základna pro posuzování podílu 

jednotlivých položek stanovena celková pasiva jak můžeme vidět z tab. 18 (viz. 

příloha 2). 

Z rozboru pasiv je zřejmé, že vlastní kapitál jednoznačně převyšuje nad cizím 

kapitálem. Nejvíce tedy ovlivňuje růst pasiv vlastní kapitál. Pokud se zkoumají 

jednotlivé položky vlastního kapitálu, pak se zde nejvýrazněji promítá růst výsledku 

hospodaření minulých let a druhou položkou, která výrazněji ovlivňuje vlastní kapitál 

je výsledek hospodaření běžného účetního období. Výsledek hospodaření minulých let 

tvoří v průměru přibližně 72 % celkových pasiv a 81 % vlastního kapitálu.  

 

Graf  7:  Vývoj struktury pasiv ve sledovaném období (19)  

Cizí zdroje se podílejí na celkových pasivech v průměru pouhými 10,2 %. Cizí 

zdroje jsou více popsány v horizontální analýze pasiv v tab. 18 (viz. příloha 2). Grafické 

zobrazení vývoje struktury pasiv pak můžeme vidět v následujícím grafu 7. 

Za sledované období měla společnost nulové hodnoty časové rozlišení, proto se 

nepromítají do struktury pasiv. 
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RACOM nemá ve sledovaném období dlouhodobé závazky ani dlouhodobé 

pohledávky, stejně jako bankovní úvěry a žádný majetek společnosti není zatížen 

zástavním právem. 

4.2.1.5 Horizontální analýza nákladů a výnosů 

V horizontální analýze je upřena pozornost na jednotlivé výsledky hospodaření, 

včetně přidané hodnoty a také na významné položky, které je ovlivňují. Přidaná hodnota 

ukazuje, co je podnik schopen vydělat po odečtení základních nákladů jako 

je spotřebovaný materiál, energie a provozní služby. Vývoj přidané hodnoty ve 

sledovaném období, spolu s vývojem jejích složek lze vidět v grafu 8. 

 

Graf  8:  Vývoj přidané hodnoty a jejích složek ve sledovaném období (19) 

Přidaná hodnota zaznamenala postupný mírný pokles v prvních třech letech, kdy 

se pohybovala okolo 63 500 tis. Kč. V roce 2007 byla zaznamenána výraznější změna 

poklesu přidané hodnoty skoro o 28 %. V roce 2008 přidaná hodnota sice opět nabírá 

rostoucí tendenci, avšak stále ještě nedosahuje hodnot prvních tří let. Tento trend 

poklesu je způsoben poklesem tržeb a tedy snižující se produkcí.  
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Provozní výsledek hospodaření má podobný průběh jako přidaná hodnota, 

tj. v prvních třech letech mírně klesá, v roce 2007 poklesne až o - 76,8 % a v roce 2008 

zaznamenává nárůst. Provozní zisk v roce 2008 vzrostl oproti předchozímu roku 

o 177 %. Na tomto razantním nárůstu se nejvíce podílely tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu, kdy tato položka vzrostla o 47,7 % a položka „změny stavu rezerv 

a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“, která 

se snížila o - 340 %.  

Finanční výsledek hospodaření je v roce 2006 záporný. Na tento záporný finanční 

výsledek hospodaření má vliv to, že podnik v roce 2006 přestal vykazovat výnosy 

z dlouhodobého finančního majetku. Další vliv na záporný finanční výsledek 

hospodaření mají ostatní finanční náklady, které jsou v dalších letech kompenzovány 

ostatními finančními výnosy.  

 

Graf  9:  Vývoj výsledku hospodaření za běžné účetní období ve sledovaném 

období (19) 
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Vývoj výsledku hospodaření za účetní období je pozitivní vyjma roku 2007 kdy se 

výsledek hospodaření za účetní období snížil oproti roku 2006  o - 66,44 % jak je patrné 

z tab. 19 (viz. příloha 2). Výsledek hospodaření za účetní období je ovlivňován hlavně 

provozním a finančním výsledkem hospodaření. Vývoj výsledku hospodaření běžného 

účetního období vidíme v grafu 9. 

Negativně se jeví fakt, že v průběhu let roste výkonová spotřeba. Výkonová 

spotřeba by měla být poměřena s tržbami z vlastních výrobků a služeb, protože tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb jsou nejpodstatnější položkou výnosů a je od nich 

požadován růst, zatímco výkonová spotřeba představuje nejpodstatnější položku 

nákladů a je od ní vyžadován pokles. V případě analyzovaného podniku výkonová 

spotřeba roste rychleji než tržby z prodeje vlastních výrobků a v roce 2007 kdy obě 

hodnoty klesly, tržby zaznemenaly menší pokles. Výkonová spotřeba ale představuje 

v průměru sledovaného období přibližně 27 % tržeb z prodeje vlastních výrobků 

a služeb, což je relativně malý podíl a podnik se nemusí příliš znepokojovat trendem 

výkonové spotřeby. 

4.2.1.6 Vertikální analýza nákladů a výnosů 

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty jsou za vztažnou veličinu zvoleny 

celkové výnosy, jak je patrné z tab. 20 (viz. příloha 2). Vzhledem k charakteru 

výrobního podniku je rozhodující část výnosů zajišťována tržbami za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Hlavní pozornost bude směřovat na poměr přidané hodnoty 

k celkovým výnosům a provozního výsledku hospodaření k celkovým výnosům.  

Struktura výnosů uvedená v tab. 1  má za cíl provést pomocný výpočet celkových 

výnosů jako základny vertikální analýzy. Celkový objem výnosů má od roku 2004 

klesající tendenci, nárůst výnosů lze sledovat pouze v posledním roce 2008, tento nárůst 

činil 19 604 tis. Kč (21,8%) oproti předchozímu roku. Výnosy podniku tvoří z 87 % 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.  

Poměr přidané hodnoty k celkovým výnosům je stabilizován na úrovni kolem 

53 % jak je patrné z tab. 20 (viz. příloha 2). Po provedení oborové analýzy (18) bylo 

zjištěno, že má RACOM vynikající poměr přidané hodnoty vůči výnosům ve srovnání 

se stejnými podniky v oboru. Poměr provozního výsledku hospodaření k celkovým 

výnosům má klesající tendenci a v posledním roce se zvýšil ze 4,6 % na 10,5 %. Tento 
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jev je způsoben zejména růstem osobních nákladů v  prvním roce z 29,8 % na 33,4 %, 

v roce 2006 na 37,2 %, v roce 2007 na 39,5% a v posledním roce se osobní náklady 

nepatrně snížily na 39,2 %, jak je vidět z tab. 20 (viz. příloha 2). Takto vysoké osobní 

náklady jsou nežádoucí a v porovnání s oborovou analýzou jsou vyšší než 

charakteristická hodnota za odvětví (18). 

Tab. 1: Struktura výnosů v tis. Kč (19) 

Text 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 110 305 101 542 100 332 74 887 85 750 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  2 643 3 956 2 849 9 347 13 780 

Ostatní provozní výnosy 1 608 4 136 2 332 1 545 2 252 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  3 940 2 670 0 0 0 

Výnosové úroky 325 561 1 073 1 517 1 478 

Ostatní finanční výnosy 2 037 1 363 1 134 2 703 6 343 

Výnosy celkem 120 858 114 228 107 720 89 999 109 603 

 

Pomineme-li rok 2006, tak účetní výsledek hospodaření je k poměru celkových 

výnosů relativně velký. Na účetní výsledek hospodaření mají vliv jak klesající provozní 

náklady, tak pozitivní finanční výsledek hospodaření. 

Analýza nákladů vychází ze strategických cílů podnikatele. Využívá postupu pro 

tokové ukazatele. Při zkoumání příčin změn procentní analýzy komponent nákladů se za 

100 % považují celkové náklady. 

Provozní náklady jsou tvořeny položkami: spotřeba materiálu a energie, služby, 

osobní náklady, daně a poplatky, odpisy majetku a ostatními provozními náklady. 

Z tab. 2 je patrné, že nejvýznamnější položku jak provozních nákladů, tak 

celkových nákladů tvoří náklady osobní. Osobní náklady v průběhu let kolísají 

z důvodu neustále se měnícího počtu zaměstnanců. Osobní náklady zahrnují mzdy 

a sociální a zdravotní pojištění pracovníků. Během sledovaného období se podíl těchto 

nákladů na celkových nákladech pohybuje okolo 44 %. 

Také spotřeba materiálu a energie se podílí velkou měrou na tvorbě provozních 

a celkových nákladů. V průměru činí 30 % celkových nákladů.  
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Podíl odpisů majetku na celkových provozních výnosech činí v průměru 

sledovaného období 5,9 %. Poměr odpisů k celkových nákladům se dá zhodnotit jako 

pozitivní. V roce 2006 došlo ke snížení objemu této položky, o rok později se naopak 

odpisy mírně zvýšily a tento postupný růst pokračoval i v dalším roce. 

Tab. 2: Vertikální struktura nákladů v tis. Kč (19) 

Text 2004 2005 2006 2007 2008 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 

Náklady celkem 94 212 93 377 89 791 75 536 91 071 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Spotřeba materiálu a 
energie 29 441 31 271 27 239 20 779 25 484 31,25% 33,49% 30,34% 27,51% 27,98% 

Služby 10 874 10 133 8 551 7 570 9 250 11,54% 10,85% 9,52% 10,02% 10,16% 

Osobní náklady 36 028 38 133 40 123 35 625 43 040 38,24% 40,84% 44,68% 47,16% 47,26% 

Daně a poplatky 125 122 129 140 128 0,13% 0,13% 0,14% 0,19% 0,14% 

Odpisy majetku 5 071 4 549 5 180 5 703 5 577 5,38% 4,87% 5,77% 7,55% 6,12% 

Ostatní provozní 
náklady 1 883 1 362 2 064 1 922 1 668 2,00% 1,46% 2,30% 2,54% 1,83% 

Provozní náklady 83 422 85 570 83 286 71 739 85 147 88,55% 91,64% 92,76% 94,97% 93,50% 

Ostatní finanční 
náklady 4 321 3 138 3 722 3 747 5 468 4,59% 3,36% 4,15% 4,96% 6,00% 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Finanční náklady 4 323 3 138 3 722 3 747 5 468 4,59% 3,36% 4,15% 4,96% 6,00% 

Daň z přijmu za 
běžnou činnost 6 467 4 669 2 783 50 456 6,86% 5,00% 3,10% 0,07% 0,50% 

 

4.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele podniku se používají především pro analýzu a řízení likvidity 

podniku. Jedním z nejužívanějších rozdílových ukazatelů je ukazatel čistého pracovního 

kapitálu, jeho analýza je obsahem následující části práce. Jako další rozdílový ukazatel 

je analyzován čistý peněžní majetek. 

4.2.2.1 Čistý pracovní kapitál  

Pohled na čistý pracovní kapitál z pozice vlastníka podniku a manažera se různí. 

V této části je vyčíslen a zhodnocen čistý pracovní kapitál z pohledu manažera. Velikost 

čistého pracovního kapitálu je významným indikátorem platební schopnosti podniku. 

Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být při dostatečné likvidnosti jeho 

složek schopnost podniku hradit své finanční závazky. Nabývá-li ukazatel záporné 
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hodnoty, jedná se o tzv. nekrytý dluh. Obecně platí, že čím je čistý pracovní kapitál 

vyšší, tím je podnik stabilnější. 

Z tab. 3 vidíme, že čistý pracovní kapitál je kladný, to znamená, že jemu 

odpovídající část oběžných aktiv je kryta dlouhodobými zdroji. RACOM s. r. o. tvoří 

kladný ČPK ve všech letech sledovaného období, to značí, že má podnik finanční 

polštář, který mu umožní pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že by ho potkala 

nějaká nepříznivá událost, jež by vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků. 

Tab. 3:  Čistý pracovní kapitál v tis. Kč (19) 

Text 2004 2005 2006 2007 2008 

Zásoby  21 281 23 091 21 618 18 972 20 618 

Krátkodobé pohledávky  33 100 35 795 18 974 13 816 26 168 

Krátkodobý finanční majetek  37 797 46 801 60 343 55 739 50 356 

Oběžná aktiva  92 178 105 687 100 935 88 527 97 142 

Krátkodobé závazky   15 613 16 187 12 221 8 405 11 757 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky celkem   15 613 16 187 12 221 8 405 11 757 

Čistý pracovní kapitál 76 565 89 500 88 714 80 122 85 385 

 

Čistý pracovní kapitál je vhodné hodnotit v kombinaci s poměrovými ukazateli 

likvidity. Mezi používané poměrové ukazatele patří i podíl mezi čistým pracovním 

kapitálem a hodnotou celkových aktiv podniku, tento podíl je vypočten v kapitole 3.3.3. 

