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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou s cílem posouzení finanční výkonnosti 

podniku. Práce obsahuje teoretická východiska pro finanční analýzu. Tyto poznatky jsou dále 

využity pro posouzení současné finanční situace podniku za účelem zlepšení stávající situace. 

 

 

 

 

 

Abstract 

Bachelors thesis focuses on financial analysis with the aim at financial performance of 

company. It contains theoretical basis of the financial analysis and methods. These basis are 

apllied on examination of the current financial situation of compeny to suggest a 

improvement.  
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Úvod 

V současné době se neustále mění ekonomické prostředí a spolu s těmito 

změnami dochází ke změnám i v podnicích. Proto každý podnik, který chce v dnešní 

době uspět mezi konkurencí v oblasti svého trhu, musí pečlivě vážit rozhodnutí, aby 

jeho hospodaření bylo co nejefektivnější. Pro zmapování finanční a hospodářské situace 

podniku se manažeři při svém rozhodování neobejdou bez důkladného rozboru účetních 

údajů a účetních výkazů podniku. 

Důležitou součástí každého podniku je jeho účetní, a právě účetnictví vypovídá 

mnohé o podniku jak uvnitř, tak i navenek. V účetnictví je uložena celá řada informací, 

které přebírají další ekonomické subjekty a zpracovávají je na základě různých 

analytických postupů, které následně vyhodnocují. Finanční analýza je zajímavá i 

v tom, že umožňuje vlastní úsudek ke každé situaci, která ve firemním hospodaření 

nastane, nebo i v tom, do jaké situace se podnik může dostat, například při investičním 

rozhodování managementu. 

Finanční analýza umožňuje včas rozpoznat blížící se finanční, ale i odbytovou a 

výrobní krizi, stanovit úroveň finančního zdraví podniku a zkvalitnit rozhodovací 

proces řízení. Podrobná analýza dosáhnutých finančních výsledků, kvalifikace příčin 

ovlivňující tyto výsledky a jejich systematické hodnocení ve vzájemných souvislostech, 

může odhalit finanční postavení podniku a poskytovat informace pro rozhodování 

v oblasti finančního řízení. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení současné finanční a 

ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční 

analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit případné 

poruchy ve finančním hospodaření. Zdrojem informací pro její sestavení jsou účetní 

výkazy, které umožňují nastínit budoucí vývojové trendy. 

Cílem bakalářské práce je hodnocení výkonnosti a finanční pozice společnosti 

WELCO spol. s r.o. a nástin budoucího možného vývoje finančního zdraví podniku. 

Dále návrh možných opatření na zlepšení současné situace.  

V bakalářské práci se zaměřím především na rozbor a analýzu vstupních dat 

obsažených ve dvou hlavních dokumentech účetní závěrky, a to v rozvaze a ve výkazu 

zisku a ztráty. Podrobným analyzováním jednotlivých položek účetních výkazů 
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vymezím slabé stránky společnosti a navrhnu možné postupy a opatření k eliminaci 

jejich vlivu na celkové hospodaření podniku v budoucnosti. 

Předpokládám, že mé závěry budou vhodným prostředkem k analyzování 

možného budoucího vývoje společnosti WELCO, zvláště v době hospodářské recese, 

kdy pokles hrubého domácího produktu za první kvartál roku 2009 činil 3,4 % a 

předpokládá se, že tento negativní vývoj ekonomiky bude mít vliv na hospodaření a 

výsledky společnosti. Velmi důležitou součástí fungování společnosti je zdravé udržení 

peněžních toků (cash flow), které má podstatný vliv na fungování společnosti při 

takových hospodářských výkyvech.  

V bakalářské práci se opírám o studium odborné literatury a o poznatky 

z publikací renomovaných českých, případně i zahraničních autorů, kteří se věnují dané 

problematice. Samostatná konkrétní data pro posouzení finančního zdraví podniku let 

2006 až 2008 budou převzata přímo z účetní evidence podniku. 
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1 Teoretické východiska finanční analýzy 

Základním cílem finanční analýzy je vyjádřit pokud možno komplexně finanční 

situaci podniku. Protože bez kvalitních informací nelze podnik dobře řídit, je finanční 

analýza důležitým informačním zdrojem pro manažery. Ti potřebují správně chápat, v 

jaké ekonomické situaci se podnik nachází a co mohou očekávat v budoucnosti (jak se 

bude vyvíjet výnosnost investic do podniku, tržní hodnota podniku, riziko spojené s 

investováním do podniku, apod.)  

Finanční analýza tedy napomáhá manažerům rozhodovat informativně, bez 

zbytečných rizik. Její využití ovšem nekončí v podniku samotném, je cenným zdrojem 

informací v rukou pracovníků úvěrových oddělení bank, obchodních partnerů, 

investorů, zaměstnaneckých sdružení, státních orgánů a řady dalších subjektů, kterým 

pomáhá kvalifikovaněji rozhodovat a snížit tak riziko. 

 

Finanční analýza představuje hodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku.
1
 

 

Finanční analýza má svůj smysl z časového pohledu ve dvou rovinách. Jednak se 

zabývá minulostí podniku a máme šanci hodnotit, jak se podnik vyvíjel až do 

současnosti, přičemž kritérií hodnocení je možno nalézt celou řadu a druhou rovinou je 

základ pro finanční plánování ve všech časových rovinách a to jak krátkodobé 

plánování spojené s běžným chodem podniku, tak i plánování dlouhodobé spojené 

s běžným chodem podniku, ale i plánování strategické související s dlouhodobým 

rozvojem. 

Základním finančním cílem podniku je dlouhodobá maximalizace tržní hodnoty 

podniku v průběhu dalších období. Za energii umožňující podnikání se považuje kapitál. 

Právě kapitál má schopnost reprodukovat víc, než bylo do podnikání vloženo. 

Za jednotlivé finanční cíle podniku považujeme trvalou platební schopnost 

podniku, perspektivu dlouhodobé likvidity a trvalý dostatečně vysoký výsledek 

hospodaření a rentabilitu vlastního kapitálu. 

                                                      
1  GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ,  J. Finanční analýza a plánování podniku. 2. vyd. Praha: VŠE, 2001 182 s. 

ISBN 80-7079-587-5 
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1.1 Hlavní zdroje informací pro finanční analýzu 

 Rozvaha 

Rozvaha zachycuje stav majetku v podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho 

krytí (pasiv) na straně druhé k určitému datu v peněžním vyjádření. Jsou zde zachyceny 

tzv. stavové veličiny. Rozvaha je založena na principu bilanční rovnosti, což znamená, 

že položka suma aktiv se musí rovnat suma pasiv.  

Aktiva představují vložené prostředky, které vznikly na základě minulých 

rozhodnutí a od nichž se očekává, že podniku přinesou určitý ekonomický efekt. Dluhy 

(pasiva) jsou stávající závazky podniku, které vznikly v minulosti a které v budoucnosti 

naopak budou ekonomický efekt snižovat.  

 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) podává přehled o úspěšnosti hospodaření 

podniku a výsledku, který podnik za určité období dosáhl, porovnává tedy tokové 

veličiny, výnosy a náklady.  

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za 

dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu.  

Náklady pak představují peněžní částky, které podnik v účetním období účelně 

vynaložil na získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném 

období dojít.
2
 

Výsledovka reaguje na změny v podniku a jeho okolí rychleji než rozvaha. 

Obsahuje totiž údaje pouze za jeden rok, zatímco bilanční položky jsou kumulovány 

celá léta. 

 Příloha k účetní závěrce 

Příloha obsahuje obecné údaje o účetní jednotce, o účetních metodách, obecných 

účetních zásadách a způsobech oceňování, dále pak doplňující údaje k rozvaze a 

výsledovce a výkaz o peněžních tocích (výkaz o cash flow). Příloha má zásadní význam 

k pochopení údajů v rozvaze a výsledovce. 

                                                      
2 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manažerské finance, 1. vydání, C. H. Beck, 2004, Praha 
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 Ostatní zdroje 

Při zpracování finanční analýzy lze využít i informace z výroční zprávy, jejíž 

základní obsah tvoří:  

 základní identifikace podniku,  

 historie podniku,  

 statutární a další orgány společnosti,  

 organizační schéma,  

 údaje z účetní závěrky,  

 výrok auditora,  

 výklad k podstatným událostem minulého vývoje  

 výhled na další období. 

1.2 Uţivatelé finanční analýzy 

Informace o finančním zdraví podniku zajímají především ty subjekty, které jsou 

nějakým způsobem zainteresovány na jejím hospodaření. Mezi takové subjekty patří 

zejména: 

 Investoři, 

 Manažeři, 

 Obchodní partneři, 

 Zaměstnanci, 

 Banky a další věřitelé, 

 Státní orgány. 

 

Kromě výše uvedených mohou informace o finanční situaci podniku pomoci i 

dalším uživatelům. Jsou to např. analytici, daňoví poradci, burzovní makléři, odborové 

svazy, univerzity, novináři a také široká veřejnost. 
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2 Základní metody finanční analýzy 

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

které je možno aplikovat. 

Volba metody musí být učiněna s ohledem na: 

 Účelnost, 

 Nákladnost, 

 Spolehlivost. 

Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Finanční 

ukazatel je číselnou charakteristikou ekonomické činnosti podniku a je vyjádřený 

v peněžních jednotkách. 

Rozlišují se dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů.
3
 

 

1) Fundamentální analýza, která je založena na znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Závěry 

odvozuje bez algoritmizovaných postupů a je založena především na 

odborných úsudcích hodnotitelů, na jejich odborných znalostech a 

subjektivních odhadech. Tato analýza pracuje s informacemi především 

kvalitativní povahy. 

 

2) Technická analýza, která využívá matematické a statistické metody ke 

kvantitativnímu zpracování dat a následnému posouzení výsledků 

z ekonomického hlediska. 

 

Z uvedeného je zřejmé, že finanční analýzu lze zařadit do kategorie technické 

analýzy, neboť pracuje s matematickými postupy, které vyústí do výkladu vypočtených 

hodnot. 

 

 

 

                                                      
3
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 120 s. ISBN 978-80-247-1386-1 
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Finanční analýza využívá v zásadě dvě skupiny metod, a to: 

 

1) Elementární analýza 

a) Analýza stavových a tokových ukazatelů 

 Horizontální analýza - analýza trendů, 

 Vertikální analýzy - procentní rozbor, 

b) Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 Analýza fondů finančních prostředků, 

 Analýza cash flow. 

 

c) Analýza poměrových ukazatelů 

 Ukazatele rentability, 

 Ukazatele aktivity, 

 Ukazatele zadluženosti, 

 Ukazatele likvidity, 

 Ukazatele kapitálového trhu (tržní hodnoty). 

 Ukazatele na bázi cash flow. 

 

d) Analýza soustav ukazatelů 

 Du Pontův rozklad, 

 Predikční metody. 

 

2) Vyšší metody technické analýzy 

Vyšší metody technické analýzy nemají univerzální použití a pro jejich 

aplikaci se předpokládají podrobnější ekonomické znalosti. K nejpoužívanějším 

patří například bodové odhady, statistické testy, korelační koeficienty, analýza 

rozptylu atd.  

 

 Metody matematicko-statistické vycházejí z údajů v účetních výkazech, jsou 

využívány k analýze trendů a k procentnímu rozboru. 
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 Metody nestatistické vyjadřují vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů. 

Udávají poměr mezi těmito položkami, ukazují na řadu velmi významných skutečností 

týkajících se hospodaření podniku. Do této skupiny lze zařadit všeobecně známe 

poměrové ukazatele. 

2.1 Elementární metody finanční analýzy 

Tato metoda používá přímo údaje obsažené v účetních výkazech. Je zaměřena na 

sledování změny v čase a relativní změny. Užívá se k analýze vývojových trendů a 

struktury jednotlivých ukazatelů. 