Při hodnocení tohoto ukazatele se musí brát v úvahu možnost zkreslení ukazatele 

vlivem neočištění oběžných aktiv o méně likvidní nebo zcela nelikvidní položky jako 

jsou obtížně vymáhatelné nebo nedobytné pohledávky, obtížně prodejné nebo 

neprodejné zásoby apod. Jelikož ale RACOM s. r. o. podléhá auditu účetní závěrky, tak 

je toto zkreslení méně pravděpodobné než u malých podniků. 

4.2.2.2 Čistý peněţní majetek  

Hodnota tohoto ukazatele je dána rozdílem oběžných aktiv, která jsou očištěna 

o nelikvidní složky oběžného majetku (zásoby a nelikvidní pohledávky).  

Čistý peněžní majetek vykazuje ve sledovaném období kladný výsledek, 

přesvědčit se o tom lze ztab. 4. ČPK společnosti RACOM je relativně velký, což je 
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dáno vysokými hodnotami finančního majetku. Jak již bylo zmíněno, společnost 

využívá dotací ze státního rozpočtu a z prostředků strukturálních fondů ES. Peněžní 

prostředky z těchto dotací jsou evidovány v podpoložce „účty v bankách“. Tato 

podpoložka má zásadní vliv na velikost krátkodobého finančního majetku. 

Tab. 4:  Peněžní majetek v tis. Kč (19) 

Text 2004 2005 2006 2007 2008 

Finanční majetek 37 797 46 801 60 343 55 739 50 356 

Krátkodobé pohledávky 33 100 35 795 18 974 13 816 26 168 

Krátkodobá oběžná aktiva 70 897 82 596 79 317 69 555 76 524 

Krátkodobé závazky 15 613 16 187 12 221 8 405 11 757 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

Celkové krátkodobé závazky 15 613 16 187 12 221 8 405 11 757 

Čistý peněžní majetek 55 284 66 409 67 096 61 150 64 767 

 

4.2.3 Analýza tokových ukazatelů 

Analýza tokových ukazatelů vyjadřuje skutečný pohyb, neboli tok peněžních 

prostředků podniku a je východiskem pro řízení likvidity podniku. 

Analýza cash flow  

Princip peněžních toků zdůrazňuje, že pro finanční řízení je rozhodující konkrétní 

tok peněžních prostředků, nikoliv účetně vykazované výnosy a náklady. Finanční zdraví 

podniku totiž závisí na jeho schopnosti uhrazovat peněžní platby svým věřitelům, 

dodavatelům, zaměstnancům, vlastníkům. Tyto peněžní toky společnosti nejsou 

zveřejněny a společnost pro všechny sledované roky výkaz o peněžních tocích 

nesestavovala, proto této oblasti není v diplomové práci věnováno více pozornosti. 

4.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Cílem této kapitály je porovnání finančních poměrových ukazatelů podniku 

RACOM s. r. o. a odhalení příčin vedoucích k jejich hodnotám. Jednotlivé druhy 

ukazatelů jsou analyzovány ve stejném pořadí a podle stejných vztahů a postupů jak 

je uvedeno v podkapitole 2.1.4 Analýza poměrových ukazatelů, tj. nejdříve jsou 
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provedeny výpočty ukazatelů likvidity, dále aktivity, zadluženosti, provozních 

ukazatelů a rentability. 

4.2.4.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity odpovídají na otázku, zda je podnik schopen včas splatit své 

krátkodobé závazky. Zabývají se nejlikvidnější částí majetku podniku ve vztahu 

k závazkům s nejkratší dobou splatnosti (13).  

Z grafu 10 vidíme, že všechny sledované ukazatele likvidity podniku 

zaznamenaly podobný vývoj až do roku 2007, v následujícím roce 2008 ukazatel běžné 

likvidity pokračoval v rostoucím trendu, zatímco pohotová a okamžitá likvidita měla 

klesající tendenci. Rostoucí běžná likvidita a klesající pohotová likvidita v roce 2008 

poukazuje na fakt, že společnost váže příliš mnoho prostředků v zásobách a měla by 

uvažovat o snížení svých zásob. 

Z výpočtů okamžité likvidity v tab. 21 (viz. příloha 3) je zřejmé, že podnik nemá 

nejmenší potíže s platební schopností splácet své obchodní závazky. Na druhou stranu 

takto vysoké hodnoty ukazatele vypovídají o neefektivní využívání do podniku 

vložených prostředků, které nepřinášejí patřičnou výnosnost a mohly by být vloženy 

nebo investovány do aktiv s vyšší výnosností. Tím by se zlepšila celková výnosnost 

vložených prostředků. 

Vývoj pohotové likvidity má podobný charakter jako okamžitá likvidita. RACOM 

drží nízkou úroveň závazků při vysokém zůstatku peněžních prostředků i krátkodobých 

pohledávek a vysoké hodnoty ukazatele nejsou důsledkem nadměrného růstu 

pohledávek. Opět by měli vlastníci podniku přemýšlet o efektivnějším využití 

peněžních prostředků. V roce 2007 dosahuje podnik absolutně nejvyšší pohotové 

likvidity za sledované období. V tomto roce je pohotová likvidita 9,5krát větší než 

oborový průměr (0,87). Hodnoty vybraných ukazatelů společnosti RACOM s. r. o. jsou 

v celé práci srovnávány s průměrnými hodnotami odvětví, kterých dosáhly podniky 

spadající v daném období do téže skupiny podniků. Data pro výpočet průměrných 

hodnot odvětví jsou převzata z internetových stránek (18).  

Ukazatel běžné likvidity spíše ukazuje na solventnost podniku, tj. na schopnost 

podniku získávat prostředky na úhradu svých závazků v dlouhodobějším horizontu nebo 

obecnou schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. Je to dáno tím, 
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že zásoby už nejsou tak jednoduše převoditelné na peněžní prostředky. Ve sledovaném 

období má běžná likvidita rostoucí tendenci. V posledním roce se hodnota této likvidity 

vyšplhala až na 13,58 což je v porovnání s oborovým průměrem naprosto nadprůměrná 

hodnota.  

 

Graf  10: Vývoj likvidity ve sledovaném období (19) 

Úzkou vazbu na ukazatele běžné likvidity má čistý pracovní kapitál. Společnosti 

se daří snižovat krátkodobé závazky, z čehož pramení vysoké hodnoty pracovního 

kapitálu, dle tab. 21 (viz. příloha 3). Společnost tak má k dispozici velké množství 

dlouhodobých zdrojů sloužících k financování provozního chodu podniku. Dokonce 

v relativním vyjádření tvoří pracovní kapitál více jak 50% celkových aktiv podniku.  

RACOM dosahuje v případě všech tří stupňů likvidit nadprůměrné doporučované 

hodnoty a také v  porovnání s odvětvovým průměrem vychází, že společnost má 

v případě všech tří stupňů likvidit ve sledovaném období vyšší hodnotu 

likvidity, než je běžné u nejlepších podniků v odvětví (16).  

Výbornou likviditu zajišťuje zejména finanční majetek, který činí v průměru 

ve všech pěti sledovaných období částku asi 50 000 tis. Kč. 
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Nevýhodou ukazatelů likvidity je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního 

(oběžného) majetku, ale ta v daleko větší míře závisí na budoucích cash flow. 

4.2.4.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy (1). 

Obrat celkových aktiv měří efektivnost využití veškerých aktiv v podniku. 

Nejlepších hodnot podnik dosáhl v roce 2004, kdy celková aktiva obrátila v peněžní 

prostředky skoro jedenkrát za rok. Hodnota obratu aktiv podniku je slabší a je nižší než 

charakteristická hodnota za odvětví. RACOM by měl zvýšit tržby nebo odprodat 

některá aktiva.  

Obrat stálých aktiv má vliv na pořízení nového majetku. Nízké hodnoty tohoto 

ukazatele vyjadřují nízké využití stálých aktiv. Z grafu 11 můžeme vidět, že obrat 

stálých aktiv má klesající tendenci, nejvyšší hodnoty tedy dosáhl v roce 2004 kdy, se 

stálá aktiva obrátila v roce skoro 3krát.  

 

Graf  11: Obrat jednotlivých položek aktiv (19) 
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Ukazatele obratu zásob vyjadřuje počet obrátek za 1 rok. Zásoby se v podniku 

ve sledovaném období obrátily 4 až 5krát. Oběžná aktiva byla v tomto období vázána 

ve formě zásob v průměru 77 dní za sledované období, dle tab. 22 (viz.příloha 3). Po 

provedení oborové analýzy byl zjištěn oborový průměr 14,9 v roce 2006 a 12,7 v roce 

2007 obrátek za rok, což vyjadřuje vázání oběžných aktiv v zásobách přibližně 28 dní 

(18). Hodnota obratu zásob je tedy několikrát nižší, než je oborový průměr. Z toho lze 

vyvodit, že má podnik problémy s nelikvidními zásobami.  

Doba obratu aktiv, je doba, která vypovídá o tom, jak společnost využívá aktiva 

za účelem dosažení tržeb, je tedy měřítkem celkové produkční efektivnosti. Doba obratu 

stálých aktiv se neustále zvyšovala a v roce 2008 dosáhla obratu za necelých 225 dní. 

Dobu obratu zásob, kterou je možné označit také za indikátor likvidity je nutné 

držet na co nejnižší úrovni. Doporučovaná hodnota doby obratu zásob je 25 dnů a doba 

splatnosti pohledávek nad 90 dnů je nežádoucí. RACOM je vysoko nad hranicí 25 dnů 

a v roce 2004 a 2005 přesahuje dokonce nežádoucí hranici 90 dnů, což značí, že zásoby 

společnosti rostou rychleji než její tržby. Doba obratu zásob se ve společnosti RACOM 

průměrně pohybuje okolo 77 dnů, jak je vidět z tab. 5. V porovnání s dobou obratu 

jiných podniků stejného oboru, jejichž doba obratu zásob se pohybuje zhruba okolo 24 

či 25 dnů je patrné, že doba obratu zásob společnosti je skutečně příliš vysoká. 

Tab. 5: Doba obratu aktiv ve sledovaném období (19) 

Text Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Doba obratu stálých aktiv (ve dnech) SA/( T/365) 123,06 136,05 179,54 223,18 224,79 

Doba obratu oběžných aktiv (ve dnech) OA/( T/365) 297,88 365,65 357,05 383,6 356,24 

Doba obratu zásob (ve dnech) Zásoby/( T/365) 68,77 79,89 76,47 82,21 75,61 

 

Doba obratu pohledávek, která udává průměrnou dobu splatnosti pohledávek, byla 

nejvyšší v roce 2005. V tomto roce představovala 124 dnů nesplacené pohledávky. 

Podnik se sice v roce 2006 a 2007 snažil dobu pohledávek snížit, ale v roce 2008 

se pohledávky opět zvýšily, což může být zapříčiněno vlivem poklesu ekonomické 

situace na trhu. Zrychlování obratu pohledávek vede ke zkrácení průměrné doby 

splatnosti a tím i ke snížení potřeby kapitálu. Doba obratu pohledávek, je značně delší 
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než doba obratu závazků. To je pro společnost nevýhodné, protože platí dříve, než 

inkasuje. 

Doba obratu závazků stanovuje dobu, která v průměru uplyne mezi nákupem 

zásob a externích výkonů a jejich úhradou. Společnost má velmi dobrou platební 

morálku a patří k solventním podnikům. Z výše vypočtených hodnot doby obratu 

závazků se lze domnívat, že průměrný obchodní úvěr s dodavateli má splatnost od 

jednoho do necelých dvou měsíců. 

4.2.4.3 Provozní ukazatele  

Tyto ukazatele jsou zaměřeny dovnitř podniku a uplatňují se tedy ve vnitřním 

řízení. 

V rámci provozních ukazatelů, které sledují provozní výkonnost podniku, jsem se 

zaměřila na ty ukazatele, které se vztahují k zaměstnancům. Jsou jimi produktivita 

z přidané hodnoty, osobní náklady k přidané hodnotě a průměrná mzda. U společnosti 

RACOM je vidět z tab. 6 stabilní vývoj ukazatelů produktivit práce v prvních třech 

analyzovaných letech. V roce 2005 se produktivita práce z přidané hodnoty mírně 

snížila, což mělo na svědomí zvýšení mzdových nákladů, v roce 2006 se produktivita 

udržela na hodnotě 682 i za předpokladu mírného zvýšení mezd. V roce 2006 se ale 

zvýšila produktivita práce z tržeb, která v tomto roce dosáhla nejvyšší hodnoty za 

sledované období. 