 

1) Horizontální analýza trendů 

U horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase ve vztahu 

k minulému období. Porovnává změny jednotlivých ukazatelů v jejich absolutní 

hodnotě a vyjadřuje jejich procentní změny. Na základě této analýzy můžeme porovnat 

jednotlivé položky účetních výkazů za několik let a navrhnout jejich možný budoucí 

trend vývoje. Pro správnou interpretaci výstupů je však nutné zvážit další okolnosti, 

které v daném časovém období nastaly. (např. změny legislativy, změny okolí a 

konkurence. 

 

2) Vertikální analýza – procentní analýza komponent 

Ke sledování struktury určitého finančního výkazu k nějaké veličině slouží 

analýza vertikální. Tato analýza je založena na procentním porovnání jednotlivých 

ukazatelů vztažených k jedné hodnotě v určitém okamžiku, tzn., že všechny položky 

výkazu v daném roce jsou vyjádřeny jako jedno procento základní komponenty. 

Základní komponenta je 100%. Jedná se tedy o srovnání s předchozími obdobími. 

Výhodou této metody je její nezávislost na meziroční inflaci, což umožňuje 

srovnatelnost výsledků analýzy z různých let a konstrukci vývojových trendů. 

 

Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů je považována za výchozí bod 

finanční analýzy. Umožňují nám vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů 

v určitých souvislostech a relací. Horizontální a vertikální analýza identifikuje klíčové 
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okamžiky ve vývoji finanční situace na pozadí událostí v hospodářském prostředí a 

v životě podniku. 

2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se velmi často označují jako finanční fondy. Slouží 

k analýze a řízení finanční situace podniku a jsou orientované především na likviditu. 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 

Čistý pracovní kapitál indikuje platební schopnost podniku a je základním 

finančním fondem. Ostatní rozdílové ukazatele jsou jeho modifikací. 

Počítá se jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými závazky. Jde o část oběžného majetku financovanou dlouhodobým 

kapitálem. Požaduje se vyšší hodnota ČPK, která indikuje schopnost podniku hradit své 

závazky. Pokud je ukazatel záporný, jde o tzv. nekrytý dluh. 

 

     ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

nebo 

ČPK = dlouhodobé zdroje – stála aktiva 

 

Změna ČPK za určité období, která má vliv na finanční situaci podniku se vyjadřuje: 

 

∆ČPK = ČPK(K) – ČPK(P) 

 

Kde:  P – stav na počátku sledovaného období 

          K – stav na konci sledovaného období 

 

Zdroje pracovního kapitálu jsou tvořeny růstem krátkodobých aktiv v rozvaze nebo 

poklesem krátkodobých závazků podniku. 
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Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

 

Tento ukazatel vychází z nejlikvidnějších aktiv a okamžitě splatných závazků. 

ČPP se používá ke sledování okamžité likvidity. Má velkou vypovídací schopnost o 

likviditě podniku. 

Pro sledování nejvyššího stupně likvidity se do výpočtu zahrnuje fond, který do 

pohotových finančních prostředků zahrnuje pouze hotovost a peníze na běžných účtech. 

 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

 

2.3 Analýza poměrových ukazatelů
4
 

Cílem této analýzy poměrových ukazatelů je zpracování potřebných údajů pro 

hodnocení podniku z hlediska výkonnosti, ziskovosti a návratnosti vynaloženého 

kapitálu. Vysvětluje vzájemné vztahy mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli 

pomocí jejich rozdílu. Slouží pro budoucí možný odhad vývoje finanční situace v čase a 

umožňuje porovnání s podobnými podniky. 

Hodnoty poměrové analýzy nám charakterizují základní rysy podniku a dávají 

rychlý a jednoduchý obraz o finančním hospodaření. 

2.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, 

jichž bylo užito k jeho dosažení. Používají se pro posouzení celkové efektivnosti 

podniku. Slouží k vyjádření intenzity využívání, reprodukce a zhodnocení vloženého 

kapitálu do podniku. Při hodnocení není stanoveno rozmezí, v jakém by se měly 

vypočítané hodnoty pohybovat. Obecně ale platí, že čím vyšší jsou hodnoty ukazatelů 

rentability, tím lépe, neboť tento trend signalizuje dobré zhodnocování vložených 

prostředků. 

V případě špatného hospodaření podniku a nízkých hodnotách rentability mohou 

investoři přijít o vložené prostředky. 

 

                                                      
4 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 120 s. ISBN 978-   

  80-247-1386-1 
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Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. 

 

 Rentabilita = zisk/vložený kapitál 

 

Rentabilita vloţeného kapitálu ROI (Return on Investment) 

 

ROI = 
kapitálcelkový

úrokynákladovézdaněnímpředzisk
 

 

Tento ukazatel vypovídá o tom, s jakou účinností pracuje kapitál vložený do podnikání,    

a to bez ohledu na to, z jakých zdrojů pochází (vlastní či cizí). Tímto ukazatelem 

vyjadřujeme míru zisku za nějaké období.  

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA (Return on Assets) 

 

Ukazatel ROA (Return on Assets) poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

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

krátkodobých, dlouhodobých).  

ROA = 
aktiva

EBIT
 

 

 

Měření rentability celkového kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost podniku. 

Jelikož aktiva zahrnují cizí i vlastní kapitál, je vhodné do čitatele vzorce zahrnout výnos 

pro vlastníky a věřitele a tím je EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Při dosazení 

čistého zisku do čitatele dochází k silnému ovlivnění strukturou financování podniku 

vzhledem k odpočtu úroků. 
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu 

vloženého akcionáři. Tento ukazatel udává poměr čistého zisku a vlastního kapitálu. 

 

ROE = 
kapitálvlastní

EAT
 

 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci (akcionáři, 

společníci a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se 

využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika. Úroveň rentability 

vlastního kapitálu je závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího 

kapitálu. Důvodem k růstu ROE může být vyšší vytvořený zisk, pokles úrokové míry 

cizího kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu, nebo kombinace 

těchto faktorů. 

 

 

Rentabilita trţeb – ROS (Profit Margin on Sales) 

 

Rentabilita tržeb (Profit Margin on Sales) měří podíl čistého zisku připadajícího na 

jednu jednotku tržeb (1Kč). Z porovnání s odvětvovým průměrem lze usuzovat na 

úroveň cen dosahovaných podnikem a na výši nákladů. 

 

ROS = 
tržby

zisk
 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů - ROCE (Return on Capital Employed) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů, rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu. 

 

ROCE = 
kapitálvlastnízávazkydlouhodobé

úrokyziskčistý
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Tento ukazatel dává do poměru výnosy investorů (čistý zisk pro akcionáře a úroky        

pro věřitele) a dlouhodobé zdroje. ROCE slouží k prostorovému srovnání firem, 

především monopolních společností s přirozeným monopolem jako jsou vodárny, 

elektrárny apod. 

 

2.3.2 Ukazatele aktivity 

 

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Mezi nejvýznamnější 

ukazatele patří ukazatele obratu aktiv. Udává počet, kolikrát se celková aktiva obrátí 

za daný časový interval. Při nízkém stavu aktiv přechází podnik o tržby a naopak při 

vysokém stavu aktiv mu vznikají zbytečně vysoké náklady. 

Ukazatele aktivity mohou být kalkulovány na několika úrovních. Pro každé 

odvětví jsou typické jiné hodnoty ukazatelů, a proto zejména u této skupiny ukazatelů 

platí, že je nutné hodnotit jejich vývoj vždy ve vztahu k odvětví podnikání. Vypočtené 

hodnoty se porovnávají v oborovém srovnání. 

 

Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za daný časový interval (zpravidla za 

rok). Nízká hodnota tohoto ukazatele svědčí o nízké aktivitě podniku a je třeba zvýšit 

prodeje, nebo se zbavit části majetku. Srovnává se v podnicích jednoho odvětví. 

 

Obrat celkových aktiv = 
aktiva

tržbyroční
 

 

 

„Doporučená hodnota 1,6 – 3. Pokud je hodnota ukazatele  1,5 je nutno prověřit 

možnosti efektivního snížení celkových aktiv“  

Zdroj: Studijní materiály z předmětu Finanční analýza, Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (2008). 

 

Obrat stálých aktiv 

Měří efektivitu využívání stálých budov, zařízení, strojů a jiných stálých aktiv. 

Udává obrat stálých aktiv za časové období, obvykle jeden rok. Nízká hodnota tohoto 
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ukazatele svědčí o nízkém využívání výrobních kapacit podniku. Je důležitý při 

rozhodování o nových investicích. 

 

Obrat stálých aktiv = 
aktivastálá

tržbyroční
 

 

Měří využití stálých aktiv a požadované hodnoty by měly být vyšší jak u ukazatele 

využití celkových aktiv.  

 

Obrat zásob 

Obrat zásob (Inventory Turnover) je stanoven jako počet obrátek zásob za 

sledované období. To znamená, kolikrát je zásoba podniku prodána a znovu uskladněna. 

Při vydělení 360 počtem obrátek, dostaneme dobu obratu ve dnech.  

Problémem tohoto ukazatele je, že se v tržbách odráží výsledek celoroční 

aktivity, zatímco hodnota zásob vyjadřuje stav k určitému období. Hodnoty se 

porovnávají s oborovým průměrem.  

Pokud je vypočtení hodnota vyšší než oborový průměr, znamená to, že podnik 

nemá zbytečné zásoby. Přebytečné zásoby totiž vyžadují vyšší financování a podnik 

vynakládá více prostředků na skladování. 

 

zásoby

tržby
 zásobObrat  

 

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

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

výroby). 

„Ukazatel by měl mít co nejnižší hodnotu.“ 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 

120 s. ISBN 978-  80-247-1386-1 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou – jak rychle splácíme své závazky. Jednoduchým srovnáním s ukazatelem doby 

obratu obchodních pohledávek můžeme zjistit, zda podnik není v nevýhodě z pohledu 
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poskytování příliš dlouhých dob splatnosti svých vystavených faktur. Pokud podnik 

poskytují svým odběratelům delší obchodní úvěr než sama čerpá od svých dodavatelů, 

má v nesplacených pohledávkách alokované finanční zdroje, které by mohly být jinak 

využity lepším způsobem. 

 

Doba obratu závazků = 
fakturunatržbydenní

stykuobchodníhozzávazky
 

 

 

„Důležité sledovat, protože závazky využíváme k samofinancování. V době úhrady musí 

být podnik platebně schopný.“ 

Zdroj: Studijní materiály z předmětu Finanční analýza, Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (2008). 

 

Doba obratu obchodních pohledávek 

Tento ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které 

musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Vypočtené 

hodnoty ukazatele se srovnávají s dobou splatnosti faktur vystavených odběratelům. 

Průměrná doba inkasa pohledávek by proto měla být větší, než jsou nastavené platební 

podmínky při fakturaci zboží, jinak to znamená, že odběratelé neplatí včas své účty. 

V takovém případě je třeba provést opatření k nápravě a zlepšení vymáhání pohledávek. 

 

doba obratu pohledávek = 
fakturunatržbydenní

stykuobchodníhozpohledávky
 

 

2.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, 

nebo jejich složkami a ovlivňují jak výnosnost, tak i riziko podnikání. Vypovídají nám 

tedy o tom, kolik majetku podniku je financováno cizím kapitálem a označují 

skutečnost, že podnik využívá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje. Tyto 

ukazatele zajímají především investory a poskytovatele dlouhodobých úvěrů. 

Zadluženost není pouze negativní charakteristikou podniku. Její růst může přispět 
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k růstu rentability vlivem působení finanční páky. Zvyšuje však riziko finanční 

nestability.  

Obecně se však uplatňuje zásada, že vlastní kapitál má být pokud možno vyšší než cizí 

zdroje, protože cizí kapitál je nutné splatit. 

 

Základním ukazatelem zadluženosti je ukazatel věřitelského rizika (Debt Ratio). 

 

 

Celková zadluţenost (Debt Ratio) 

 

celková zadluženost = 
aktivacelková

kapitálcizí
 

 

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a také 

riziko věřitelů. Věřitelé preferují spíše nízký ukazatel zadluženosti, na rozdíl od 

vlastníků, kteří se snaží využít finanční páky ke zvýšení výnosů a rentability. 

Hodnota se srovnává s oborovým průměrem. Je-li vyšší než oborový průměr, může 

být pro podnik obtížné získat další finanční zdroje. Věřitelé by neměli zájem půjčovat 

podniku další peníze nebo by požadovali vyšší úrok. 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování vyjadřuje poměr mezi vlastním kapitálem a celkovými 

aktivy.  

 

Koeficient samofinancování = 
aktivacelková

kapitálvlastní
 

Dává přehled o finanční struktuře podniku - do jaké míry jsou aktiva financovaná 

vlastním kapitálem. Je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční 

nezávislost podniku. Používá se pro hodnocení hospodářské a finanční stability podniku 

a spolu s ukazatelem celkové zadluženosti je považován za nejvýznamnější ukazatel 

hodnocení finanční situace podniku. 
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Ukazatel finanční páky (Financial Leverage) 

Jedná se o převrácenou hodnotu koeficientu samofinancování. Ukazatel je tím 

větší, čím větší je podíl cizích zdrojů na celkovém financování podniku. Vyšší míra 

finanční páky má za následek vyšší rentabilitu vlastního kapitálu. Pozitivní dopad je ale 

limitován tím, kolik podnik s použití cizího kapitálu vydělá a kolik za toto použití 

zaplatí ve formě úroků. Pokud by cena cizího kapitálu byla vyšší, než je zisk z jeho 

investování, potom by používání cizích zdrojů přestalo být výhodné. 

 

kapitálVlastní

aktivaCelková

 

  
páka  finančin  

 

Koeficient zadluţenosti (Debt to Equity Ratio) 

 

Koeficient zadluženosti = 
kapitálvlastní

kapitálcizí
 

Tento ukazatel stejně jako ukazatel celkové zadluženosti roste, pokud roste podíl 

cizího kapitálu ve zdrojích společnosti. Převrácená hodnota tohoto ukazatele se 

označuje jako míra finanční samostatnosti firmy. Pokud využívá firma ve velké míře 

financování pomocí leasingu, měla by k cizímu kapitálu přičíst hodnotu těchto 

leasingových závazků (budoucích splátek), neboť ty nejsou v účetnictví zachyceny a v 

podstatě mají stejný charakter jako splátky úvěru. 

Úrokové krytí (Interest Coverage) 

úrokové krytí = 
úroky

EBIT
 

Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. Čím vyšší 

hodnota ukazatele, tím lépe. Vyjadřuje schopnost podniku splácet přijaté úvěry, či 

přijímat úvěry nové. Za přijatelný výsledek považuje některá literatura hodnotu 5. 

Pokud bychom         do vzorce dosadili poměrnou část zisku, která byla vyprodukována 

cizím kapitálem, výsledek by měl být roven nebo větší než 1. Převrácená hodnota 

tohoto ukazatele se nazývá úrokové zatížení a slouží k hodnocení výnosnosti. 
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Mezi další ukazatele zadluženosti, které se používají pro finanční analýzu patří: 

 

 Poměr celk. závazků k vlastnímu kapitálu = celkové závazky/vlastní kapitál 

Hodnota tohoto ukazatele se zvyšuje s růstem proporce závazků ve finanční 

struktuře. Čím vyšší je míra zadlužení podniku, tím více bude potřeba v budoucnu 

vytvářet prostředky na jejich umořování. 

 

 Doba splácení dluhů = Cizí zdroje - finanční majetek / Provozní cash-flow  

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

splatit své dluhy. 

2.3.4  Ukazatele likvidity 

Zkoumá schopnost podniku hradit krátkodobé závazky. Je to tedy schopnost 

podniku přeměnit majetek na prostředky, jež je možné použít na úhradu závazků. 

Charakterizují, do jaké míry je podnik schopný dostát svým závazkům v každém 

časovém okamžiku.  

Likviditou se rozumí všechny potencionálně likvidní prostředky, kterými podnik 

disponuje k úhradě svých splatných závazků. Solventností se pak nazývá připravenost 

hradit své dluhy v okamžiku jejich splatnosti a je jednou ze základních podmínek 

existence podniku. 

Likvidita a solventnost jsou vzájemně provázané. Podmínkou solventnosti je, aby 

podnik měl určitou část majetku ve formě, se kterou je možnost plateb. To je buď ve 

formě peněz, nebo formě rychle směnitelné na peníze. To znamená, že podmínkou 

solventnosti je likvidita. Ukazatele likvidity poměřují to, čím se dá platit s tím co je 

potřeba zaplatit.  

Nevýznamnějšími ukazateli likvidity jsou: 

 

 Běžná likvidita; 

 Pohotová likvidita; 

 Okamžitá likvidita. 

„Solventnost je schopnost podniku hradit své závazky k určenému termínu, v 

požadované podobě a na požadovaném místě.“ 

Zdroj: Studijní materiály z předmětu Finanční analýza, Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (2008). 
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Běţná likvidita (Current Ratio) 

Ukazuje, kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty oběžnými aktivy. Do úvahy 

musíme vzít strukturu zásob a jejich reálné oceňování vzhledem k jejich prodejnosti, 

protože prochází dlouhým cyklem od spotřeby po prodej, a také strukturu pohledávek 

s ohledem na jejich splatnost a nedobytnost. Tyto údaje je těžké určit přesně, používáme 

spíše odhadů, proto je tento ukazatel velmi nepřesný.  

 

Běžná likvidita = 
závazkykrátkodobé

aktivaoběžná
 

 

„Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou 0,2- 0,5. Vyšší hodnoty se považují za 

špatné hospodaření s kapitálem.“ 

Zdroj: Studijní materiály z předmětu Finanční analýza, Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (2008). 

Pohotová likvidita (Quick Ratio) 

Díky tomu, že ne všechny složky oběžných aktiv jsou stejně likvidní, vyloučíme 

z nich nejméně likvidní složku, tj. zásoby a ponecháme pouze peněžní prostředky (v 

hotovosti a na bankovních účtech), krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky, 

vyjma těch obtížně dobytných, či nedobytných. Je také dobré porovnat rozdíl mezi 

ukazatelem běžné a pohotové likvidity. Vysoká hodnota tohoto rozdílu ukazuje na 

nadměrný stav zásob. Velký rozdíl těchto ukazatelů se vyskytuje zejména u obchodních 

firem a u firem se sezónním hospodařením. 

 

Pohotová likvidita = 
závazkykrátkodobé

zásobyaktivaoběžná
 

 

„Pohotová likvidita neměla klesnout pod hodnotu 1, kterou banky považují za 

nepřijatelnou.“ 

Zdroj: Studijní materiály z předmětu Finanční analýza, Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (2008). 

Okamţitá likvidita (Cash Ratio) 

Hodnotí schopnost podniku platit aktuálně splatné dluhy. V čitateli jsou peníze (ať už na 

účtech, nebo v hotovosti) a jejich obdoby (směnečné dluhy, splatné dluhy, volně 
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obchodovatelné krátkodobé CP). Aby podnik dosahoval dostatečné okamžité likvidity, 

měla by hodnota ukazatele dosahovat alespoň 0,2. 

 

Okamžitá likvidita = 
závazkysplatnéokamžitě

yekvivalentprostředkypeněžní
 

 

„Doporučená hodnota bankovními standardy je 2 - 3 což je hodnota zdravých podniků. 

Hodnoty  1 jsou z hlediska finančního zdraví nepřijatelné.“ 

Zdroj: Studijní materiály z předmětu Finanční analýza, Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (2008). 

2.3.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Ukazatel kapitálového trhu (market value rations) se od poměrových ukazatelů 

odlišuje jednou skutečností, pracují totiž s tržními hodnotami. Tyto ukazatele vyjadřují 

hodnocení podniku pomocí burzovních ukazatelů. Jsou důležité pro investory z hlediska 

hodnocení návratnosti investovaných prostředků. Dávají také managementu podniku 

informace o názorech investorů a jejich očekávané budoucnosti. Některé z těchto 

ukazatelů jsou součástí burzovních zpráv. 

K nejdůležitějším patří: 

 účetní hodnota akcí, 

 čistý zisk na akcii, 

 dividendový výnos, 

 ukazatele P/E, 

 poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě (M/B ratio). 

 

 Účetní hodnota akcie = vlastní kapitál/ počet emitovaných akcií 

 

Čistý zisk na akcii (Earnings Per Share, EPS) informuje akcionáře o velikosti na jednu 

kmenovou akcii. 

 

 Dividendový výnos = (dividendový výnos na 1 akcii/ tržní cena akcie) * 100 

 

V případě tohoto poměrového ukazatele nelze jednoznačně nadefinovat trend, 

neboť vzhledem ke konstrukci ukazatele, ve kterém ve jmenovateli figuruje tržní 
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hodnota akcie, může nastat situace, že dividendový výnos bude klesat, když se 

dividenda nezmění. 

 

 Ukazatel P/E (Price-Earning Ration)= tržní cena akcií/ zisk po zdanění na 1 

akcii 

 

Pro tento ukazatel platí, že čím je ukazatel v čase nižší, tím je pravděpodobnější, 

že je akcie podhodnocena a pro investora levnější. Nízká hodnota tohoto ukazatele při 

relativně vysokém zisku také může znamenat, že investoři odhadují trend snižování 

zisku podniku a tím i očekávaných příjmů v budoucnosti. 

 

 Ukazatel M/B (Market to Book Ratio)=tržní cena akcie/ účetní hodnota akcie 

 

Pokud je tento ukazatel vyšší než 1, znamená to, že tržní hodnota podniku je 

vyšší, než je ocenění vlastního kapitálu v rozvaze.
5
 

2.3.6 Ukazatele s využitím Cash Flow
6
 

 

Účel tohoto ukazatele je dán potřebou vyjádření finančního potenciálu podniku a 

míru schopnosti podniku tvořit z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky.  

 Obratová rentabilita= cash flow z provozní činnosti/ obrat 

 

Tento ukazatel nám udává finanční efektivitu podnikového hospodaření. 

 

 Finanční efektivita kapitálu = (cash flow u provozní činnosti/ obat) * 

(obrat/vložený kapitál) 

Podmínkou tvorby cash flow je schopnost produktivně využívat celkový vložený 

kapitál za účelem obratu. Čím bude schopnost využití kapitálu vyšší, tím nižší bude 

obratová rentabilita při neměnné finanční rentabilitě kapitálu. 

 

                                                      
5 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 120 s. ISBN 978-   

  80-247-1386-1 
6 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 120 s. ISBN 978- 

  80-247-1386-1 
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 Stupeň oddlužení= CF z provozní činnosti/ cizí kapitál 

 

Za rozumnou hodnotu ukazatele oddluženosti bývá považována hodnota mezi 20 

a 30%. Větší vypovídací schopnost však má vývoj tohoto ukazatele v čase. Při 

klesající hodnotě indikuje rostoucí finanční napjatost. 

 

2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Nevýhodou jednotlivě posuzovaných poměrových ukazatelů je jejich izolovaný 

pohled na ekonomické procesy. Proto soustavy poměrových ukazatelů patří mezi 

oblíbené metody analýzy finanční situace podniku. Stejně jako mezi jednotlivými 

procesy ekonomiky existují vzájemné vztahy a závislosti, tak i jednotlivé ukazatele jsou 

na sobě závislé. Vzájemným propojením ekonomických ukazatelů do soustav a modelů 

došlo k eliminaci izolovaných pohledů na procesy, které v podnicích probíhají. Tím se 

umožňuje jednotlivé procesy analyzovat a syntetizovat poznatky. 