Tab. 6: Ukazatele produktivity ve sledovaném období  v tis. Kč (19) 

Provozní ukazatele Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Produkt. práce z přidané hodnoty Přidaná hodnota/počet prac. 697, 11 681, 12 682,5 486,05 562,7 

Průměrná roční mzda Mzdové N/počet pracovníků 275,14 291,04 304,4 269,62 326,96 

Osobní N k přidané hodnotě Osobní N/přidaná hodnota 0,56 0,6 0,63 0,79 0,82 

Průměrný počet pracovníků   -  83 89 93 87 93 

 

Osobní náklady k přidané hodnotě sledují, jakou část z toho, co bylo vytvořeno 

v provozu, odeberou náklady na zaměstnance. Čím menší je tento poměr, tím lepší 

je výkonnost na jednu korunu vyplacenou zaměstnancům.  
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4.2.4.4 Analýza zadluţenosti a finanční struktury 

Zadluženost není pouze negativní charakteristikou podniku. Její růst může přispět 

k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku, avšak současně zvyšuje 

riziko finanční nestability (1). 

Míra celkové zadluženosti společnosti, která se dá považovat za ukazatel 

věřitelského rizika, protože s jeho růstem roste i riziko, že při platební neschopnosti 

věřitelé o svůj vložený majetek přijdou, se pohybuje okolo hodnoty 0,09, dle tab. 7. 

U společnosti RACOM jsou tyto výsledky způsobeny minimálními zdroji ve formě 

krátkodobých závazků. Je zřejmé, že společnost nemá sebemenší potíže se zadlužeností. 

Na druhou stranu se tím zhoršuje výnosnost vloženého kapitálu, který se v podniku 

akumuluje bez patřičného zhodnocení, a vlastníci by měli přemýšlet o investování 

přebytečného kapitálu.  

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti 

a jejich celkový součet činí 100 %. Koeficient samofinancování vyjadřuje finanční 

nezávislost podniku. Z pohledu věřitelů mají tyto ukazatele příznivé hodnoty a nedá 

se očekávat, že by měl podnik problémy se získáním úvěru nebo že by musel platit větší 

úrokovou míru než je obvyklé v daném odvětví. V odvětvové analýze se koeficient 

samofinancování pohybuje okolo 34 %.  

Tab. 7: Ukazatele zadluženosti ve sledovaném období (19) 

Ukazatele zadluženosti Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Celková zadluženost Cizí zdroje./aktiva 0,13 0,1 0,09 0,07 0,08 

Koeficient samofinancování Vlastní kapitál/aktiva 86,70% 89,92% 90,50% 92,50% 91,60% 

Finanční páka Aktiva/vlastní kapitál 1,15 1,11 1,1 1,08 1,09 

Zadluženost vlastního jmění Cizí zdroje/vlastní kapitál 0,15 0,11 0,1 0,08 0,09 

Míra finanční samostatnosti VK/cizí zdroje 6,52 8,92 9,57 12,26 10,92 

 

I ukazatel míry zadluženosti k vlastnímu kapitálu vypovídá o stejné problematice 

jako předešlé dva ukazatele a nemá dodatečnou vypovídací schopnost. Vývoj míry 

zadluženosti k vlastnímu kapitálu a k aktivům podniku nabývají téměř nulových hodnot. 

Je to dáno minimální zadlužeností podniku, jak bylo zmíněno v předešlém textu, a tím 

pádem téměř všechna aktiva jsou tvořena vlastním kapitálem.  
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Čím vyšší je hodnota finanční páky, tím vyšší je zadluženost podniku tzn., že 

podniková aktiva jsou financována převážně z cizích zdrojů. V hodnocené společnosti 

je tomu naopak. V průměru ve sledovaných letech na 1 Kč vlastního kapitálu připadalo 

1,1 Kč celkových aktiv. Tento fakt vypovídá o tom, že společnost financuje svá aktiva 

z velké míry z vlastních zdrojů. 

4.2.4.5 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří mezi nejdůležitější způsoby hodnocení podnikatelské 

činnosti. Rentabilita je formou vyjádření míry zisku z podnikání.  

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROI) měří efektivnost podnikání bez 

ohledu na zdroje financování. V prvním sledovaném období dosáhl podnik nejlepšího 

výsledku, na 100 Kč vloženého kapitálu připadlo téměř 20 Kč zisku. V dalších 

obdobích jsou hodnoty nižší a v roce 2007 se rentabilita celkového vloženého kapitálu 

propadla až na úroveň 3,27 %, jak je možné vidět v tab. 24 (viz. příloha 3). 

Rentabilita vlastního (ROE) kapitálu představuje výnosnost kapitálu vloženého 

vlastníky podniku. Pro majitele společnosti by měla být potvrzením toho, jestli mu jeho 

kapitál přináší dostatečný výnos. RACOM dosahuje ziskovosti vlastního kapitálu kolem 

12 % kromě roku 2007, kdy došlo ke zhoršení tohoto ukazatele na hodnotu 3,5 %, dle 

tab. 24 (viz. příloha 3). V prvních třech letech je vidět pokles ROE, oproti rentabilitě 

celkového vloženého kapitálu, což je dáno finanční strukturou, kdy je téměř celý kapitál 

podniku tvořen vlastními zdroji a tím se projevuje negativní vliv finanční páky na 

ziskovost vlastního kapitálu. Financování podniku i pomocí cizích zdrojů by patrně 

zvýšilo hodnoty ziskovosti vlastního kapitálu, ale také by se zvýšilo finanční riziko 

vzniklé hrozbou neschopnosti platit úroky a splácet úvěr. Dle oborové analýzy je 

hodnota ROE podniku dobrá, protože se nachází mezi hodnotou u nejlepších podniků 

v odvětví a charakteristickou hodnotou za odvětví (18).  

Rentabilita aktiv (ROA) má podobný procentní vývoj jako rentabilita vlastního 

kapitálu a rentabilita celkového vloženého kapitálu, tzn., v prvních čtyřech letech klesá 

z necelých 15 % na 3,2 % a v posledním roce se zvýší na 8,4 %. Rentabilita aktiv 

společnosti je vyšší než oborový průměr. 

Rentabilita tržeb (ROS) představuje míru zisku připadající na jednu korunu tržeb. 

Hodnota ukazatele vypovídá o tom, jak dokáže podnik kontrolovat své náklady. 
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Nejvyšší rentabilitu za sledované období vykazuje rok 2005 a to 17,3 % a nejslabším 

rokem, tak jako u všech předchozích rentabilit je rok 2007. Podle oborové analýzy 

je snížená rentabilita celkovým projevem u všech podniků stejného oboru. 

 

Graf  12: Vývoj ukazatelů rentability za sledované období (19) 

Z grafu 12 vidíme, že všechny sledované ukazatele rentability podniku od roku 

2004 klesaly, nejnižší hodnoty všech rentabilit za sledované období byly zaznamenány 

v roce 2007, kdy klesly i rentability ostatních podniků v oboru. 

4.2.4.6 Pyramidové soustavy ukazatelů  

Du Pont pyramidový rozklad ukazatelů 

Rozkladem ukazatele ziskovosti vlastního kapitálu se provádí faktorová analýza, 

která zkoumá vliv dílčích ukazatelů na souhrnný ukazatel ziskovosti vlastního kapitálu. 

Rentabilita vlastního kapitálu je ovlivněna finanční pákou, obratem aktiv 

a ziskovým rozpětím, přičemž poslední dva ukazatele určují rentabilitu aktiv. Na 

základě rozkladu prvního stupně v tab. 8 je možné usoudit, že ROE je určován spíše 
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vývojem rentability aktiv než finanční páky. Druhý stupeň rozkladu pak ukazuje, že 

vývoj rentability vlastního kapitálu nejvíce koresponduje s vývojem obratu aktiv. 

RACOM by tedy měl věnovat zvýšenou pozornost obratu aktiv a finanční páce.  

Tab. 8: Rozklad ROE – Du Pont diagram (19) 

Text Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

1.      stupeň             

ROE VH po zdanění/Vlastní kapitál 0,17 0,16 0,1 0,04 0,09 

ROA VH před zdaň. a úroky/Aktiva 0,2 0,17 0,11 0,03 0,09 

Finanční páka Aktiva/ Vlastní kapitál 1,15 1,11 1,1 1,08 1,09 

2.      stupeň             

ROE VH po zdanění/Vlastní kapitál 0,17 0,16 0,1 0,04 0,09 

Ziskové rozpětí HV po zdanění /Tržby 0,88 1,15 1,52 1,41 0,15 

Obratovost aktiv Tržby/Aktiva 0,86 0,72 0,67 0,6 0,62 

Finanční páka Aktiva/ Vlastní kapitál 1,15 1,11 1,1 1,08 1,09 

 

4.2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Poslední část finanční analýzy jsem věnovala analýze soustav ukazatelů. Tyto 

soustavy ukazatelů vyjadřují celkovou podnikovou výkonnost a ekonomickou situaci 

prostřednictvím jednoho čísla. Využila jsem je tedy jako doplňkový faktor pro 

hodnocení finanční situace. Konkrétně jsem zvolila Altmanův Z scóre model a Index 

IN05. 

4.2.5.1 Altmanův index finančního zdraví upravený pro podmínky českých 

podniků 

Modifikovaný Altmanův model má pro praktické použití určitou nevýhodu v tom, 

že závazky po lhůtě splatnosti nejsou veřejně publikovaným údajem. Protože jsou však 

povinnou součástí přílohy k účetní závěrce, která je dostupným podkladem, je tento 

problém při vynaložení určitého úsilí řešitelný. Další nevýhodou může být to, 

že ukazatel platební neschopnosti hodnotí finanční zdraví podniku z krátkodobého 

hlediska, zatímco Altmanův model byl původně konstruován na hodnocení finančního 

zdraví z hlediska dlouhodobého. 
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Tab. 9: Altmanův Z scóre model (19) 

Text Výpočet Váha 2004 2005 2006 2007 2008 

x1 ČPK/Aktiva 1,2 0,58 0,63 0,58 0,57 0,53 

x2 Nerozdělený zisk min. let/A 1,4 0,66 0,69 0,75 0,81 0,72 

x3  VH před úrok.a zdaněním/Aktiva 3,7 0,2 0,17 0,11 0,03 0,09 

x4      ZK/Celkové dluhy 0,6 0,09 0,11 0,11 0,15 0,12 

x5 Tržby/Aktiva 1 0,85 0,74 0,67 0,59 0,62 

Z-skóre     3,26 3,16 2,89 2,61 2,67 

 

Z tab. 9 je patrné, že RACOM vykazuje každým rokem nižší hodnotu Altmanova 

indexu. První tři roky signalizují, že byl podnik ve finančně stabilní situaci. Naopak 

poslední dva roky se podnik nachází v tzv. „šedé zóně“ což znamená, že o zdraví 

podniku nelze jednoznačně rozhodnout. Ale vzhledem k tomu, že se ukazatelé 

Altmanova indexu nedostali v době hospodářské krize pod bankrotní hodnotu 1,8 lze 

hodnotit pozitivně. 

4.2.5.2 Index IN05 

Index IN05 byl sestaven čistě pro české podniky, měl by proto lépe vystihnout 

skutečnou finanční situaci podniku. Hodnoty indexu IN05 společnosti uvedené 

v tab. 10 se za celé sledované období pohybují nad hranicí 1,6, značí to tedy, že je 

podnik v uspokojivé finanční situaci. Nejnižší hodnotu soustavy ukazatelů, na rozdíl od 

Altmanova indexu, nalezneme v roce 2004. Podle indexu IN05 mají hodnoty rostoucí 

tendenci, až na poslední rok 2008, kdy je hodnota oproti roku 2007 nižší, ale stále je 

vysoko nad hranicí uspokojivé finanční situace. 

Tab. 10: Index IN05 (19) 

Text Výpočet Váha 2004 2005 2006 2007 2008 

x1 A/Cizí zdroje 0,13 7,52 7,99 10,57 13,26 11,92 

x2     EBIT/Nákl. úroky 0,04 0 0 0 0 0 

x3    EBIT/ Aktiva 3,97 0,2 0,17 0,11 0,03 0,09 

x4      Výnosy/Aktiva 0,21 0,88 0,81 0,7 0,63 0,68 

x5 OA/kr. záv. a úvěry 0,1 5,9 6,53 8,26 10,53 8,26 

IN05     2,48 2,54 2,78 3,03 2,88 
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5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY A 

NÁVRHY NA ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ 

V této části budou stručně shrnuty výsledky z provedené finanční analýzy ve 

společnosti RACOM s. r. o. za období 2004 – 2008. V druhé části kapitoly budou na 

základě těchto výsledků formulovány návrhy a doporučení, která povedou ke zlepšení 

stávající finanční situace v podniku. 

5.1 Celkové zhodnocení finanční situace společnosti  
Provedenou finanční analýzou bylo zjištěno, že má podnik velice dobré výsledky, 

a podnikatelská činnost se jeví jaké úspěšná. Výsledky finanční analýzy za uplynulé 

období jsou níže zhodnocené.  

5.1.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Celková aktiva se vykazují rostoučí trend s výjimkou roku 2007, kdy dochází 

k poklesu kvůli nepříznivé situaci na trhu. Celková aktiva byla nejvíce ovlivněna 

vývojem oběžných aktiv, což dokazuje, že se jedná o kapitálově lehkou společnost. 

Poměrnou část oběžných aktiv tvoří krátkodobé pohledávky, které se společnost snaží 

od roku 2006 snížit faktoringem. Velikost oběžných aktiv ovlivňují v průměru 22 % 

zásoby společnosti. V porovnání s oborovým průměrem byla v Racomu zjištěna 

nadprůrná hodnota zásob materiálu. U stálých aktiv byl zaznamenán velký nárůst 

v posledním sledovaném roce z důvodu ivestic do nového software a ivestic do staveb. 

Z rozboru pasiv je zřejmé, že vlastní kapitál jednoznačně převyšuje nad cizím 

kapitálem. Nejvíce tedy ovlivňuje růst pasiv vlastní kapitál. Pokud se zkoumají 

jednotlivé položky vlastního kapitálu, pak se zde nejvýrazněji promítá růst výsledku 

hospodaření minulých. 

5.1.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Poměr přidané hodnoty k celkovým výnosům je stabilizován na úrovni kolem 

53 %, ve srovnání s podobnými podniky v oboru dosahuje analyzovaná společnost 
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nadprůměrné přidané hodnoty. Výnosy společnosti jsou z převážné většiny tvořeny 

tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb (cca 87 %). Tato skutečnost potvrzuje, že 

se jedná o výrobní podnik. 

V rámci nákladů zaujímá největší podíl položka výkonová spotřeba. Na výkonové 

spotřebě se nejvíce podílejí (cca 90 %) osobní náklady, které mají vyjma roku 2007 

rostoucí trend, který není jednoznačně zapříčiněn zvětšujícím se počtem zaměstnanců. 

Vývoj výsledku hospodaření za účetní období je pozitivní s výjimkou roku 2007 

kdy se výsledek hospodaření za účetní období snížil oproti roku 2006  o - 66,44 % . 

Pokles výsledků hospodaření za účetní období byl z největší části zapříčiněn záporným 

finančním výsledkem hospodaření a poklesem provozního výsledku hospodaření. 

5.1.3 Likvidita 

Hodnoty likvidity ve sledovaném období vykazují vysokou platební schopnost 

společnosti. Všeobecně se dá říci, že pokud by se ukazatele i v dalším období měly 

pohybovat nad doporučenými hodnotami, bylo by pro společnost vhodnější uložit část 

svých prostředků do více výnosnějších aktiv. Vysokou likviditu zajišťuje zejména 

krátkodobý finanční majetek, konkrétně peníze na bankovním účtu. V porovnání 

s odvětvovým průměrem likvidit vychází, že má RACOM v případě všech tří stupňů 

likvidit ve sledovaném období vyšší hodnotu likvidity, než je běžné u nejlepších 

podniků v odvětví. V posledním sledovaném roce výrazně vzrostla běžná likvidita 

a pohotová likvidita naopak klesala, tento fakt poukazuje na to, že společnost váže příliš 

mnoho prostředků v zásobách a měla by uvažovat o snížení svých zásob. 

5.1.4 Aktivita 

Z analýzy aktivity podniku bylo zjištěno, že je hodnota obratu aktiv podniku 

 nízká a je nižší, než je oborový průměr. Z toho lze vyvodit závěr, že má podnik 

problémy s nelikvidními zásobami. Po detailnějším prozkoumání podpoložek zásob 

bylo zjištěno, že má RACOM nejvíce nelikvidních zásob v materiálu.  

Ze stavu pohledávek zjistíme přítomnost nedobytných pohledávek. Obrat 

pohledávek se od roku 2006 snaží RACOM snížit. V posledním sledovaném roce se ale 

obrat pohledávek opět zvýšil. Příčinou tohoto zvýšení byla nejpravděpodobněji 

ekonomická situace na trhu a neuspokojivá aktivita podniku v oblasti credit 
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managementu. Doba obratu pohledávek je poměrně dlouhá a je značně delší než doba 

obratu závazků. To je pro společnost nevýhodné, protože platí dříve, než inkasuje.  

Společnost se proto od začátku roku 2006 snaží řešit dlouhodobé pohledávky přes 

faktoringovou společnost, která od RACOMu přebere pohledávky a vyplatí za ně 

společnosti částku sníženou o úrok a odměnu za převzetí odpovědnosti za vymáhání 

a rizika z toho plynoucí. Tento způsob řešení dlouhodobých pohledávek se společnosti 

osvědčil, i přes zhoršení v roce 2008.  

Z doby obratu závazků společnosti je patrné, že má velmi dobrou platební 

morálku a patří k solventním podnikům. Průměrný obchodní úvěr s dodavateli 

společnosti RACOM má splatnost od jednoho do necelých dvou měsíců. 

5.1.5 Produktivita práce 

U společnosti RACOM lze sledovat stabilní vývoj ukazatelů produktivit práce 

z přidané hodnoty ve všech letech vyjma roku 2007, který byl ve znamení hospodářské 

krize, a produktivita v tomto roce klesla. 

RACOM by se měl snažit o snížení osobních nákladů. Osobní náklady společnosti 

jsou nežádoucí a v porovnání s oborovou analýzou jsou vyšší než charakteristická 

hodnota za odvětví. 

5.1.6 Zadluţenost a finanční struktura 

RACOM s. r. o. má na základě doby obratu závazků velmi dobrou platební 

morálku a patří určitě k solventním podnikům, které nemají problém hradit své závazky. 

To jen potvrzují hodnoty okamžité likvidity, které vycházejí nadprůměrně vysoké. 

Na základě rozboru čistého pracovního kapitálu bylo zjištěno, že RACOM s. r. o. 

tvoří kladný ČPK ve všech letech sledovaného období, to znamená, že má společnost 

tzv. finanční polštář, který jí umožní pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že by 

společnost potkala nějaká nepříznivá událost, jež by vyžadovala vysoký výdej 

peněžních prostředků. 

Míra celkové zadluženosti společnosti, která se dá považovat za ukazatel 

věřitelského rizika, protože s jeho růstem roste i riziko že při platební neschopnosti 

věřitelé přijdou o svůj vložený majetek, se pohybuje ve všech sledovaných letech 

přibližně ve stejné výši. Nedochází tedy ani k jejímu výraznějšímu nárůstu, ani 
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k poklesu, tzn., že věřitelské riziko bylo ve všech analyzovaných letech stejné. Obecně 

je ukazatel celkové zadluženosti velmi nízký. Nelze tvrdit, že tyto velmi nízké hodnoty 

celkové zadluženosti ve sledovaném období musí být pro podnik výhodné. Pokud se dá 

z celkového vloženého kapitálu dosáhnout vyšší výnosnosti, než je výše úroků 

placených za použití cizího kapitálu, pak je vysoká úroveň ukazatele pro vlastníky 

dokonce příznivým jevem – zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu. Tento jev je nazýván 

pozitivním působením finanční páky.  

Poměr vlastního kapitálu RACOMu k cizímu, je ve sledovaném období přibližně 

90 % vlastního kapitálu a 10 % cizího kapitálu. Odvětvový průměr je 40 % vlastního 

kapitálu a 60 % cizího kapitálu. Pokud by celková zadluženost podniku i v dalších 

letech byla minimální, společnost by nevyužitím pozitivních efektů cizího kapitálu 

využívala neefektivně zdroje vložené vlastníky (ROE by zapojením dluhu mohlo být 

vyšší).  

5.1.7 Rentabilita 

Ve sledovaných letech je rentabilita vlastního kapitálu dobrá, protože se nachází 

mezi hodnotou u nejlepších podniků v odvětví a charakteristickou hodnotou za odvětví. 

Přesto by mohla být vyšší díky využití pozitivního působení finanční páky.  

Všechny sledované rentability jsou nejnižší v roce 2007, v porovnání s oborovou 

analýzou však nízkých hodnot rentability dosahovaly i ostatní podniky v oboru. Bylo 

to zapříčiněno ekonomickou situací na trhu. 

5.1.8 Souhrnné hodnocení finančního zdraví  

K souhrnnému zhodnocení finančního zdraví podniku slouží i Altmanovo Z skóre, 

Index IN05 a rozklad rentability vlastního kapitálu ROE.  

Altmanův Z-skóre model zařadil sledovaný podnik v prvních třech letech mezi 

podniky ve finančně stabilní situaci, naopak poslední dva roky ukazují, že se podnik 

nachází v tzv. šedé zóně. Index IN ukazuje, že se podnik nachází za celé sledované 

období ve stabilní finanční situaci. 

Pro Altmanův index a index IN05 jsou stanoveny minimální a maximální 

hodnoty, které pomáhají zařadit podnik do určité skupiny, tyto indexy však nepočítají 

s takovou situací na trhu, jako je hospodářská krize, která se v tuzemsku nejvíce 
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projevila v roce 2007. I přes tento fakt dosahuje RACOM podle indexu IN velice 

příznivých hodnot po celé období.  

S přihlédnutím k ekonomické situaci na trhu, se podnik nachází v dobré finanční 

situaci. 

5.2 Návrhy na opatření  

V této části diplomové práce jsou na základě výsledků finanční analýzy nastíněna 

doporučení a návrhy, které by měly vést ke zlepšení finanční situace společnosti. 

Z důvodu stanoveného rozsahu diplomové práce byly pro řešení vybrány následující 

problémy:  

 kapitálová struktura, 

 finanční zdroje na bankovních účtech,  

 zásoby 

5.2.1 Optimalizace kapitálové struktury 

V případě optimální kapitálové struktury se jedná o takový poměr mezi vlastními 

a vnějšími finančními zdroji podniku, který bude dlouhodobě udržitelný, bude 

odpovídat povaze reprodukce stálých a oběžných aktiv a bude maximalizovat hodnotu 

podniku. Tento poměr se mezi jednotlivými odvětvími liší.  

Tzv. daňový štít, umožňuje odečítat od daní úroky z úvěru, čímž si podnik 

nakonec efektivně snižuje úrokovou, a tím i diskontní sazbu a to způsobí, že konečný 

výsledek má tendenci růstu.  

Provedená vertikální analýza pasiv společnosti RACOM s. r. o. vypovídá 

o převážném financování podniku z vlastního kapitálu a to z 90 %, zbytek je financován 

krátkodobým cizím kapitálem. Tento fakt svědčí o tom, že je RACOM 

překapitalizovanou společností a převládá zde averze k riziku. Averze k riziku vede 

k tomu, že podnik dává přednost suboptimálním variantám financování s nižším 

zadlužením. Ve svém důsledku to znamená, že není optimálně využíván úrokový 

daňový štít a podnik pracuje s vyššími průměrnými náklady kapitálu, než je možné. 
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Poměr vlastního a cizího kapitálu se u různých podniků liší a závisí na: 

 odvětví, struktuře majetku,  

 subjektivních postojích majitele podniku, 

 úrokové míře bank, 

 výnosnosti podniku (čím větší je výnosnost podniku, tím větší je cizí 

kapitál a tím větší úrokovou míru si může dovolit), 

 stabilitě tržeb a zisku. 

Ve výrobních podnicích jako je RACOM, je dle oborové analýzy poměr vlastního 

kapitálu k cizímu 40 : 60. Každý podnik je ale jedinečný a ne vždy přináší komparace 

s oborovými hodnotami dokonalé srovnání.  

Pravidlo, že cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál a jeho využití by mohlo za 

určitých podmínek zvyšovat rentabilitu podniku, jsem se pokusila znázornit 

v následující tabulce. Je možné zde sledovat vývoj rentability vlastního kapitálu 

společnosti v roce 2008 v případě, že by financovala svoji činnost z cizích zdrojů, tzn. 

z dlouhodobého úvěru.  

Na základě jednání s Komerční bankou bylo zjištěno, že úroková míra by 

v případě úvěru poskytnutého společnosti RACOM činila 4,65 % p. a., fixace nad pět 

let 5,57 % p. a. Pro výpočty byla opomenuta možná odložená daň a cizí kapitál byl 

upraven o krátkodobé závazky, které nejsou úročeny. Z důvodu omezeného rozsahu 

diplomové práce je ROE kalkulováno z účetních hodnot vlastního kapitálu.  