  

Při tvorbě soustav se rozlišují:  

 Pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických 

vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. Jedná se o soustavy hierarchicky 

uspořádaných ukazatelů. 

 Bonitní (diagnostické) modely, které se snaží pomocí jednoho syntetického 

ukazatele, jenž nahrazuje jednotlivé analytické ukazatele různých vypovídacích 

schopností, vyjádřit mezipodnikové srovnání. 

 Bankrotní modely, které představují systémy včasného varování, neboť podle 

chování vybraných ukazatelů indukují případné ohrožení finančního zdraví 

podniku.
7
 

2.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Cílem pyramidových soustav je vzájemné popsání závislosti jednotlivých 

ukazatelů a analyzování složitých vnitřních vazeb. 

                                                      
7 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Praha: Computer Rress, 2001. Str. 101. ISBN 80-7226-562-8 
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Du pontův rozklad 

Jedná se o ukazatel pákového efektu čili převrácené hodnoty k equity ratio. 

Pyramidový rozklad Du Pont diagram byl poprvé použit v nadnárodní chemické 

společnosti Du pont de Nomeurs a do dnes zůstává nejtypičtějším pyramidovým 

rozkladem. Je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu a vymezení 

jednotlivých položek vstupujících do tohoto ukazatele. 

Schéma 1: Du Pont diagram  

Zdroj: Studijní materiály z předmětu Finanční analýza, Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (2008).  

 

Pravá strana Du Pontova diagramu je ukazatelem pákového efektu, čili převrácené 

hodnoty k Equity Ratio. Dle tohoto ukazatele je zřejmé, že bude-li podnik ve větším 
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rozsahu využívat cizí kapitál, můžeme za určitých okolností dosáhnout vyšších hodnot 

rentability vlastního kapitálu. Ukazatel, který tvoří vrchol diagramu je možno dále 

členit, stejně jako další navazující nižší ukazatele. Napríklad čistý zisk je možno dále 

rozložit na rozdíl tržeb a celkových nákladů, do kterých patří například úroky, odpisy, 

ostatní náklady, ale také daň ze zisku. Podobně lze rozložit celková aktiva, o nichž je 

známo, že se skládají se stálých aktiv, oběžných aktiv a ostatních aktiv. 

Lze říct, že vzhledem k tomu, že jedním ze stěžejních cílů podniku je dosahování 

zisku, pak hlubší analýza ukazatelů rentability právě pomocí pyramidových ukazatelů je 

pro většinu cílových skupin finanční analýzy nejzajímavější. 

2.4.2 Bonitní modely
8
 

Jde o modely založené především na teoretických poznatcích. Umožňují 

posoudit pozici podniku v souboru podobných podniků daného trhu. Jedná se o 

diagnostické modely, které jsou schopné posoudit zkoumaný objekt syntetickým 

ukazatelem. Jsou závislé na množství dat nutných k porovnání v daném oboru 

podnikání. 

Příklady bonitních modelů:      

 Kralickův rychlý test, 

 Tamariho model, 

 Index bonity. 

 

Kralickův rychlý test 

Tvůrce této metody (Kralicek) vybral čtyři ukazatele, k jejichž výsledným 

hodnotám přiděluje body. Prvním ukazatelem je kvóta vlastního kapitálu. Tento 

ukazatel udává podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě. Druhým je doba 

splácení dluhu z cash flow. Udává za jakou dobu by byl podnik schopen splatit všechny 

své dluhy z cash flow. Dalším ukazatelem je rentabilita tržen měřená z cash flow a 

rentabilita aktiv.          

 Na základě dosažených hodnot ukazatelů se přidělují podniku body. Výsledná 

známka je vyjádřena pomocí aritmetického průměru známek získaných za jednotlivé 

ukazatele. 

                                                      
8 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 120 s. ISBN 978-   

  80-247-1386-1 
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Tabulka 1: Hodnocení Kralickova rychlého testu 

Ukazatel Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Špatně Ohroţení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
 30 %  20 %  10 %  0 % negativní 

Doba splácení dluhu 

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

CF v % trţeb  10 %  8 %  5 %  0 % negativní 

ROA  15 %  12 %  8 %  0 % negativní 
Zdroj: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýz  krok za krokem. 1. Vyd. Praha : C. H. Beck, 

2005.. ISBN: 80-7179-321-3. Str. 77. 

 

Tamariho model 

Tento model ohodnocuje úroveň poměrových ukazatelů body a udává postavení 

podniku v daném oboru. Při dosažení určitého počtu bodů udává bonitu podniku. Na 

základě empirických pozorování došel M. Tamari k závěru, že lze předpokládat finanční 

situaci podniku na základě šesti ukazatelů. 

 

T1 – vlastní kapitál / cizí zdroje, 

T2 – vývoj zisku vyjádřený: a) absolutním vyjádřením, 

                                              b) ukazatelem ROA, 

T3 – běžná likvidita (Current Ratio), 

T4 – výrobní spotřeba / průměrný stav nedokončené výroby, 

T5 – tržby / průměrný stav pohledávek, 

T6 – výrobní spotřeba / pracovní kapitál
9
, 

 

Tyto ukazatele jsou rozloženy do tří úrovní podle rozsahu bodového hodnocení. 

Za rozhodující se považují ukazatele T1 a T2. Další úrovní je ukazatel T3 a nejníže 

položené jsou ukazatele T4 – T6. Výsledkem hodnocení je Tamariho rizikový index, 

který dosahuje maximálně 100 bodů. Čím vyšší je hodnota rizikového indexu, tím vyšší 

je pravděpodobnost nesolventnosti podniku. 

 

                                                      
9 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. Vyd. Praha: Computer Press, 2001. Str 126. ISBN 80-7226-562-8 
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 Pokud podnik dosáhne více než 60 bodů, jedná se o malou pravděpodobnost 

bankrotu. 

 Pokud podnik dosáhne méně než 30 bodů, jedná se o vyšší pravděpodobnost 

bankrotu. 

 

Výhodou tohoto modelu je možnost použití pro podnik v jakémkoliv oboru. Podmínkou 

však je vypočítané rizikové indexy porovnávat v mezioborovém srovnání. 

Tabulka 2: Hodnocení Tamariho modelu 

Ukazatel Interval hodnot Body 

T1 - vlastní kapitál/cizí zdroje 0,51 a více 

0,41 - 0,50 

0,31 - 0,40 

0,21 - 0,30 

0,11 - 0,20 

do 0,10 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

T2 - vývoj zisku: 

a) v absolutním vyjádření 

b) ukazatel ROA 

posledních 5 let kladné a) a b)  horní kvartil
10

 

posledních 5 let kladné a) a b)  medián 

posledních 5 let kladné a) 

b)  horní kvartil 

b)  medián 

jinak 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

T3 - běžná likvidita 2,01 a více 

1,51 - 2,00 

1,11 - 1,50 

0,51 - 1, 10 

do 0,50 

20 

15 

10 

5 

0 

T4 - výrobní spotřeba/průměrný 

stav nedokončené výroby 

horní kvartil a více 

medián - horní kvartil 

dolní kvartil - medián 

dolní kvartil a méně 

10 

6 

3 

0 

T5 - tržby/průměrný stav 

pohledávek 

horní kvartil a více 

medián - horní kvartil 

dolní kvartil - medián 

dolní kvartil a méně 

10 

6 

3 

0 

T6 - výrobní spotřeba/pracovní 

kapitál 

horní kvartil a více 

medián - horní kvartil 

dolní kvartil - medián 

dolní kvartil a méně 

10 

6 

3 

0 

Maximálně dosaţitelný počet bodů 100 
Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera - finanční analýza v řízení podniku, 2. doplněné 

vydání. 1. Vyd. Praha : Computer Press , 2001. ISBN: 80-7226-562-8. Str. 127. 

 

                                                      
10 Horní kvartil, dolní kvartil a medián se vypočtou z ukazatelů všech firem, které jsou srovnatelné z hlediska odvětví 

a velikosti. 
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Index bonity 

Indikátor bonity pracuje se šesti následujícími vybranými ukazateli: 

X1 = cash flow/ cizí zdroje, 

X2 = celková aktiva/ cizí zdroje, 

X3 = zisk před zdaněním/ celková aktiva, 

X4 = zisk před zdaněním /celkové výkony, 

X5 = zásoby / celkové výkony, 

X6 = celkové výkony / celková aktiva. 

 

Rovnice indikátoru bonity má následující tvar: 

IB = 1,5* X1 + 0,08*X2 + 10*X3 + 5* X4 + 0,3* X5 + 0,1* X6 

 

Čím je hodnota IB vyšší, tím je finančně-ekonomické hodnocení podniku lepší.  

Ekonomická situace podniku je poté hodnocena podle následující stupnice: 

-3  B  -2 ………… finanční situace podniku je extrémně špatná; 

-2  B  -1 ………… finanční situace podniku je velmi špatná; 

-1  B  0 …………. finanční situace podniku je špatná; 

0  B  1 …………... podnik má určité problémy; 

1  B  2 …………... finanční situace podniku je dobrá; 

2  B  3 ………….. finanční situace podniku je velmi dobrá; 

B  3 ………………. finanční situace podniku je extrémně dobrá. 

 

2.4.3 Bankrotní modely
11

 

Tyto ukazatele mají za úkol informovat uživatele o tom, zde je v dohledné době 

podnik ohrožena bankrotem. Bankrotní modely jsou založeny na faktu, že každý 

podnik, který je ohrožený bankrotem vykazuje již dopředu symptomy typické pro 

bankrot. Nejčastěji se jedná o problémy s běžnou likviditou, výší čistého pracovního 

kapitálu a problémy s rentabilitou vloženého kapitálu do podnikání. 

Známé bankrotní modely:        

                                                      
11 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 120 s. ISBN 978-   

  80-247-1386-1 
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 Altmannův index finančního zdraví, 

 IN indexy: IN95, IN99, IN01, 

 Beaverův bankrotní model. 

Altmanův index finančního zdraví 

Typický a nejznámější bankrotní model. Vychází z propočtů globálních indexů 

respektive indexů celkového hodnocení. Je to vlastně aplikace přímé statistické metody           

(tzv. diskriminační analýza), která je schopna odhadnout váhy pro jednotlivé poměrové 

ukazatele sestavených do jednoho ukazatele důvěryhodnosti podniku. Původně test 

obsahoval 22 nezávislých ukazatelů, později byl redukován na 5 nezávislých ukazatelů. 

Jsou používány dvě rovnice důvěryhodnosti. 

Tvar rovnice Z score 1983: 

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

 

Kde:   X1 = ČPK / Aktiva celkem, 

          X2 = Kumulovaný nerozděl. HV min. období / Aktiva celkem, 

          X3 = EBIT / Aktiva celkem, 

          X4 = Účetní hodnota akcií / Cizí zdroje, 

          X5 = Tržby / Aktiva celkem. 

 

Hodnota Z se pohybuje v rozmezí – 4 až + 8 

Platí hodnotící kriteria:    Z  2,9 …….finančně silný podnik, 

                                      1,2  Z  2,9 …….určité finanční potíže, nejasný další vývoj,  

                                         Z  1,2  ……přímí kandidáti bankrotu.  

Index IN01 

Tento index byl vytvořen specielně pro české podniky na základě analýzy 24 

významných matematicko-statistických modelů hodnocení firem a na základě 

praktických zkušeností. Před sestavením tohoto indexu bylo zkoumáno více než 1000 

českých firem. 

Hodnota indexu se vypočítá podle rovnice: 
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IN01 =0,13 * Aktiva / Cizí zdroje + 0,04 * EBIT / Nákladové úroky +3,92 * EBIT / 

Aktiva + 0,21 * Výnosy / Aktiva  + 0,09 * Oběžná aktiva /(Krátkodobé závazky 

+Krátkodobé bankovní úvěry) 

 

Index IN01 má z časového hlediska nejmenší omezení a je na velmi dobré úrovni. 