Graf  13: přehledněji znázorňuje vývoj rentability vlastního kapitálu. Podíl 

90 : 10, který představuje podíl vlastního kapitálu k cizímu, vychází ze součásné situace 

společnosti a jak můžeme vidět, dosahuje nejnižší úrovně rentability za daných 

podmínek. Naopak podíl vlastního k cizímu kapitálu, který činí 40 : 60 je za daných 

podmínek jasně nejvyšší. Jak již bylo výše uvedeno, tento podíl (40 : 60) kapitálové 

struktury je běžný u ostatních podniků v oboru. 
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Tab. 11: KS v roce 2008 při různých podílech vlastního a cizího kapitálu 

v tis. Kč (19) 

Podíl vl. kapitálu a cizího kap. 90/10 70/30 65/45 60/40 50/50 40/60 

Celkový kapitál 159 702 159 702 159 702 159 702 159 702 159 702 

Vlastní kapitál 146 300 111 791 103 806 95 821 79 851 63 881 

Cizí kapitál 13 402 47 911 55 896 63 881 79 851 95 821 

EBIT (zisk před zdaň. a úroky) 13 869 13 869 13 869 13 869 13 869 13 869 

I (úroková míra)  =  4,65 % p. a. 623 2 228 2 599 2 970 3 713 4 456 

EBT (zisk před zdaněním) 13 246 11 641 11 270 10 899 10 156 9 413 

T (daň z příjmu) = 21 % 2 782 2 445 2 367 2 289 2 133 1 977 

EAT (VH za účetní období) 10 464 9 196 8 903 8 610 8 023 7 436 

ROE 7,15% 8,23% 8,58% 8,99% 10,05% 11,64% 

 

Tab. 11 znázorňuje, jak by se mohla zvýšit rentabilita vlastního kapitálu 

společnosti, kdyby se za určitých podmínek zvýšilo financování společnosti z cizích 

zdrojů. Jako úroková míra byla použita sazba dle jednání s KB 4,65% p. a. 

 

Graf  13: Vývoj rentability vlastního kapitálu při různých podílech vlastního a 

cizího kapitálu (19) 
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V tab. 12 je znázorněn, podobně jako v předchozí tabulce, vývoj rentability 

vlastního kapitálu společnosti, který za určitých podmínek roste s podílem cizího 

kapitálu. Jako úroková míra byla použita sazba pro fixaci nad 5 let dle jednání s KB, 

která činí 5,57 % p. a. 

Tab. 12: KS v roce 2008 při různých podílech vlastního a cizího kapitálu 

v tis. Kč (19) 

Podíl vl. kapitálu a cizího kap. 90/10 70/30 65/45 60/40 50/50 40/60 

Celkový kapitál 159 702 159 702 159 702 159 702 159 702 159 702 

Vlastní kapitál 146 300 111 791 103 806 95 821 79 851 63 881 

Cizí kapitál 13 402 47 911 55 896 63 881 79 851 95 821 

EBIT (zisk před zdaň. a úroky) 13 869 13 869 13 869 13 869 13 869 13 869 

I (úroková míra)  = 5,57 % p. a. 746 2 669 3 113 3 558 4 448 5 337 

EBT (zisk před zdaněním) 13 123 11 200 10 756 10 311 9 421 8 532 

T (daň z přijmu) = 21 % 2 756 2 352 2 259 2 165 1 979 1 792 

EAT (VH za účetní období) 10 367 8 848 8 497 8 146 7 442 6 740 

ROE 7,09% 7,91% 8,19% 8,50% 9,32% 10,55% 

 

Z výše uvedených výpočtů se dá zjistit rostoucí rentabilita vlastního kapitálu při 

částečném financování společnosti dluhem. Je však možné, že s rostoucí zadlužeností 

poroste i úroková míra požadovaná bankou a že efekt zapojení dluhu na ROE nebude 

tak výrazný. To je otázkou podrobnější analýzy a optimalizace kapitálové struktury.  

Lze tedy vyvodit závěr, že použití cizího kapitálu v uvedeném případě zvyšuje 

výnosnost vlastního kapitálu ROE. Rentabilita vlastního kapitálu se zvýšila díky 

daňovému efektu. Doporučila bych společnosti RACOM s. r. o. v tomto ohledu zvážit, 

zda pro ni nebude zajímavým vylepšením její finanční situace do budoucna zvýšit cizí 

kapitál a tím pádem si zlevnit „cenu peněz“. 

5.2.2 Optimalizace volných finančních zdrojů 

Společnost má v celém sledovaném období příliš velké množství finančních 

prostředků na běžných účtech v bankách ve vztahu k hodnotě krátkodobých závazků. 

Díky tomu dosáhla vysoké hodnoty likvidity. Jelikož ovšem peněžní prostředky na 

bankovních účtech nejsou příliš vysoce úročeny, tak se společnost připravuje o možnost 

jejich efektivnějšího využití. 



Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

 - 80 - 

 Společnost RACOM s. r. o. zdůvodňuje vysokou výši této položky využíváním 

dotací ze státního rozpočtu a z prostředků strukturálních fondů ES. Peněžní prostředky 

z těchto dotací jsou evidovány v podpoložce „účty v bankách“. Z výroční zprávy 

společnosti (19) lze zjistit, že pohyby na bankovních účtech se mění maximálně z jedné 

třetiny a další prostředky na tomto účtu si společnost ponechává jako rezervu.  

Navrhuji stanovit optimální hodnotu peněžních prostředků na běžném bankovním 

účtu na základě důkladné analýzy peněžních toků. Přebytečné finanční prostředky 

by mohly být uloženy např. na termínovaných účtech. 

 Jako další variantu, jak lépe zhodnotit peněžní prostředky na bankovních účtech 

bych doporučila vzhledem k averzi k riziku managementu společnosti část peněžních 

prostředků investovat do státních dluhopisů, které mají velkou likviditu, přinášejí 

poměrně velký výnos a riziko není tak velké, jako u ostatních investičních instrumentů. 

5.2.3 Optimalizace zásob 

Řízení zásob je soubor relativně samostatných činností, jejichž úkolem 

je zajišťovat plynulý, bezporuchový chod výroby a prodeje potřebným množstvím 

zásob, včetně pojistných, a to v odpovídající struktuře, kvalitě, ve správné době, 

na potřebném místě, při minimálních nákladech spojených s hospodařením se zásobami. 

Řízení zásob je nutno ve společnosti RACOM s. r. o. věnovat náležitou pozornost, 

protože zásoby váží kapitál, a tak omezují možnost investic do modernizace a rozvoje 

podniku a vyvolávají náklady na jejich udržování. Na druhé straně pozitivně ovlivňují 

plynulost výroby, využití kapacit a pružnost dodávek. 

Řízení zásob se orientuje zejména na usměrňování objemu zásob, struktury zásob 

a míry využívání zásob. Kritériem optimální výše zásob je minimalizace celkových 

nákladů na pořízení a udržování (skladování) zásob, tedy celkových nákladů spojených 

s hospodařením se zásobami. 

Společnost RACOM s. r. o. vyrábí radiomodemy a podobná zařízení, na jejichž 

výrobu potřebuje tisíce součástek. Ve skladě materiálu je proto velké množství 

skladovacích položek a tento materiál není možné sledovat každý zvlášť. Na základě 

toho se jako optimální model řízení zásob jeví analýza ABC.  
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Pro výrobní firmu jako je RACOM je téměř nemyslitelná metoda JIT (Just in 

Time), protože související materiál s výrobou produktů podniku je nutné objednat 

(někdy i v řádu týdnů nebo měsíců) dopředu. Tyto objednávky se dělají z toho důvodu, 

že dodací doby výrobců součástek jsou v některých případech velmi dlouhé.  

Ze systému řízení zásob jsem se pokusila navrhnout RACOMu takové metody, 

o nichž si myslím, že by bylo možné je v tomto podniku aplikovat. 

5.2.3.1 Metoda ABC 

Řízení velkého počtu skladových položek usnadňuje metoda ABC. Ve společnosti 

RACOM se vyskytuje mnoho homogenních skladových položek, u nichž by nebylo 

efektivní zabývat se jimi podrobně, a to z důvodu jejich počtu. Podstatou metody ABC 

je rozčlenit položky v pořadí klesající důležitosti do několika skupin. Nejdůležitějším 

hlediskem pro třídění, které můžeme provádět podle různých kritérií, je obvykle 

hodnotový rozsah spotřeby jednotlivých druhů položek.  

Společnost RACOM s. r. o. vykazuje převážné množství zásob v materiálu, proto 

bych doporučila metodu ABC aplikovat pro sklad materiálu.  

Před dílčím řešením je nutné jednotlivé skupiny zásob, vzhledem k jejich úzkým 

vzájemným vazbám, zařadit do komplexního systému řízení a definovat nejdůležitější 

parametry, které je ovlivňují. Tyto parametry jsou základem pro hledání ukazatele, dle 

kterého se položky daného druhu zásob rozdělují do skupin. 

Ukazatel pro vstupní položky materiálu může být ovlivněn spotřebou 

za vymezené časové období, dodací lhůtou a váhou příslušného období. Tvorba 

ukazatele je nejobtížnější částí ABC analýzy. Parametry definované v návaznosti na 

komplexní sytém řízení je v mnoha případech třeba podrobit detailními průzkumu 

a najít nejvhodnější metodiku zakomponování do ukazatele. Ukazatel umožňuje rovněž 

stanovení limitních hranic jednotlivých skupin a následně položek zásob, které jsou 

velmi důležité pro řízení zásob, likvidity a aktivity společnosti. Jedná se o stanovení 

signalizační hladiny upozorňující na možný nedostatek zásob na konci dodacího 

(výrobního) období, stanovení minimální limitní hranice určující minimální pojistnou 

zásobu a stanovení maximální limitní hranice zajišťující požadovaný obrat zásob (21). 
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Pro řízení zásob materiálu společnosti RACOM byl vybrán ukazatel 

procentuelního podílu na celkové spotřebě materiálu. Rozčlenění položek do skupin je 

navrženo na základě empirických analýz.  

Skupina A  

Obsahuje 5 – 15 % druhů přestavuje 60 – 80 % podíl na celkové spotřebě. Tuto 

skupinu představují materiály, jejichž hodnota má hlavní podíl na celkové roční hodnotě 

spotřebovaných materiálů (15 % druhů s 60 % podílem na spotřebě). Je účelné 

podrobně sledovat a plánovat stav zásob na základě optimalizačních propočtů a norem 

stavu zásob. Této skupině by měla být věnována nejvyšší pozornost. 

 zásoby s vysokou hodnotou a menším počtem položek, 

 uplatňuje se precizní způsob řízení, 

 lze uplatňovat ornamentní kontrolu zásoby. 

Do skupiny A, bych RACOMu doporučila zařadit: mechanické součásti 

radiomodemů, mikrovlnných spojů a dalších produktů společnosti RACOM. Jedná 

se většinou o obráběné součásti, jako jsou kryty zařízení, duplexery aj. Dále to jsou 

antény (zejména parabolické větších rozměrů) a jejich příslušenství, kde se cena může 

pohybovat i v desítkách tisíc korun za položku. 

Skupina B  

Obsahuje 15 – 25 % druhů, které představují 15 – 25 % podíl na celkové spotřebě. 

Skupina B obsahuje položky, u kterých celkový počet položek odpovídá podílu 

na celkové spotřebě.  

 zásoby s průměrnou hodnotou a větším počtem položek,  

 jsou sledovány méně často  

 jsou udržovány ve větší zásobě a objednávány větší dodávky 

Konkrétně by se mohlo jednat o plošné spoje a některé dražší diskrétní součástky 

jako jsou procesory, programovatelná pole FPGA, výkonové prvky (výkonové 

zesilovače, POE – Power Over Ethernet aj.) a některé filtrační prvky (např. helical 

filtry). 
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Skupina C 

Obsahuje 60 – 80 % druhů, které představují 5 – 15 % podíl na celkové spotřebě. 

Poslední skupinu metody ABC představují zbývající položky, tj. položky s velkým 

počtem druhů a nízkým podílem na celkové spotřebě.  

 zásoby s nízkou hodnotou a velkým počtem položek 

 zásoby jsou sledovány minimálně 

 významně větší je objem pojistné zásoby 

Do poslední skupiny by bylo možné zařadit zejména diskrétní součástky pro 

plošné spoje s minimální hodnotou (v řádu haléřů nebo korun za kus), které jsou 

objednávány i po desítkách (někdy i stovkách) tisíc kusů. Jsou to rezistory, 

kondenzátory, induktory, diody, tranzistory aj. 

ABC analýza je nástroj dynamický vedoucí k optimalizaci, stálému zpřesňování 

řízení zásob. Její zavedení, vzhledem k nárokům na rozsah a frekvenci zpracování dat, 

je vhodné podpořit specifickou softwarovou aplikací. Pak se v propojení s dalšími 

nástroji stává silnou součástí komplexního systému řízení společnosti. 

5.2.3.2 Konsignační sklady 

Další možností, která by mohla být využita ve společnosti RACOM s. r. o. jsou 

konsignační sklady. Vzhledem k tomu, že společnost má několik stálých dodavatelů, 

jako jsou například EBV elektronik, Codico, AVX, Arkivator, Amtek nebo Wittig 

electronic, od nichž odebírá materiál velmi často, by bylo toto řešení možné. 

Konsignační sklad je skladem, ve kterém je uloženo zboží ve vlastnictví dodavatele. 