Je však nutno zdůraznit orientační charakter bonitních a bankrotních modelů, které 

nejsou schopny nahradit podrobnou finanční analýzu. 

IN > 1,77   podnik tvoří hodnotu 

0,75< IN < 1,77  podnik netvoří hodnotu ani nebankrotuje (tzv. šedá zóna) 

IN < 0,75  bankrotní hranice 

 

 

Beaverův bankrotní model 

W.H. Beavere zkoumal časový vývoj 30 poměrových ukazatelů u 158 firem po 

dobu 10let. Beaverův bankrotní model byl vytvořen v roce 1976 a do analýzy zahrnul 

79 podniků, které zbankrotovaly a 79 podniků, které nezbankrotovali. Podniky rozdělil 

na 2 skupiny – bezproblémové a problémové. U těchto skupin hledal statisticky 

významné odchylky jednotlivých ukazatelů. 

 

Největší statisticky významný rozdíl zjistil mezi následujícími poměrovými ukazateli, 

které jsou prezentovány v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Parametry Beaverova modelu 

Ukazatel Trend u ohroţených firem 

vlastní kapitál /aktiva celkem Klesá 

přidaná hodnota / aktiva celkem Klesá 

bankovní úvěry / cizí zdroje Roste 

cash flow / cizí zdroje Klesá 

Provozní kapitál / aktiva celkem klesá 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení podniku: analýzy, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 1. Vyd. Praha: 

EKOPRESS, 2006. Str. 91. ISBN 80-86119-58-0 
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Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) 

Ekonomicky přidaná hodnota vychází z ekonomického zisku. Ekonomický zisk 

se rovná rozdílu mezi výnosy a náklady výrobních faktorů (včetně vlastního a cizího 

kapitálu). Ekonomická přidaná hodnota (dále jen EVA) je hodnota, která byla přidána 

nad hodnotu nákladu kapitálu vázaného v aktivech podniku. Náklad kapitálu se rovná 

míře výnosů, kterou jsou investoři ochotni akceptovat. Ukazatel EVA se vypočítá podle 

následující rovnice: 

EVA = NOPAT - WACC * C = (ROIC - WACC) * C 

 

Kde: NOPAT = čitý provozní zisk za sledované období, 

         WACC = vážený průměr nákladů na kapitál (Weighted Average Cost of Capital), 

          C = kapitál investovaný ve firmě (capital), 

          ROIC = výnosnost investovaného kapitálu (NOPAT/C). 

 

Pokud je EVA  0, znamená to, že podnik vytváří přidanou hodnotu  podnik 

dosahuje většího výnosu než je požadovaný minimální výnos.    

 Pokud EVA = 0, znamená to, že podnik netvoří přidanou hodnotu, ale zároveň 

také hodnotu neztrácí.         

 Pokud EVA  0, znamená to, že podnik ztrácí hodnotu. Podnik sice může 

dosahovat účetního zisku, ale ten bude menší než výnos, který očekávají vlastníci  

vlastníci mohli dosáhnout vyššího zhodnocení při stejném riziku na kapitálovém trhu. 
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3 Charakteristika podniku WELCO spol. s r.o. 

Společnost WELCO spol. s r.o. je obchodním podnikem, zabývající se vývojem, 

poradenstvím a prodejem speciálních přídavných materiálů a příslušenství pro svařování 

a pájení, zejména pro údržbu, opravy a renovace.  Na českém trhu působí již od roku 

1995. Výrobky této obchodní společnosti jsou vyráběny pod registrovanou obchodní 

značkou WELCO předními výrobci svařovacích materiálů v Evropě a USA.   

 Výrobky jsou nabízeny systémem přímého prodeje koncovým zákazníkům, 

prostřednictvím vlastní obchodní sítě autorizovaných techniků. Odborná úroveň 

techniků je udržována pravidelnými školeními, tak aby byli schopni zákazníkům 

navrhnout nejen vhodný výrobek, řešící jejich problém, ale také vhodný technologický 

postup opravy. Výrobky nejsou dodávány do žádné jiné obchodní sítě.  

 V roce 2002 společnost získala výhradní obchodní zastoupení německé podniku 

CRONITEX – předního evropského výrobce speciálních přídavných materiálů, strojů a 

příslušenství pro opravy nástrojů a forem. Společnost také nabízí zákazníkům 

pracujícím v oblasti výroby a oprav nástrojů a forem zaškolení jejich pracovníků 

prostřednictvím Specializovaného kurzu svařování při opravách nástrojů a forem.  

Od roku 2005 má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle EN ISO 9001:2001 

 

Cílem podniku WELCO spol. s r.o. vždy bylo, zajišťovat profesionální poradenství a 

dodávky kvalitních svařovacích materiálů pro údržbu, opravy a renovace.  

 

Sídlo podniku: WELCO spol. s r.o. 

                         26. dubna 245 

                         688 01 Uherský Brod  

                        GPS souřadnice: 

                        49o 1´ 13,41´´ N 

                        17o 39´ 2,59´´ E                                          

                        Tel.: +420 572 637 924 
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Společnost WELCO spol. s r.o. zaměstnává k 31.12.2008 8 stálých zaměstnanců a 13 

obchodních zástupců po celé ČR. Obchodní zástupci jsou vedeni jako OSVČ (osoby 

samostatně výdělečně činné) a mají se společností uzavřenou obchodní smlouvu o 

spolupráci. 

Každý obchodní zástupce nabízí výrobky WELCO v kraji odkud pochází, takže 

se nemůže stát, aby sami sobě konkurovali. 

Management podniku tvoří: 2 spolumajitelé, kteří jsou zaměstnanci společnosti 

zastávající funkce generálního ředitele, finančního ředitele a jednatele. Dále pak 

obchodní ředitel,  vedoucí právního oddělení, účetní a vedoucí skladu.  

 

Nabízený sortiment: 

 Příslušenství pro svařování a pájení kovů; 

 Materiály pro přípravu a ošetření svárů; 

 Materiály pro měkké a tvrdé pájení ocelí a barevných kovů; 

 Materiály pro svařování barevných kovů metodami MMA, TIG a MIG; 

 Materiály pro pájení hliníku a hliníkových slitin; 

 Materiály pro svařování hliníku a hliníkových slitin metodami MMA, TIG a 

MIG; 

 Materiály pro svařování ocelí metodami MMA, TIG a MIG; 

 Materiály pro svařování niklu a niklových slitin; 

 Materiály a příslušenství pro svařování a řezání pod vodou.            
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3.1 Informační systém podniku 

Účetnictví podniku se zpracovává v softwarovém programu myGEM od 

společnosti GEMCO. Jde o podnikový informační systém (ERP), určený pro řízení 

zákaznických procesů v organizaci, ekonomiky a controllingu. Informační systém 

využívá technologii relačních databází. Základem technologie systému je výkonný 

programovací nástroj PowerBuilder pro tvorbu objektově orientovaných aplikací. Pro 

práci s databází se používá technologie DATAWINDOW a XML Windows, která 

výrazně zjednodušuje a zefektivňuje práci s informacemi. Výkonné části aplikace jsou 

programovány v prostředí databáze.  

Aplikace je vyvinuta s využitím databáze Oracle. Díky tomu jsou data 

přenositelná na různé operační systémy a umožňují velmi dobrou podporu 

internetových aplikací.        

 V současné době se společnost chystá na spuštění tzv. internetového 

objednávkového systému- web klientu. Tento krok by měl zjednodušit a urychlit 

komunikaci mezi zákazníkem a podnikem.  

Internetový objednávkový systém v softwarovém programu myGEM je schopen 

poskytovat aktuální informace o stavu skladových zásob on-line včetně možnosti vložit 

objednávku kdykoliv a odkudkoliv s využitím prostředí internetu. Pro komunikaci se 

zákazníky je možné využit standardů EDI. 

Datový sklad tohoto systému umožňuje nadstavbu pomocí multidimenzionální 

aplikace (MDA). Datový sklad neboli Data Warehousing řeší konsolidaci primárních 

dat do multidimenzionálního datového modelu, ze kterého je možné rychle a snadno 

získávat informace a analýzy dat nezbytné pro rozhodování managementu a řízení 

společnosti. 

Systém je maximálně parametrizovatelný a správci tohoto systému mají možnost 

upravovat některá systémová nastavení. Informační systém je možno funkčně i finančně 

přizpůsobit konkrétním požadavkům společnosti. 
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Schéma 2: Informační systém myGEM 

 

Zdroj: Informační materiál k podnikovému ERP systému myGEM. 

3.2 Analýza podnikání z dalších pohledů 

 

Analýza trhu, vývoj trţeb, trhový podíl, konkurence 

Společnost WELCO spol. s r.o. se pohybuje na světovém trhu , který svým 

širokým spektrem produktů a průmyslových oblastí není přesně vymezen.  

Hlavní oblastí použití výrobků jsou opravy strojů, konstrukcí a zařízení ve strojírenství, 

zemědělství, energetice, chemickém a potravinářském průmyslu. 

Podnik vstupoval na trh v roce 1995 jen asi s 8 prověřenými a schválenými 

skladovými položkami.  

K počátku letošního roku nabídka skladových položek přesáhla hranici 500 

různých druhů a typů svářecích elektrod, drátů, svařovacích masek, svářeček atd. 

V současné době má podnik stabilní pozici na trhu, ale musí čelit tvrdé 

konkurenci zahraničních firem. V České Republice jsou nejvýznamnějšími obchodními 
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partnery například ČEZ a.s., Škoda a.s., OKD a.s., České dráhy s.p., BOSCH a.s., 

SETUZA a.s., TATRA a.s.,LASSELBERGER a.s., atd.  

 

Na trhu již několik let zastává v průměru 5% podíl a mimo období recese ekonomiky 

ČR je  tržní podíl stabilizovaný.  

Vývoj tržeb od počátku také závisel na stavu a vývoji ekonomiky v ČR. Od doby tzv. 

„balíčků“ podnik vykazuje meziroční nárůst tržeb v rozmezí 5-10%. Například za 

období 2007/2008 to bylo rekordních 17,4% a podnik kalkuloval s podobnými odhady i 

pro období 2008/2009.  

Současná situace na světových trzích však nasvědčuje tomu, že růst tržeb v roce 

2009/2010 výrazně zpomalí. 

Analýza procesu zajisťování výrobních zdrojů a majetku podniku 

Společnost první velké investice do majetku a nemovitostí provedla v roce 1998, 

kdy odkoupila prostory, které dříve měla pouze v pronájmu. Jednalo se o dvě skladovací 

haly. Každá o rozloze cca 350 m2.  

V roce 2004 společnost investovala do stavebních pozemků v průmyslové zóně 

o rozloze 3500m2, které jsou určeny pro budoucí možnou výstavbu nového areálu 

společnosti. Všechny investice společnost provádí z vlastních zdrojů a v současné době 

nemá žádné bankovní ani jiné úvěry.  

Ekonomický a finanční pohled 

Podnik WELCO spol. s r.o. vykazuje v posledních letech 2006, 2007 postupně 

rostoucí zisky a to hlavně zásluhou své stability a rostoucí ekonomiky ČR. Jen v roce 

2008 podnik zaznamenal nižší zisk a to z důvodů pravděpodobně nastupující recese 

světové ekonomiky. Velkou měrou se na této skutečnosti podílí fakt, že společnost 

v těchto letech nemusela vynaložit žádné velké investice do chodu společnosti a do 

jejího rozvoje. V minulosti si společnost vedla velmi dobře a nedosahovala žádných 

ztrát a držela se na hranici přiměřeného zisku.    
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Silné a slabé stránky společnosti 

Společnost má velmi dobře zmapovanou odbytovou možnost v České republice 

a zároveň se jí velmi dobře daří i na Slovensku. V roce 2007 společnost zahájila expanzi 

na východní trhy, konkrétně v Maďarsku a připravuje se vstup na trhy dalších států. 