Základním rozdílem oproti standardním skladům je proces příjmu a výdeje zboží, kdy 

naskladnění materiálu realizuje dodavatel na základě optimalizace konsignace, která 

je mu elektronicky zasílána při odběru zboží. Výdej realizuje odběratel a informaci 

o výdeji materiálu předává dodavateli. Konsignační sklady tedy spočívají v tom, 

že dodavatelská společnost má vlastní sklad ve skladech odběratele. Vzhledem k tomu, 

že společnost RACOM nemá plně využity skladovací prostory, by o tomto řešení mohlo 

vedení podniku do budoucna uvažovat. 

S realizací tohoto projektu je spojená určitá časová náročnost a také potřeba 

propojit sklad s informačním systémem společnosti, který by zaznamenával příjem 
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a výdej materiálu ze skladu. Tím by se ulehčila administrativní práce spojená 

s provozem skladů. RACOM má poměrně nový informační systém, který se neustále 

zdokonaluje, proto si myslím, že by propojení s modulem, který by společnost pro 

fungování systému skladu potřebovala, nebylo velkým problémem.  

Realizací konsignačního skladu by společnost RACOM mohla získat: 

 zajištění transparentní evidence pohybů na konsignačních skladech, 

 dostupnost informací o odběrech z konsignačních skladů v reálném čase 

tj. minimalizace "nárazů" na cash-flow, který běžně přichází s opožděným 

výkazem o odběru z konsignačního skladu případně až s fakturou od dodavatele, 

 snížení manuálních činností souvisejících s evidencí pohybů na konsignačních 

skladech, výkaznictvím, komunikací s dodavatelem a inventarizací materiálu.  
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ZÁVĚR 

Na základě provedené finanční analýzy bylo zjištěno, že analyzovaná společnost 

je prosperující a stabilní společností, která není ohrožena bankrotem.  

Společnost má celou řadu silných stránek, mezi které lze zařadit vysokou 

provozní výkonnost, vysokou hodnotu pracovního kapitálu, vynikající marži podniku 

a vysoký podíl přidané hodnoty na výnosech oproti ostatním podnikům v odvětví.  

Silnou a zároveň slabou stránkou je vysoká likvidita a poměrně dobrá rentability 

vlastního kapitálu, která by mohla být vyšší vlivem pozitivního působení finanční páky. 

Mezi slabé stránky společnosti lze uvést velmi vysokou hodnotu peněžních 

prostředků drženou na účtech v bankách, a především problém s nelikvidními zásobami. 

Řešení problému nelikvidních zásob je nastíněno pomocí optimalizace zásob materiálu 

zavedením metody ABC, nebo zřízením konsignačního skladu, čímž by společnost 

snížila riziko nedostatku nebo hromadění nevyužitelných zásob. Společnost má také 

poměrně vysokou dobu obratu krátkodobých obchodních pohledávek. Tuto skutečnost 

již od počátku roku 2006 společnost poměrně úspěšně řeší postoupením pohledávek 

faktoringové společnosti. Další slabou stránku odhalily ukazatele zadluženosti, z nichž 

vyplývá, že financování společnosti bylo doposud z 90 % zajišťováno vlastními zdroji 

financování a společnost minimálně využívala cizí zdroje, které mohou být díky 

pozitivnímu působení finanční páky levnější formou financování. Pokud by celková 

zadluženost podniku i v dalších letech byla minimální, společnost by v případě 

nevyužití pozitivního působení finanční páky snižovala rentabilitu vlastního kapitálu. 

V rámci optimalizace kapitálové struktury bylo doporučeno více využívat financování 

z cizích zdrojů. 

Cíle práce, spočívající v provedení finanční analýzy za účelem posouzení finanční 

situace společnosti RACOM s. r. o. a na základě zjištěných poznatků formulace 

možných návrhů vedoucích ke zlepšení finanční situace, byly splněny. Realizací 

uvedených návrhů společnost dosáhne efektivnějšího využití peněžních prostředků 

a optimalizace zásob materiálu na skladu, tím bude dosaženo základního finančního cíle 

podnikání, tedy maximalizace tržní hodnoty podniku pro vlastníky.
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Finanční analýza je vhodným podkladem pro tvorbu finančních plánů 

a finančního řízení. Uvedená doporučení v této diplomové práci vycházejí především 

z provedené finanční analýzy a návrhy na opatření je potřebné považovat pouze za 

náznak řešení zjištěných nedostatků. Návrhy je nutné přizpůsobovat stále se měnícímu 

prostředí, ve kterém se každý podnik nachází. 
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Příloha 1 Rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti RACOM s. r. o. 
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V řádcích 054 a 109 Rozvahy došlo v roce 2005 ke změně ve srovnání s minulým 

účetním obdobím. V roce 2005 byla vykázána v řádku 054 pouze daňová pohledávka za 

státem - jednalo se o přeplatek na dani silniční ve výši 10 tis. Kč. Ostatní zúčtovací 

vztahy se státem byly vykázány v řádku 109 rozvahy. V Rozvaze sestavené 

k 31.12.2006 je náplň řádků v souladu s charakterem zůstatků na jednotlivých účtech 

a je opraven i údaj minulého účetního období. V řádku 054 (C III.6) jsou vykázány 

pouze položky z účtů skupiny 34, které mají charakter pohledávek a v řádku 

109 (B.III.7.) jsou vykázány pouze položky, které mají charakter závazků. 

Tab. 13: Rozvaha společnosti RACOM s. r. o. v plném rozsahu v tis.Kč 

Text ř. 2004 2005 2005 2006 2007 2008 

  

Aktiva celkem 
                           (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 1 131 798 142 519 146 480 154 011 141 402 159 702 

A. 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0  0 0  0  0  0 

B. 
Dlouhodobý majetek   (ř. 04 + 13 + 23) 3 38 082 39 324 39 324 50 754 51 507 61 299 

B. I.    
Dl. nehmotný majetek        (ř. 05 až 12) 4 224 268 268 374 259 1 097 

B. I.        
            1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 0 

2. 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 0 0 

3. 
Software 7 224 268 268 374 259 1 097 

4. 
Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 0 

5. 
Goodwill  9 0 0 0 0 0 0 

6. 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 0 

7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 11 0 0 0 0 0 0 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0 0 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek    
                                          (ř. 14 až 22) 13 32 267 34 358 34 358 43 040 42 188 43 999 

B. II.       
            1. Pozemky 14 836 2 336 2 336 2 373 4 547 4 547 

2. 
Stavby 15 19 323 18 858 18 858 27 838 27 171 28 423 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 16 11 841 12 156 12 156 12 566 10 407 11 009 

4. 
Pěsitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 0 

5. 
Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0 0 0 

6. 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 0 0 

7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 20 267 989 989 263 43 0 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 21 0  19 19   20 20 

9. 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  22 0  0 0  0  0  0 
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B. III. 
Dlouhodobý finanční majetek  
                                          (ř. 24 až 30) 23 5 591 4 698 4 698 7 340 9 060 16 203 

B. III.   1. 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 24 0  4 698 4 698 7 340 9 060 16 203 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 25 5 591 0 0 0 0 0 

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 26 0 0 0 0 0 0 

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 
osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0 0 0 

5. 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 0 

6. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 
majetek 29 0 0 0 0 0 0 

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 30 0 0 0 0 0 0 

C. 
Oběžná aktiva    (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 31 92 178 101 726 105 687 100 935 88 527 97 142 

C.  I. 
Zásoby                              (ř. 33 až 38) 32 21 281 23 091 23 091 21 618 18 972 20 618 

C. I.     1. 
Materiál 33 12 516 11 336 11 336 11 360 10 259 11 007 

2. 
Nedokončená výroba a polotovary 34 4 020 7 198 7 198 4 094 3 231 4 130 

3. 
Výrobky 35 4 741 4 553 4 553 6 164 5 448 5 481 

4. 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0 0 0 

5. 
Zboží 37 0 0 0 0 0 0 

6. 
Poskytnuté zálohy na zásoby 38 4 4 4   34 0 

C.  II. 
Dlouhodobé pohledávky    (ř. 40 až 47) 39 0 0 0 0 0 0 

C.  II.   1. 
Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0 0 

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0 0 

3. 
Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 43 0 0 0 0 0 0 

5. 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0 0 

6. 
Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 0 

7. 
Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 0 0 

8. 
Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0 0 

C.  III. 
Krátkodobé pohledávky    (ř. 49 až 57) 48 33 100 31 834 35 795 18 974 13 816 26 168 

C.  III.  1. 
Pohledávky z obchodních vztahů 49 27 785 23 384 23 385 9 536 8 352 13 849 

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 4 867 8 033 8 033 152 3 123 9 747 

3. 
Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 52 0 0 0 0 0 0 

5. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 53 0 0 0 0 0 0 

6. 
Stát - daňové pohledávky 54 7 10 3 970 8 742 1 417 1 798 

7. 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 331 310 310 432 767 652 

8. 
Dohadné účty aktivní 56 89 30 30 44 127 35 

9. 
Jiné pohledávky 57 21 67 67 68 30 87 

C.  IV. 
Krátkodobý finanční majetek  
                                          (ř. 59 až 62) 58 37 797 46 801 46 801 60 343 55 739 50 356 

C.  IV.  1. 
Peníze 59 98 141 141 161 265 87 

2. 
Účty v bankách 60 37 699 46 660 46 660 60 182 55 474 50 269 
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3. 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 62 0 0 0 0 0 0 

D.  I. 
Časové rozlišení                (ř. 64 až 66) 63 1 538 1 469 1 469 2 322 1 368 1 261 

D.  I.    1. 
Náklady příštích období 64 1 538 1 469 1 469 2 305 1 368 1 261 

2. 
Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0  0 0 

3. 
Příjmy příštích období 66 0 0 0 17 0 0 

  
Pasiva celkem    
                              (ř. 68 + 85 + 118) 67 131 798 142 519 146 480 154 011 141 402 159 702 

A. 
Vlastní kapitál  
                    (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 68 114 267 128 156 128 156 139 444 130 742 146 300 

A.  I. 
Základní kapitál                 (ř. 70 až 72) 69 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 

A.  I.    1. 
Základní kapitál 70 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 

2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
(-) 71 0 0 0 0 0 0 

3. 
Změny základního kapitálu  72 0 0 0 0 0 0 

A.  II. 
Kapitálové fondy                (ř. 74 až 77) 73 5 386 4 492 4 492 7 135 8 854 15 998 

A.  II.   1. 
Emisní ážio 74 0 0 0 0 0 0 

2. 
Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0 0 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků  76 5 386 4 492 4 492 7 135 8 854 15 998 

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách  77  0 0  0  0  0  0 

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku           (ř. 79+80) 78 940 940 940 940 940 940 

A.  III.  1. 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond                                                                       79 155 155 155 155 155 155 

2. 
Statutární a ostatní fondy 80 785 785 785 785 785 785 

A.  IV. 
Výsledek hospodaření minulých let                        
                                           (ř. 82 + 83) 81 86 794 101 291 101 291 116 173 114 819 114 399 

A.  IV.  1. 
Nerozdělený zisk minulých let 82 86 800 101 291 101 291 116 173 114 819 114 399 

2. 
Neuhrazená ztráta minulých let (-) 83 -6 0  0  0  0  0 

A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 84 19 597 19 883 19 883 13 646 4 579 13 413 

B. 
Cizí zdroje       (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 85 17 531 14 363 18 324 14 567 10 660 13 402 

B.  I. 
Rezervy                             (ř. 87 až 90) 86 0 0 0 0 0 0 

B.  I.    1. 
Rezervy podle zvláštních předpisů 87 0 0 0 0 0 0 

2. 
Rezerva na důchody a podobné 
závazky 88 0 0 0 0 0 0 

3. 
Rezerva na daň z příjmů 89 0 0 0 0 0 0 

4. 
Ostatní rezervy 90 0 0 0 0 0 0 

B.  II. 
Dlouhodobé závazky       (ř. 92 až 101) 91 1 918 2 137 2 137 2 346 2 255 1 645 

B.  II.   1. 
Závazky z obchodních vztahů 92 0 0  0  0  0  0 

2. 
Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0  0  0  0  0 

3. 
Závazky - podstatný vliv 94 0 0  0  0  0  0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 95 0 0  0  0  0  0 

5. 
Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0  0  0  0  0 

6. 
Vydané dluhopisy 97  0 0  0  0  0  0 

7. 
Dlouhodobé směnky k úhradě 98  0 0  0  0  0  0 

8. 
Dohadné účty pasivní 99  0 0  0  0  0  0 
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9. 
Jiné závazky 100  0 0  0  0  0  0 

10. 
Odložený daňový závazek 101 1 918 2 137 2 137 2 346 2 255 1 645 

B.  III. 
Krátkodobé závazky      (ř. 103 až 113) 102 15 613 12 226 16 187 12 221 8 405 11 757 

B.  III.  1. 
Závazky z obchodních vztahů 103 2 910 5 105 5 105 1 980 1 343 1 208 

2. 
Závazky - ovládající a řídící osoba 104  0 0  0  0  0  0 

3. 
Závazky - podstatný vliv 105  0 0  0  0  0  0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 106 481 2 456 2 456 4 515 362 665 

5. 
Závazky k zaměstnancům 107 2 892 2 963 2 963 1 903 1 999 3 561 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 108 2 532 2 475 2 475 1 587 1 703 2 855 

7. 
Stát - daňové závazky a dotace 109 5 974 -1 192 2 769 1 819 1 081 1 967 

8. 
Krátkodobé přijaté zálohy 110 576 184 184 203 1 184 458 

9. 
Vydané dluhopisy 111 0  0  0  0  0  0 

10. 
Dohadné účty pasivní 112 248 235 235 214 546 781 

11. 
Jiné závazky 113  0 0     187 262 

B.  IV. 
Bankovní úvěry a výpomoci                          
                                     (ř. 115 až 117) 114 0 0 0 0 0 0 

B.  IV.  1. 
Bankovní úvěry dlouhodobé 115  0 0  0  0  0 0  

2. 
Krátkodobé bankovní úvěry 116  0 0  0  0  0  0 

3. 
Krátkodobé finanční výpomoci 117  0 0  0  0  0  0 

C.  IV. 
Časové rozlišení              (ř. 119 + 120) 118 0 0 0 0 0 0 

C.  IV.  1. 
Výdaje příštích období 119  0 0  0  0  0  0 

2. 
Výnosy příštích období 120  0 0  0  0 0   0 

 

Veškeré údaje uváděné v rozvaze jsou v netto hodnotách, tj. očištěné o oprávky 

a opravné položky. 
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Tab. 14: Výkaz zisku a ztrát společnosti RACOM s. r. o. v plném rozsahu 

v tis.Kč 

Text ř. 2004 2005 2006 2007 2008 

I. Tržby za prodej zboží  01 

                                   
0 0 0  0 0  

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0  0  0 

+ Obchodní marže   03 0 0 0 0 0 

II. Výkony   04 105 147 104 748 99 263 73 552 87 065 

  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 110 305 101 542 100 332 74 887 85 750 

  

Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -5 382 2 908 -1 501 -1 851 972 

Aktivace 07 224 298 432 516 343 

B. Výkonová spotřeba   08 40 315 41 404 35 790 28 349 34 734 

 
Spotřeba materiálu a energie 09 29 441 31 271 27 239 20 779 25 484 

 
Služby 10 10 874 10 133 8 551 7 570 9 250 

+ Přidaná hodnota   11 64 832 63 344 63 473 45 203 52 331 

C. Osobní náklady 12 36 028 38 133 40 123 35 625 43 040 

C. Mzdové náklady 13 25 588 27 067 28 309 25 075 30 407 

C. 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 14 0 0 30 0 0 

C. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 15 8 874 9 381 9 877 8 725 10 621 

C. Sociální náklady 16 1 566 1 685 1 907 1 825 2 012 

D. Daně a poplatky 17 125 122 129 140 128 

E. 
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 18 5 071 4 549 5 180 5 703 5 577 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu  19 2 643 3 956 2 849 9 347 13 780 

  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 453 541 246 419 542 

  Tržby z prodeje materiálu 21 2 190 3 415 2 603 8 928 13 238 

F. 
ZC prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu  22 1 893 3 087 2 246 8 554 8 141 

F. ZC prodaného dlouhodobého majetku 23 2 131 20 1 0 

F. Prodaný materiál 24 1 891 2 956 2 226 8 553 8 141 

G. 
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích 
období 25 0 1 087 968 -5 -1 707 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1 608 4 136 2 332 1 545 2 252 

H. Ostatní provozní náklady 27 1 883 1 362 2 064 1 922 1 668 

V. Převod provozních výnosů 28 0   0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 30 24 083 23 096 17 944 4 156 11 516 

VI 
 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

  

Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku  33 3 940 2 670 0 0 0 
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Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobám a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 34 3 940 2 670 0 0 0 

  
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 35 0 0 0 0 0 

  
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 36 0 0 0 0 0 

  Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 

  
Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 39 0 0 0 0 0 

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 40 0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 41 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 325 561 1 073 1 517 1 478 

N. Nákladové úroky 43 0 0 0  0  0 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 037 1 363 1 134 2 703 6 343 

O. Ostatní finanční náklady 45 4 321 3 138 3 722 3 747 5 468 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření 48 

 
1 981 

 
1 456 

 
-1 515 

 
473 

 
2 353 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou činnost                 
                                                     (ř. 50 + 51) 49 6 467 4 669 2 783 50 456 

Q.      -splatná 50 6 167 4 450 2 574 141 1 066 

Q.      -odložená 51 300 219 209 -91 -610 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   52 19 597 19 883 13 646 4 579 13 413 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  55 0 0 0 0 0 

S.      -splatná 56 0 0 0 0 0 

S.      -odložená 57 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření  58 0 0 0 0 0 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) 60 19 597 19 883 13 646 4 579 13 413 

**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním 
(+/-)   61 26 064 24 552 16 429 4 629 13 869 
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Příloha 2 Horizontální a vertikální analýza 
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Tab. 15: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč 

 

Text 

Změna 04/05 Změna 05/06 Změna 06/07 Změna 07/08 

absol. relat. absol. relat. absol. relat. absol. relat. 

Aktiva celkem 10 721 8,13% 7 531 5,28% -12 609 -8,19% 18 300 12,94% 

Dlouhodobý majetek 1 242 3,26% 11 430 29,07% 753 1,48% 9 792 19,01% 

Dlouhodobý nehmotný majetek  44 19,64% 106 39,55% -115 -30,75% 838 323,55% 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 091 6,48% 8 682 25,27% -852 -1,98% 1 811 4,29% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 722 270,41% -726 -73,41% -220 -83,65% -43 -100,00% 

Dlouhodobý finanční majetek - 893 -15,97% 2 642 56,24% 1 720 23,43% 7 143 78,84% 

Oběžná aktiva 9 548 10,36% -4 752 -4,67% -12 408 -12,29% 8 615 9,73% 

Zásoby 1 810 8,51% -1 473 -6,38% -2 646 -12,24% 1 646 8,68% 

Materiál -1 180 -9,43% 24 0,21% -1 101 -9,69% 748 7,29% 

Nedokončená výroba a polotovary 3 178 79,05% -3 104 -43,12% -863 -21,08% 899 27,82% 

Výrobky -188 -3,97% 1 611 35,38% -716 -11,62% 33 0,61% 

Krátkodobé pohledávky  -1 266 -3,82% -16 821 -52,84% -5 158 -27,18% 12 352 89,40% 

Pohledávky z obchodních vztahů -4 400 -15,84% -13 849 -59,22% -1 184 -12,42% 5 497 65,82% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3 166 65,05% -7 881 -98,11% 2 971 1954,61% 6 624 212,10% 

Stát - daňové pohledávky 3 42,86% 4 772 47720% -7 325 -83,79% 381 26,89% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy -21 -6,34% 122 39,35% 335 77,55% -115 -14,99% 

Dohadné účty aktivní -59 -66,29% 14 46,67% 83 188,64% -92 -72,44% 

Jiné pohledávky 46 219,05% 1 1,49% -38 -55,88% 57 190,00% 

Krátkodobý finanční majetek 9 004 23,82% 13 542 28,94% -4 604 -7,63% -5 383 -9,66% 

Peníze 43 43,88% 20 14,18% 104 64,60% -178 -67,17% 

Účty v bankách 8 961 23,77% 13 522 28,98% -4 708 -7,82% -5 205 -9,38% 

Časové rozlišení 69 -4,49% 853 58,07% -954 -41,09% -107 -7,82% 
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Tab. 16: Vertikální analýza aktiv v tis. Kč 

 

 

 

 

Text 2004 2005 2006 2007 2008 
2004             

% 
2005             

% 
2006         

% 
2007         

% 
2008         

% 

Aktiva celkem                         131 798 146 480 154 011 141 402 159 702 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 38 082 39 324 50 754 51 507 61 299 28,89% 27,59% 32,95% 36,43% 38,38% 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek  224 268 374 259 1 097 0,17% 0,19% 0,24% 0,18% 0,69% 

Dlouhodobý hmotný 
majetek                            32 267 34 358 43 040 42 188 43 999 24,48% 24,11% 27,95% 29,84% 27,55% 

Pozemky 836 2 336 2 373 4 547 4 547 0,63% 1,64% 1,54% 3,22% 2,85% 

Stavby 19 323 18 858 27 838 27 171 28 423 14,66% 13,23% 18,08% 19,22% 17,80% 

Samost. movité věci a 
soubory movitých věcí 11 841 12 156 12 566 10 407 11 009 8,98% 8,53% 8,16% 7,36% 6,89% 

Dlouhodobý finanční 
majetek                            5 591 4 698 7 340 9 060 16 203 4,24% 3,30% 4,77% 6,41% 10,15% 

Nedokončený dl. hmotný 
majetek 267 989 263 43 0 0,20% 0,69% 0,17% 0,03% 0,00% 

Oběžná aktiva                     92 178 105 687 100 935 88 527 97 142 69,94% 71,38% 65,54% 62,61% 60,83% 

Zásoby                                          21 281 23 091 21 618 18 972 20 618 16,15% 16,20% 14,04% 13,42% 12,91% 

Materiál 12 516 11 336 11 360 10 259 11 007 9,50% 7,95% 7,38% 7,26% 6,89% 

Nedokončená výroba a 
polotovary 4 020 7 198 4 094 3 231 4 130 3,05% 5,05% 2,66% 2,28% 2,59% 

Výrobky 4 741 4 553 6 164 5 448 5 481 3,60% 3,19% 4,00% 3,85% 3,43% 

Krátkodobé pohledávky                           33 100 35 795 18 974 13 816 26 168 25,11% 22,34% 12,32% 9,77% 16,39% 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 27 785 23 385 9 536 8 352 13 849 21,08% 16,41% 6,19% 5,91% 8,67% 

Pohledávky - ovládající a 
řídící osoba 4 867 8 033 152 3 123 9 747 3,69% 5,64% 0,10% 2,21% 6,10% 

Stát - daňové pohledávky 7 3 970 8 742 1 417 1 798 0,01% 0,01% 5,68% 1,00% 1,13% 

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 331 310 432 767 652 0,25% 0,22% 0,28% 0,54% 0,41% 

Dohadné účty aktivní 89 30 44 127 35 0,07% 0,02% 0,03% 0,09% 0,02% 

Jiné pohledávky 21 67 68 30 87 0,02% 0,05% 0,04% 0,02% 0,05% 

Krátkodobý finanční majetek                          37 797 46 801 60 343 55 739 50 356 28,68% 32,84% 39,18% 39,42% 31,53% 

Peníze 98 141 161 265 87 0,07% 0,10% 0,10% 0,19% 0,05% 

Účty v bankách 37 699 46 660 60 182 55 474 50 269 28,60% 32,74% 39,08% 39,23% 31,48% 

Časové rozlišení 1 538 1 469 2 322 1 368 1 261 1,17% 1,03% 1,51% 0,97% 0,79% 
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Tab. 17: Horizontální analýza pasiv v tis. Kč 

 

Text 

Změna 04/05 Změna 05/06 Změna 06/07 Změna 07/08 

absol. relat. absol. relat. absol. relat. absol. relat. 