Slabou stránkou společnosti je omezená šíře sortimentu speciálních výrobků 

v oblasti svařování vzhledem k postupující automatizaci ve výrobě a přechodu na 

svařování neobalovanými dráty. Využití produktů WELCO je skutečně omezené jen do 

oblasti opravárenství a renovací, což zužuje možnost zvýšené expanze na tuzemském 

trhu ve výrobních podnicích. 

Nejčastější problémy společnosti 

Nejčastějšími problém společnosti jsou výrobní kapacity dodavatelů. Společnost 

je proto nucena objednávat větší množství elektrod a s tím jsou spojeny vyšší než 

průměrné náklady na zboží ve skladech. Je to dáno operativností výrobních podniků a 

nákladů spojených s výrobou malého množství těchto materiálů. 

V současné době má společnost plně pokrytou Českou Republiku obchodními 

zástupci – technickými poradci. Její problém je sehnat kvalifikované obchodní zástupce 

v zahraničí. S náborem těchto kvalifikovaných obchodníků jsou spojeny nemalé 

finanční prostředky a úspěšnost těchto náborů je řádově asi 10%. 

Dalším problémem je ekonomická nedisciplinovanost a velmi zdlouhavé 

vymáhání pohledávek jednotlivých odběratelů, kterých má společnost jen v České 

Republice asi 1800. Jen díky osobnímu kontaktu obchodních zástupců přímo u 

odběratelů je procento dlouhodobých pohledávek poměrně nízké. 
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4 Analýza výkonnosti a finanční pozice společnosti 

WELCO spol. s r.o. 

Ke zpracování finanční analýzy jsem využil informace u účetních výkazů 

podniku. Účetnictví poskytuje mnoho informací potřebných k zhodnocení finanční 

stránky podniku. Mezi hlavní účetní výkazy podniku se řadí rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty. Rozvahu a výsledovku mi mnou analyzovaný podniku nabídl za poslední tři roky 

své činnosti. 

Přesto, že pro analýzu výkonnosti a finanční pozice společnosti by bylo 

vhodnější delší sledované časové období, které by umožnilo přesnější prognózu 

budoucího vývoje, lze z údajů posledních tří let poměrně dobře situaci společnosti 

predikovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou obchodní společnost s dominantním 

předmětem činnosti nákup a prodejem zboží je ekonomická situace poměrně dobře 

viditelná již z analýzy stavových veličin. 

 

4.1  Analýza stavových veličin 

Analýzu stavových veličin zachycují grafy 1, 2 a 3 na následujících stranách. 

Je zde dobře patrný trend vývoje jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Při analýze stavových veličin je nutné vycházet z údajů v rozvaze, na jejichž 

základě se mění jednotlivé položky v čase a v absolutních hodnotách.  

Z jednotlivých položek rozvahy lze vypozorovat velkou změnu mezi roky 2006 

a 2007, která byla způsobena změnou účtování závazků a pohledávek vůči státu. Tuto 

změnu dobře zachytil nový informační systém, který společnost v roce 2007 zavedla. 

Tento vysoký rozdíl je vidět i na grafu vývoje celkových aktiv i na grafu vývoje 

celkových pasiv. Proto se toto účtování přímo na výsledcích společnosti neprojeví, ale 

v rozvaze je daleko lépe zachycena situace podniku. Rozdíl mezi lety 2007 a 2008 je 

podstatně menší.  
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Graf 1: Vývoj celkových aktiv a jejich vybraných poloţek (v tis. Kč) 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výše aktiv v průběhu let neustále roste, přičemž nejvýznamnější vliv mají 

krátkodobé pohledávky, které jsou pravděpodobně zvyšovány na úkor finančního 

majetku společnosti. Z grafu je dále patrné růst stálých aktiv, což je způsobeno 

s patrným výrazným navýšením v roce 2007 díky zvýšení hmotného majetku. Tento růst 

společnost udržela i v roce 2008.        

 Při běžném pohledu na graf vývoje majetku podniku je patrné, že finanční 

majetek společnosti poklesl a jedním z důvodů je i to, že podnik investoval do 

dlouhodobého majetku a nečerpal žádné krátkodobé ani dlouhodobé bankovní úvěry. 

Stejný vývojový trend, tedy snižování lze vypozorovat u ostatních aktiv, které tvořili 

v minulých letech náklady příštích období. V roce 2008 dosáhli nulové hodnoty. 

 

Graf 2: Vývoj celkových pasiv a jejich vybraných poloţek (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celkový vývoj pasiv má rovněž vzrůstající chrakter, přičemž poměrně dobře 

roste rezervní fond a ostatní fondy ze zisku. Růst rezervního fondu je způsoben tím, že 

z fondu zisku každého roku je jen část vyplacena na podílech na zisku a zbývající část 

je uložena do rezervního fondu a ostatních fondů ze zisku.  

Z garfu je velmi dobře patrné, že cizí zdroje mají stejný vývoj jako daňové 

závazky a dotace vůči státu. Je tady zřejmé , že skladbu cizích zdrojů tvoří právě tyto 

prostředky. Daňové závazky a dotace vůči státu jsou po změně účetního programu od 

roku 2007 téměř neměnné. Vlastní kapitál má vzrůstající charakter, což lze hodnotit 

jako pozitivní vývoj. Tento růst je způsoben především ziskem podniku za poslední tři 

účetní období. 

 

Graf 3: Vývoj vybraných poloţek výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z vývoje vybraných položek výkazu zisku a ztráty je patrné, že po několikaletém 

růstu dochází k mírnému poklesu tržeb za rok 2008. Tento pokles je pravděpodobně 

důsledek nástupu hospodářské recese jak v evropských zemích, tak i v národním 

hospodářství. Tento vývoj je zaznamenán až v posledním čtvrtletí roku 2008 a měl 

výrazný vliv na celkové hospodaření podniku v roce 2008. Stejně mírně poklesla i 

obchodní marže, přičemž velmi mírně rostly mzdové náklady a výkonová spotřeba. 

Provozní výsledek hospodaření díky nižším tržbám a obchodní marži poklesl zhruba na 

úroveň roku 2006. 
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4.2 Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza umožňuje porovnání jednotlivých položek z účetních výkazů 

podniku z pohledu změn v časovém období.     

 Vzhledem ke změně účetního systému lze u horizontální analýzy vidět velký 

procentuální rozdíl na straně celkových aktiv v roce 2007 o 96,4% oproti roku 2006. 

Tento výrazný rozdíl je patrný u vývoje krátkodobých pohledávek a to růst v roce 2007 

o 239,7% oproti roku 2006 a je s největší pravděpodobností způsoben novým účetním 

systémem, který zahrnuje do krátkodobých pohledávek i daňové pohledávky vůči státu, 

kde je nárůst o 8669,7% oproti roku 2006.  

 

Tabulka 4: Horizontální analýza vybraných poloţek aktiv 

H  O R I Z O N T Á L N Í   A N A L Ý Z A 

 
relativní změna absolutní změna 

Aktiva k 31.12. (tis. Kč) 2008 2007 2 008 2 007 

  AKTIVA CELKEM 2,9% 96,4% 614 10 407 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL     0 0 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 12,5% 66,1% 651 2 075 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek     0 0 

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 12,5% 66,1% 651 2 075 

1.    Pozemky 4,6% -13,6% 113 -387 

2.    Stavby -7,4% 1604,1% -182 2 326 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 299,0% 264,9% 622 151 

7.    Nedokončený dlouh. hmotný majetek 125,0% -16,7% 100 -16 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek     0 0 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 3,7% 147,4% 576 9 164 

C.I. Zásoby -20,4% -6,3% -52 -17 

1.    Materiál     0 0 

5.    Zboží -20,4% -6,3% -52 -17 

C.II. Dlouhodobé pohledávky     0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 10,0% 239,7% 1 255 8 887 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 16,1% -15,6% 489 -562 

6.    Stát - daňové pohledávky 8,0% 8669,7% 766 9 450 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy   -100,0% 0 -1 

C.IV. Finanční majetek -24,8% 13,1% -628 294 

1.    Peníze -3,8% -8,2% -3 -7 

2.    Účty v bankách -25,5% 15,4% -625 328 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv -100,0% -57,6% -613 -832 

D.I. Časové rozlišení -100,0% -57,6% -613 -832 

1.    Náklady příštích období -100,0% -57,6% -613 -832 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podrobnějším studiem rozvahy je zřejmé, že předchozí účetní systém tyto daňové 

pohledávky nekalkuloval, a proto je rozdíl tak vysoký. Jelikož strany aktiv a pasiv musí 

být vyrovnané, je zřejmé, že se tyto pohledávky promítly do daňových závazků a dotací 

a tvoří nárůst na straně pasiv v roce 2007 o 3213,11% oproti roku 2006. 

U dlouhodobého majetku je patrný nárůst v roce 2007 oproti roku 2006 o  66,1%, 

což je zapříčiněno investicí do nákupu skladovací haly z vlastních zdrojů společnosti. 

V roce 2007 finanční majetek vzrostl o 13,1% o proti roku 2006, ale v roce 2008 došlo 

k poklesu finančního majetku o 24,8% což je způsobeno právě investicí do pozemků 

z vlastních zdrojů. Tyto pozemky byly pořízeny za účelem vybudování nového 

provozního areálu společnosti. Vývoj skladových zásob je poměrně pozitivní a 

naznačuje klesající trend, protože v roce 2008 poklesl o 20,4%. 

 

Tabulka 5: Horizontální analýza vybraných poloţek pasiv 

  PASIVA 2008 2007 2 008 2007 

     PASIVA CELKEM 2,90% 96,38% 614 10 407 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 4,16% 28,32% 348 1 845 

A.I. Základní kapitál 0,00% 0,00% 0 0 

1.    Základní kapitál 0,00% 0,00% 0 0 

A.II. Kapitálové fondy     0 0 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 42,05% 20,91% 1 845 759 

1.    Zákonný rezervní fond 0,00% 0,00% 0 0 

2.    Statutární a ostatní fondy 42,17% 20,99% 1 845 759 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let     0 0 

1.    Nerozdělený zisk minulých let     0 0 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let     0 0 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 

-38,93% 39,36% -1 497 1 086 

B. CIZÍ ZDROJE 2,07% 199,86% 266 8 562 

B.I. Rezervy     0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky -100,00% -58,68% -445 -632 

1.    Závazky z obchodních vztahů -100,00% -58,68% -445 -632 

B.III. Krátkodobé závazky 5,73% 286,69% 711 9 194 

1.     Závazky z obchodních vztahů 39,93% -23,32% 835 -636 

4. 
   Závazky ke společ., člen. Družstva a k účastníkům 
sdružení 

0,00% 0,00% 0 0 

5.     Závazky k zaměstnancům -4,31% 14,85% -5 15 

6. 
   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

-5,19% 14,93% -4 10 

7.    Stát – daňové závazky a dotace -1,08% 3213,11% -109 9 800 

8.    Přijaté zálohy -100,00%   -6 6 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci     0 0 

C. OSTATNÍ PASIVA – přechodné účty pasiv     0 0 

C.I. Časové rozlišení     0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z vývoje pasiv lze kladně hodnotit vzrůstající vlastní kapitál podniku, který se 

zvýšil v roce 2007 o 28,32%. Základní kapitál je konstantní. Vzrůstající trend je patrný 

u rezervních fondů a ostatních fondů ze zisku a to i přes investice které společnost 

v minulých letech provedla. Jen v roce 2008 je tento nárůst o 42,05% oproti roku 2007. 