Pasiva celkem                  10 721 8,13% 7 531 5,28% -12 609 -8,19% 18 300 12,94% 

Vlastní kapitál                    13 889 12,15% 11 288 8,81% -8 702 -6,24% 15 558 11,90% 

Kapitálové fondy                                           -894 -16,60% 2 643 58,84% 1 719 24,09% 7 144 80,69% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků  -894 -16,60% 2 643 58,84% 1 719 24,09% 7 144 80,69% 

Výsledek hospodaření minulých let                     14 497 16,70% 14 882 14,69% -1 354 -1,17% -420 -0,37% 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období  286 1,46% -6 237 -31,37% -9 067 -66,44% 8 834 192,92% 

Cizí zdroje                                      -3 168 -18,07% -3 757 -26,16% -3 907 -26,82% 2 742 25,72% 

Dlouhodobé závazky                                     219 11,42% 209 9,78% -91 -3,88% -610 -27,05% 

Odložený daňový závazek 219 11,42% 209 9,78% -91 -3,88% -610 -27,05% 

Krátkodobé závazky                                     -3 387 -21,69% -3 966 -24,50% -3 816 -31,22% 3 352 39,88% 

Závazky z obchodních vztahů 2 195 75,43% -3 125 -61,21% -637 -32,17% -135 -10,05% 

Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 1 975 410,60% 2 059 83,84% -4 153 -91,98% 303 83,70% 

Závazky k zaměstnancům 71 2,46% -1 060 -35,77% 96 5,04% 1 562 78,14% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění -57 -2,25% -888 -35,88% 116 7,31% 1 152 67,65% 

Stát - daňové závazky a dotace -7 166 -119,95% -950 79,70% -738 -40,57% 886 81,96% 

Krátkodobé přijaté zálohy -392 -68,06% 19 10,33% 981 483,25% -726 -61,32% 

Dohadné účty pasivní -13 -5,24% -21 -8,94% 332 155,14% 235 43,04% 

Jiné závazky 0  0,00% 0 0,00%  187  0 75 40,11% 
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Tab. 18: Vertikální analýza pasiv v tis. Kč 

 

Text 2004 2005 2006 2007 2008 
2004             

% 
2005             

% 
2006         

% 
2007         

% 
2008         

% 

Pasiva celkem                  131 798 146 480 154 011 141 402 159 702 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál                 114 267 128 156 139 444 130 742 146 300 86,70% 87,49% 90,54% 92,46% 91,61% 

Kapitálové fondy                                           5 386 4 492 7 135 8 854 15 998 4,09% 3,07% 4,63% 6,26% 10,02% 

Oceňovací rozdíly z 
přecenění majetku a 
závazků  5 386 4 492 7 135 8 854 15 998 4,09% 3,07% 4,63% 6,26% 10,02% 

VH minulých let                     86 794 101 291 116 173 114 819 114 399 65,85% 69,15% 75,43% 81,20% 71,63% 

VH běžného 
účetního období  19 597 19 883 13 646 4 579 13 413 14,87% 13,57% 8,86% 3,24% 8,40% 

Cizí zdroje                               17 531 18 324 14 567 10 660 13 402 13,30% 12,51% 9,46% 7,54% 8,39% 

Dlouhodobé 
závazky                                     1 918 2 137 2 346 2 255 1 645 1,46% 1,46% 1,52% 1,59% 1,03% 

Odložený daňový 
závazek 1 918 2 137 2 346 2 255 1 645 1,46% 1,46% 1,52% 1,59% 1,03% 

Krátkodobé závazky                                     15 613 16 187 12 221 8 405 11 757 11,85% 11,05% 7,94% 5,94% 7,36% 

Závazky z 
obchodních vztahů 2 910 5 105 1 980 1 343 1 208 2,21% 3,49% 1,29% 0,95% 0,76% 

Závazky ke spol., 
členům družstva a k 
účastníkům 
sdružení 481 2 456 4 515 362 665 0,36% 1,68% 2,93% 0,26% 0,42% 

Závazky 
k zaměstnancům 2 892 2 963 1 903 1 999 3 561 2,19% 2,02% 1,24% 1,41% 2,23% 

Závazky ze soc. 
zabezpečení a ZP 2 532 2 475 1 587 1 703 2 855 1,92% 1,69% 1,03% 1,20% 1,79% 

Stát - daňové 
závazky a dotace 5 974 2 769 1 819 1 081 1 967 4,53% 1,89% 1,18% 0,76% 1,23% 

Krátkodobé přijaté 
zálohy 576 184 203 1 184 458 0,44% 0,13% 0,13% 0,84% 0,29% 

Dohadné účty 
pasivní 248 235 214 546 781 0,19% 0,16% 0,14% 0,39% 0,49% 

Jiné závazky 0 0 0 187 262 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,16% 
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Tab. 19: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát v tis. Kč 

Text 

Změna 04/05 Změna 05/06 Změna 06/07 Změna 07/08 

absol. relat. absol. relat. absol. relat. absol. relat. 

Výkony   -399 -0,38% -5 485 -5,24% -25 711 -25,90% 13 513 18,37% 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb -8 763 -7,94% -1 210 -1,19% -25 445 -25,36% 10 863 14,51% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 8 290 -154,03% -4 409 -151,62% -350 23,32% 2 823 -152,51% 

Aktivace 74 33,04% 134 44,97% 84 19,44% -173 -33,53% 

Výkonová spotřeba   1 089 2,70% -5 614 -13,56% -7 441 -20,79% 6 385 22,52% 

Spotřeba materiálu a energie 1 830 6,22% -4 032 -12,89% -6 460 -23,72% 4 705 22,64% 

Služby -741 -6,81% -1 582 -15,61% -981 -11,47% 1 680 22,19% 

Přidaná hodnota -1 487 -2,22% 130 0,20% -18 269 -27,90% 7 129 15,10% 

Osobní náklady 2 105 5,84% 1 990 5,22% -4 498 -11,21% 7 415 20,81% 

Mzdové náklady 1 479 5,78% 1 242 4,59% -3 234 -11,42% 5 332 21,26% 

Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 0  0,00% 30 0,00% -30  0,00% 0 0,00% 

Náklady na soc. zabezpečení a 
zdravotní pojištění 507 5,71% 496 5,29% -1 152 -11,66% 1 896 21,73% 

Sociální náklady 119 7,60% 222 13,18% -82 -4,30% 187 10,25% 

Daně a poplatky -3 -2,40% 7 5,74% 11 8,53% -12 -8,57% 

Odpisy dl. nehmotného a 
hmotného majetku -522 -10,29% 631 13,87% 523 10,10% -126 -2,21% 

Tržby z prodeje dl. majetku a 
materiálu  1 313 49,68% -1 107 -27,98% 6 498 228,08% 4 433 47,43% 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku  88 19,43% -295 -54,53% 173 70,33% 123 29,36% 

Tržby z prodeje materiálu 1 225 55,94% -812 -23,78% 6 325 242,99% 4 310 48,28% 

ZC prodaného dl. majetku a 
materiálu  1 194 63,07% -841 -27,24% 6 308 280,85% -413 -4,83% 

ZC prodaného dlouhodobého 
majetku 129 65,50% -111 -84,73% -19 -95,00% -1 -100,00% 

Prodaný materiál 1 065 56,32% -730 -24,70% 6 327 284,23% -412 -4,82% 

Změna stavu rezerv a opr. položek 
v provozní oblasti a komplex. 
nákladů příštích období 1 087 100% -119 -10,95% -973 -100,52% -1 702 -340,40% 

Ostatní provozní výnosy 2 528 157,21% -1 804 -43,62% -787 -33,75% 707 45,76% 

Ostatní provozní náklady -521 -27,67% 702 51,54% -142 -6,88% -254 -13,22% 

Provozní VH -987 -4,10% -5 152 -22,31% -13 788 -76,84% 7 360 177,09% 

Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku  -1 270 -32,23% -2 670 -100% 0 0,00% 0  0,00% 

Výnosy z podílů v ovládaných a říz. 
osobám a v úč. jednotkách pod 
podst. Vlivem -1 270 -32,23% -2 670 -100,00% 0 0,00% 0  0,00% 

Výnosové úroky 236 72,62% 512 91,27% 444 41,38% -39 -2,57% 
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Ostatní finanční výnosy -674 -33,09% -229 -16,80% 1 569 138,36% 3 640 134,67% 

Ostatní finanční náklady -1 183 -27,38% 584 18,61% 25 0,67% 1 721 45,93% 

Finanční VH -525 -26,50% -2 971 -204,05% 1 988 -131,22% 1 880 397,46% 

Daň z přijmu za běžnou činnost  -
splatná -1 717 -27,84% -1 876 -42,16% -2 433 -94,52% 925 656,03% 

Daň z přijmu za běžnou činnost –
odložená -81 -27,00% -10 -4,57% -300 -143,54%  -519 570,33% 

VH za účetní období  (+/-) 286 1,46% -6 237 -31,37% -9 067 -66,44% 8 834 192,92% 

VH před zdaněním (+/-)   -1 512 -5,80% -8 123 -33,08% -11 800 -71,82% 9 240 199,61% 
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Tab. 20: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát v tis. Kč 

 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 

Celkové výnosy 120 858 114 228 107 720 89 999 109 603 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tržby za prodej vl. 
výrobků a služeb 110 305 101 542 100 332 74 887 85 750 91,27% 88,89% 93,14% 83,21% 78,24% 

Změna stavu zásob 
vl. činnosti -5 382 2 908 -1 501 -1 851 972 -4,45% 2,55% -1,39% -2,06% 0,89% 

Aktivace 224 298 432 516 343 0,19% 0,26% 0,40% 0,57% 0,31% 

Výkonová spotřeba   40 315 41 404 35 790 28 349 34 734 33,36% 36,25% 33,23% 31,50% 31,69% 

Spotřeba materiálu a 
energie 29 441 31 271 27 239 20 779 25 484 24,36% 27,38% 25,29% 23,09% 23,25% 

Služby 10 874 10 133 8 551 7 570 9 250 9,00% 8,87% 7,94% 8,41% 8,44% 

Přidaná hodnota   64 832 63 344 63 473 45 203 52 331 53,64% 55,45% 58,92% 50,23% 47,75% 

Osobní náklady 36 028 38 133 40 123 35 625 43 040 29,81% 33,38% 37,25% 39,58% 39,27% 

Mzdové náklady 25 588 27 067 28 309 25 075 30 407 21,17% 23,70% 26,28% 27,86% 27,74% 

Odměny členům 
orgánů společnosti a 
družstva 0 0 30 0 0 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 

Odpisy  dl. 
nehmotného a 
hmotného majetku 5 071 4 549 5 180 5 703 5 577 4,20% 3,98% 4,81% 6,34% 5,09% 

Tržby z prodeje dl. 
majetku a materiálu  2 643 3 956 2 849 9 347 13 780 2,19% 3,46% 2,64% 10,39% 12,57% 

Provozní VH 24 083 23 096 17 944 4 156 11 516 19,93% 20,22% 16,66% 4,62% 10,51% 

Finanční VH 1 981 1 456 -1 515 473 2 353 1,64% 1,28% -1,40% 0,52% 2,15% 

Mimořádný VH  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VH za účetní období                    
                            (+/-) 19 597 19 883 13 646 4 579 13 413 16,21% 17,41% 12,67% 5,09% 12,24% 

VH před zdaněním  
                            (+/-)   26 064 24 552 16 429 4 629 13 869 21,57% 21,49% 15,25% 5,14% 12,65% 
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Příloha 3 Poměrové ukazatele 
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Tab. 21: Ukazatele likvidity v tis. Kč 

Text Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Okamžitá likvidita Peněžní pr.+ ekviv./kr.záv.+ kr.bú. + kr.fin.výp. 2,43 3,84 4,94 6,63 4,28 

Pohotová likvidita OA-zásoby/kr.závazky+ kr.bú + kr.finanční výp. 4,54 6,43 6,49 8,28 6,51 

Běžná likvidita OA/kr.závazky+ kr.bú + kr. finanční výpomoci 5,9 8,32 8,26 10,53 13,58 

Čistý pracovní kapitál OA – krátkodobá pasiva 76 565 89 500 88 714 80 122 85 385 

ČPK na aktiva (OA-krátkodobá pasiva)/aktiva 0,58 0,61 0,58 0,57 0,53 

 

Tab. 22: Ukazatele aktivity v tis. Kč 

Text Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktiv Tržby/A 0,86 0,72 0,67 0,6 0,62 

Obrat stálých aktiv Tržby/SA 2,97 2,68 2,03 1,64 1,62 

Obrat zásob Tržby/zásoby 5,31 4,89 4,88 5,44 4,09 

Doba obratu stálých aktiv (ve dnech) SA/( T/365) 123,06 136,05 179,54 223,18 224,79 

Doba obratu oběžných aktiv (ve dnech) OA/( T/365) 297,88 365,65 357,05 383,6 356,24 

Doba obratu zásob (ve dnech) Zásoby/( T/365) 68,77 79,89 76,47 82,21 75,61 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) Pohledávky/( T/365) 106,96 123,85 67,12 59,87 95,96 

Doba obratu kr. závazků (ve dnech) Kr.závazky/( T/365) 50,45 56,01 43,23 36,73 43,11 

 

Tab. 23: Provozní ukazatele v tis. Kč 

Text Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Produkt. práce z přidané hodnoty Přidaná hodnota/počet prac. 697, 11 681, 12 682,5 486,05 562,7 

Produkt. práce z tržeb Tržby/počet pracovníků 1 209,62 1 225,34 1 106,83 901,24 1 070,21 

Průměrná roční mzda Mzdové N/počet pracovníků 275,14 291,04 304,4 269,62 326,96 

Průměrná měsíční mzda Mzdové N/12/počet pracovníků 22,93 24,25 25,37 22,47 27,25 

Osobní N k přidané hodnotě Osobní N/přidaná hodnota 0,56 0,6 0,63 0,79 0,82 

Průměrný počet pracovníků   -  82 86 86 87 93 
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Tab. 24: Ukazatele rentability v tis. Kč 

Ukazatelé rentability Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 

Rentabilita celkového vloženého kap. (ROI) HV před.zd+nákl.úr./celk.kap. 19,78% 17,23% 10,67% 3,27% 8,68% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) HV po zd/VK 17,15% 15,51% 9,79% 3,50% 9,17% 

Rentabilita aktiv (ROA) HV po zd./A 14,87% 13,95% 8,86% 3,24% 8,40% 

Rentabilita tržeb (ROS) HV po zd./T 17,35% 18,85% 13,23% 5,44% 13,48% 

 