Negativním vývojem je výsledek hospodaření běžného účetního období, který 

poklesl v roce 2008 o 38,93% oproti roku 2007. Nárůst krátkodobých závazů v roce 

2007 je dán především změnou účetních standardů, které byly zavedeny s novým 

informačním systémem. Nelze tedy tento údaj považovat za relevantní. Stejně tak se to 

projevilo u kapitolu stát – daňové závazky a dotace za rok 2007. Změny v roce 2008 a 

to nárůst krátkodobých závazků o 5,73% je přijatelný, stejně jako pokles daňových 

závazků a dotací o mínus 1,08% v roce 2008. Mírný pokles zaznamenaly závazky 

k zaměstnancům a závazky na zdravotní a sociální zabezpečení.  

Nelze si také nevšimnou, že vztah bankovních úvěrů je nulový a vývoj závazků 

z obchodních vztahů je s velmi malými změnami. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je 

výsledek hospodaření, který vykazoval až na rok 2008 narůstající trend. Za rok 2007 je 

patrný nárůst oproti roku 2006 o 39,36% avšak v roce 2008 je pokles o 38,93% což je 

de fakto pokles zisku na úroveň roku 2006. Důvodem tohoto poklesu je pravděpodobně 

zasahující hospodářská recese, což má za následek snížení obratu společnosti. 
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Tabulka 6: Horizontální analýza vybraných poloţek výkazu zisku a ztráty 

H O R I Z O N T Á L N Í  A N A L Ý Z A 

  Výkaz zisku a ztrát: WELCO spol. s r.o.   relativní změna absolutní změna 

Položka č.ř. 2008 2007 2008 2007 

I. Tržby za prodej zboží 01 -1,4% 12,3% -488 3 850 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 2,1% 2,2% 260 267 

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 -3,3% 18,9% -748 3 583 

B.  Výkonová spotřeba 08 3,4% 13,8% 517 1 859 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 9,0% -11,4% 80 -115 

2. Služby 10 3,0% 15,9% 436 1 975 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 -17,5% 31,3% -1 265 1 718 

C. Osobní náklady 12 7,0% 10,5% 138 188 

1. Mzdové náklady 13 7,3% 9,9% 105 130 

3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

15 
7,3% 12,4% 37 56 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 59,5% 79,6% 231 172 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 -100,0% 265,3% -778 565 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 -100,0% 265,3% -778 565 

IV. Ostatní provozní výnosy 27 14,2% 19,7% 25 29 

H.  Ostatní provozní náklady 28 -9,4% 253,3% -10 76 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 -37,0% 38,2% -1 895 1 416 

XI. Ostatní finanční výnosy 45 7,8% 4477,3% 237 2 955 

O. Ostatní finanční náklady 46 8,0% 2736,9% 251 3 038 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 26,0% 188,6% -33 -83 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 -45,4%   -558 1 229 

1. splatná 51 -45,4%   -558 1 229 

** 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 
ČINNOST 

53 
-36,4% 2,8% -1 370 104 

XIII. Mimořádné výnosy 54 -100,0% 2600,0% -81 78 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 -155,6% 2600,0% -126 78 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 -38,9% 5,0% -1 496 182 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 -40,5% 38,5% -2 054 1 411 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že na tvorbě hospodářského výsledku 

podniku se především podílí tržby za prodej zboží. To lze samozřejmě očekávat u 

obchodní společnosti. Výše tržeb za prodej zboží činila v roce 2007 12,3% oproti roku 

2006, naopak v roce 2008 došlo k poklesu o 1,4% oproti roku 2007. Výrazný vliv na 

provozní výsledek hospodaření společnosti měl negativní vývoj obchodní marže v roce 

2008 a činil minus 3,3% oproti roku 2007. Naopak v roce 2007 lze vyčíst nárůst 18,7% 

oproti roku 2006. Nejpravděpodobnější vliv na obchodní marži měl vývoj kurzu koruny, 
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který vzrostl v roce 2008 a vzhledem k tomu, že společnost je z 95% čistým dovozcem 

svařovacích materiálů především ze zemí evropské unie. Přímo s vývoje obchodní 

marže souvisí i vývoj přidané hodnoty, který v roce 2007 zaznamenal nárůst o 31,3% 

oproti roku 2006, avšak v roce 2008 prudký pokles minus 17,5% oproti roku 2007. 

Osobní náklady jsou v relaci meziroční inflace a neměly výrazný vliv na snížení 

provozního výsledku hospodaření v roce 2008. 

Vývoj výsledku hospodaření za běžnou činnost zaznamenal v roce 2008 prudké 

snížení a to až o mínus 36,4% oproti roku 2007. 

Náklady vynaložené na prodané zboží mají konstantní vývoj a v roce 2007 činily nárůst 

2,2% oproti roku 2006 a v roce 2008 2,1%. 

Mzdové náklady rostly v roce 2007 o 9,9%, což je výrazně nad hodnotou 

inflace. Snížené tempo růstu mzdových nákladů lze vypozorovat v roce 2008, kde činil 

nárůst 7,3% oproti roku 2007. 

 

 



54 

 

4.3 Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor účetních výkazů podniku. Cílem této 

analýzy je zjistit, jak se jednotlivé položky podílely na financování společnosti. Díky 

procentuálnímu vyjádření vertikálního rozboru je možné využít srovnání s odvětvovými 

průměry. 

 

Tabulka 7: Vertikální analýza vybraných poloţek aktiv 

V E R T I K Á L N Í   A N A L Ý Z A 

 
podíl na bilanční sumě 

Aktiva k 31.12. (tis. Kč) 2006 2007 2008 

  AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0,0% 0,0% 0,0% 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 26,9% 24,6% 29,1% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 26,9% 24,6% 29,1% 

1.    Pozemky 11,8% 11,6% 26,3% 

2.    Stavby 10,5% 11,7% 1,3% 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 3,8% 1,0% 0,5% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 73,1% 72,5% 57,6% 

C.I. Zásoby 0,9% 1,2% 2,5% 

1.    Materiál 0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Zboží 0,9% 1,2% 2,5% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 63,5% 59,4% 34,3% 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 16,2% 14,3% 33,3% 

6.    Stát - daňové pohledávky 47,3% 45,1% 1,0% 

C.IV. Finanční majetek 8,7% 11,9% 20,7% 

1.    Peníze 0,3% 0,4% 0,8% 

2.    Účty v bankách 8,4% 11,6% 19,7% 

3.    Krátkodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0,0% 2,9% 13,4% 

D.I. Časové rozlišení 0,0% 2,9% 13,4% 

1.    Náklady příštích období 0,0% 2,9% 13,4% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z vertikální analýzy jasně vyplývá, že se jedná o obchodní společnost, neboť 

největším podílem na aktivech společnosti jsou oběžná aktiva a jejich vývoj je 

vzhledem k investicím minulých let klesající. Dlouhodobý hmotný majetek činí v roce 

2008 29,1% z celkových aktiv a z toho jen pozemky pro případnou investici do nového 
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provozu podniku činí v roce 2008 26,3%. Na oběžných aktivech se nejvíce podílí 

krátkodobé pohledávky, které činili v roce 2008 34,3% avšak jejich podíl na celkových 

aktivech výrazně klesá. V roce 2006 krátkodobé pohledávky činily 63,5% z celkových 

aktiv. Naopak výrazný nárůst lze vypozorovat u finančního majetku, jehož podíl činil 

v roce 2006 8,7%, 2007 11,9% a v roce 2008 už 20,7%. Důvodem tohoto nárůstu je 

především snižování podílů krátkodobých pohledávek, což má pozitivní dopad na 

hospodaření společnosti. 

 

Graf 4: Vývoj aktiv 2006-2008 

 

          

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z hlediska majetkového je pozitivní vývoj dlouhodobého majetku, protože 

pomocí něho může podnik dosáhnout vyšších výkonů. Je však důležité udržet 

dostatečný podíl finančního majetku, aby si společnost zajistila svou likviditu. Struktura 

majetku společnosti odpovídá zaměřením hlavní činnosti tj. nákupu a prodeje zboží. 

Podíl oběžných aktiv má klesající charakter, což vypovídá o příznivém vývoji 

kapitálové struktury společnosti. 
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Tabulka 8: Vertikální analýza vybraných poloţek pasiv 

  PASIVA 2006 2007 2008 

     PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 60,3% 39,4% 39,9% 

A.I. Základní kapitál 1,2% 0,6% 0,6% 

1.    Základní kapitál 1,2% 0,6% 0,6% 

A.II. Kapitálové fondy 0,0% 0,0% 0,0% 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 33,6% 20,7% 28,6% 

1.    Zákonný rezervní fond 0,1% 0,1% 0,1% 

2.    Statutární a ostatní fondy 33,5% 20,6% 28,5% 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 0,0% 0,0% 0,0% 

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 25,6% 18,1% 10,8% 

B. CIZÍ ZDROJE 39,7% 60,6% 60,1% 

B.I. Rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 

B.II. Dlouhodobé závazky 10,0% 2,1% 0,0% 

1.    Závazky z obchodních vztahů 10,0% 2,1% 0,0% 

B.III. Krátkodobé závazky 29,7% 58,5% 60,1% 

1.     Závazky z obchodních vztahů 25,3% 9,9% 13,4% 

5.     Závazky k zaměstnancům 0,9% 0,5% 0,5% 

6. 
   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 0,6% 0,4% 0,3% 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 2,8% 47,7% 45,8% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,0% 0,0% 0,0% 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0,0% 0,0% 0,0% 

C.I. Časové rozlišení 0,0% 0,0% 0,0% 

1.    Výdaje příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Výnosy příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z vertikální analýzy rozvahy na straně pasiv lze odvodit v jakém  poměru 

vlastních zdrojů podnik financuje majetek. Vlastní kapitál tvoří v roce 2008 39,9%  

celkových pasiv a má mírně rostoucí charakter oproti roku 2007. Svůj význam má i 

výsledek hospodaření běžného účetního období, který zvyšuje vlastní kapitál, avšak je 

nutné podotknout, že tendence hospodářského výsledku má v současnosti klesající 

charakter. 

Největší podíl celkových pasiv tvoří krátkodobé závazky, které zaznamenaly nárůst 

oproti roku 2006, kdy tvořili 29,7%  celkových pasiv až na hodnotu 60,1% v roce 2008. 

Velmi pozitivním vývojem lze vysledovat stav dlouhodobých závazků, které mají od 

roku 2006, kdy tvořili 10% celkových pasiv, klesající charakter až na 0% celkových 

pasiv v roce 2008. Bankovní úvěry a výpomoci jsou po celé sledované období na nulové 

hranici, což je rovněž pozitivním. 
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Graf 5: Vývoj pasiv 2006-2008 

             

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Z grafu 5 lze vyčíst podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Nárůst cizích zdrojů 

v letech 2007 a 2008 je dán změnou účetních standardů v novém informačním systému 

společnosti. Do cizích zdrojů spadají i závazky vůči státu, které tvoří v roce 2008  

45,8% celkových cizích zdrojů. Z grafu je také patrný mírný nárůst podílu vlastního 

kapitálu v roce 2008 oproti roku 2007. Svůj podíl má i výsledek hospodaření běžného 

účetního období, který zvyšuje vlastní kapitál ziskem, naopak lze vypozorovat pokles 

podílu cizích zdrojů, který činil v roce 2008 60,1% oproti roku 2007, kde činil 60,6% 

celkových pasiv. 
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Tabulka 9: Vertikální analýza vybraných poloţek výkazu zisku a ztráty 

V E R T I K Á L N Í  A N A L Ý Z A 

  Výkaz zisku a ztrát: WELCO spol. s r.o.         

Položka č.ř. 2008 2007 2006 

I. Tržby za prodej zboží 01 100,0% 100,0% 100,0% 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 37,1% 35,9% 39,4% 

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 62,9% 64,1% 60,6% 

II.  Výkony 04 0,0% 0,0% 0,0% 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Aktivace 07 0,0% 0,0% 0,0% 

B.  Výkonová spotřeba 08 45,7% 43,6% 43,0% 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 2,8% 2,5% 3,2% 

2. Služby 10 42,9% 41,1% 39,8% 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 17,2% 20,5% 17,6% 

C. Osobní náklady 12 6,1% 5,6% 5,7% 

1. Mzdové náklady 13 4,5% 4,1% 4,2% 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1,6% 1,4% 1,4% 

4. Sociální náklady 16 0,1% 0,1% 0,1% 

D. Daně a poplatky 17 0,3% 0,4% 0,4% 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 1,8% 1,1% 0,7% 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 0,0% 2,2% 0,7% 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,0% 2,2% 0,7% 

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0,0% 1,3% 0,0% 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0,0% 1,3% 0,0% 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 9,3% 14,6% 11,8% 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0,0% 0,0% 0,0% 

N. Nákladové úroky 44 0,1% 0,0% 0,0% 

XI. Ostatní finanční výnosy 45 9,4% 8,6% 0,2% 

O. Ostatní finanční náklady 46 9,8% 9,0% 0,4% 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 -0,5% -0,4% -0,1% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 1,9% 3,5% 0,0% 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 6,9% 10,7% 11,7% 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 -0,1% 0,2% 0,0% 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 0,0% 0,0% 0,0% 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 6,8% 10,9% 11,7% 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 8,7% 14,4% 11,7% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při vlastním zkoumáním výsledovky je patrné, že největší podíl na tržbách za 

prodej zboží je obchodní marže, která činí v roce 2008 62,9% z celkových tržeb za 

prodej zboží. Její vývoj v jednotlivých letech sice kolísá, ale vždy dosahovala více než 

60% celkových tržeb za prodej zboží, což je velmi dobrý poměr u obchodní společnosti. 

Na druhé straně se pravidelně navyšuje podíl služeb, který v roce 2006 činil 39,8% 
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z celkových tržeb za prodej zboží a v roce 2008 už 42,9%, což jasně dokládá zvyšující 

se podíl nákladů na služby i při snížení obratu a to považuji za alarmující vývoj. Na 

službách se největší měrou podílí provize jednotlivých obchodních zástupců, cpž 

neodpovídá vývoji celkového obratu společnosti. 

To dokazuje i poměr výsledku hospodaření za účetní období, který má za sledované 

období klesající podíl a dosáhl v roce 2008 6,8% z celkových tržeb oproti roku 2007, 

kde tento podíl činil 10,9% a v roce 2006 dokonce 11,7% z celkových tržeb za prodej 

zboží.  

Poměr mzdových nákladů, který činil v roce 2008 4,5% z celkových tržeb za prodej 

zboží má poměrně příznivý vývoj a lze konstatovat, že je na nízké úrovni. 

 

 

4.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Jedním z nejdůležitějších rozdílových ukazatelů je čistý pracovní kapitál, který 

představuje velikost relativně volné částky kapitálu, která není nijak vázána na závazky 

společnosti a tím zajišťuje potřebnou míru likvidity. 

 

Tabulka 10: Analýza rozdílových ukazatelů 

 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál 3009 2979 2844 

Čistý pohotové prostředky -517 440 -1023 

Oběžná aktiva 6 216 15 380 15 956 

Účty v bankách 2 125 2 453 1 828 

Krátkodobé závazky 3 207 12 401 13 112 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 

Peníze 75 78 85 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vývoj čistého pracovního kapitálu indikuje mírný pokles. Tento ukazatel 

představuje velikost volného kapitálu, který není vázán na krátkodobé závazky a tím 

zajišťuje likviditu podniku. Důvodem tohoto poklesu je pořízení hmotného majetku 

v minulých letech a tím snížení likvidity podniku. 
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Nejvýraznější pokles čistých pohotových prostředků je v roce 2008 je 1023. 

Tento pokles je pravděpodobně způsoben nákup pozemků z vlastních zdrojů společnosti 

a lze předpokládat, že v nastávajícím účetním období dojde k vyrovnání. 

 

4.5  Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů odhaluje schopnost podniku splácet své 

krátkodobé závazky. Z okamžitých ukazatelů však nelze sestavit dlouhodobou 

prognózu. 

Jednotlivé ukazatele poměrové analýzy jsem počítal pro roky 2006, 2007 a 2008, 

výsledky jsem zaznamenal do tabulek uvedených níže. 

Tabulka 11: Analýza ukazatelů rentability 

 2006 2007 2008 

ROI 56,23% 46,00% 26,98% 

ROA 33,92% 23,93% 13,93% 

ROE 56,23% 46,00% 26,98% 

ROS 11,71% 10,95% 6,78% 

ROCE 48,25% 57,63% 34,90% 

Tržby za prodej zboží 31 268 35 118 34 630 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 6 0 0 

Nákladové úroky 0 0 19 

Hospodářský výsledek za účetní období 3 663 3 845 2 349 

HV před zdaněním 3 663 5 074 3 020 

Aktiva celkem 10 798 21 205 21 819 

Vlastní kapitál 6 514 8 359 8 707 

Dlouhodobé závazky 1 077 445 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatele rentability nám ukazují, jak firma hospodaří. Poměřují zisk dosažený 

podnikáním s velikostí zdrojů, kterých bylo užito k jeho dosažení. 

Měření rentability celkového kapitálu ROA, který má klesající tendenci nám 

ukazuje, že efektivnost celkového vloženého kapitálu se snižuje, avšak nedosahuje 

doporučené minimální hodnoty 7%. Tomu odpovídá procentuelní vyjádření rentability 
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vlastního kapitálu ROE, které se dostalo v roce 2008 na úroveň 26,98%. S tím souvisí i 

rentability tržeb ROS, která rovněž klesá. Je zřejmé, že s tímto poklesem souvisí i 

rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE, která pro investory znamená, že v roce 2008 

činí tento poměr 34,9%. Tyto poměrové ukazatele nám však nevypovídají přesný stav 

společnosti, ale jsou velmi vhodné pro srovnání společností s oborovým zaměřením. 

 

Tabulka 12: Analýza ukazatelů aktivity 

 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktiv 2,90 1,66 1,59 

Obrat stálých aktiv 9,97 6,74 5,91 

Obrat zásob 114,98 137,72 170,59 

Doba obratu zásob 3,13 2,61 2,11 

Doba obratu pohledávek 42,67 129,10 143,97 

Doba obratu závazků 36,92 127,12 136,31 

Tržby za prodej zboží 31 268 35 118 34 630 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 6 0 0 

Aktiva celkem 10 798 21 205 21 819 

Stálá aktiva 3 137 5 212 5 863 

Zásoby 272 255 203 

Pohledávky z obchodních vztahů 3 597 3 035 3 524 

Závazky z obchodních vztahů 1 077 445 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrat celkových aktiv společnosti se pohybuje v doporučených hodnotách, jeho 

vývoj je však méně pozitivní. Pokud klesne pod hodnotu 1,5 bude nutné prověřit 

možnost efektivního snížení celkových aktiv. 

Ukazatel obratu zásob vykazuje poměrně vysoké číslo, což udává počet dnů, po 

něž jsou zásoby vázány v podniku. Tento vývoj je způsoben dodavatelskými problémy, 

tj. problém malosériové až kusové výroby. 

Vývoj ukazatele doby obratu zásob má ne zrovna pozitivní trend. V roce 2008 

společnost naskladnila a znovu prodala své zásoby pouze 2 krát. Za negativní vývoj lze 

také považovat dobu obratu pohledávek, která vzrostla z údajů roku 2006 42,67 až na 

hodnotu 143,97 z roku 2008. V tomto případě je třeba provést opatření ke zlepšení 

vymáhání pohledávek, protože údaj z roku 2008 je nepřiměřeně vysoký. 
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Tabulka 13: Analýza ukazatelů zadluţenosti                                               

 2006 2007 2008 

Celková zadluţenost 39,67% 60,58% 60,09% 

Koeficient samofinancování 60,33% 39,42% 39,91% 

Ukazatel finanční páky 16,6 % 25,37% 25% 

Aktiva celkem 10 798 21 205 21 819 

Stálá aktiva 3 137 5 212 5 863 

Vlastní kapitál 6 514 8 359 8 707 

Cizí zdroje 4 284 12 846 13 112 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková zadluženost společnosti vykazuje mírně klesající charakter a po 

přechodu na nový účetní systém v roce 2007 a činí v roce 2008 60,09% a je v souladu s 

oborovým průměrem obchodních společností, i když by neměla přesáhnout 50%.  

Koeficient samofinancování vyjadřuje, do jaké míry podnik financuje aktiva vlastním 

kapitálem a jeho součet s celkovou zadlužeností by měl být roven jedné. 

Je to způsobeno výsledky hospodaření společnosti a výši vyplaceného podílu na zisku 

v jednotlivých letech. Část tohoto podílu je použita pro další investice a to je také důvod 

k možnému samofinancování investičních záměrů. 

 

Tabulka 14: Analýza ukazatelů likvidity 

 2006 2007 2008 

Běţná likvidita 1,94 1,24 1,22 

Pohotová likvidita 1,85 1,22 1,20 

Okamţitá likvidita 0,70 0,20 0,15 

Oběžná aktiva 6 216 15 380 15 956 

Zásoby 272 255 203 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

Krátkodobé závazky 3 207 12 401 13 112 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vývoj běžné likvidity má mírně negativní charakter, ale jeho hodnoty jsou 

poměrně vysoké a naznačují mírně špatné hospodaření s kapitálem. Jeho doporučená 

hodnota by se měla dostat na hranici 0,5.    
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Naopak pohotová likvidita je v souladu s očekáváním, ale neměla by nadále 

klesat. 

Problém je okamžitá likvidita, jejíž ukazatel klesl pod úroveň 0,2 což považuji 

za alarmující vývoj. Tento vývoj může do budoucna přinést krátkodobou platební 

neschopnost podniku. Z hlediska finančního zdraví dle bankovních standardů je tato 

hodnota nepřijatelná.   

Ukazatel tržní hodnoty lze velmi těžko odhadovat, protože se jedná o společnost 

s ručením omezeným, která není kotována na burze a nelze tedy věrohodně 

vykalkulovat tržní hodnotu společnosti. 

 

4.6 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů hodnotí celkovou finanční situaci vybraného podniku. Při 

analýze soustav ukazatelů se využívají především poměrové a rozdílové ukazatele. 

Tabulka 15: Altmanův index finančního zdraví 

 2006 2007 2008 

ČPK/aktiva celkem* 0,717 0,199 0,100 0,090 

EAT/aktiva celkem*0,847 0,287 0,153 0,912 

EBIT/aktiva celkem* 3,107 1,054 0,743 0,430 

Základní kapitál/cizí zdroje*0,42 0,012 0,004 0,004 

Tržby/aktiva celkem*0,998 2,890 1,653 1,584 

Hodnota indexu 4,442 2,653 3,020 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro hodnocení Altmanova indexu finančního zdravý jsem využil rovnice z roku 

1983, která počítá se podniky, jejichž akcie nejsou pravidelně obchodovány, neboť se 

jedná o společnost s ručením omezeným. 

Hodnoty indexu se pohybují v hodnotách, které znamenají příznivou finanční 

situaci, pouze v roce 2007 lze zaznamenat mírný pokles, který ukazoval nejasný 

finanční vývoj, ale nárůst v roce 2008 předpokládá zdravý a lze podnik označit za 

finančně silný. 
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4.7 Shrnutí analýzy výkonnosti a finanční pozice společnosti 

 

Z horizontální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty v letech 2006, 2007 a 2008 

je zřejmé, že vývoj aktiv i pasiv podniku roste. Lze tedy konstatovat, že společnost 

nemá výrazné finanční a odbytové problémy. Rostou také oběžná aktiva, na kterých se 

nejvíce podílí krátkodobé pohledávky. Za sledované období se však neustále snižuje 

finanční majetek společnosti, což je jedním z negativních vývojů. 

Vlastní kapitál se během let 2006 až 2008 zvyšuje a největší podíl na vlastním 

kapitálu má výsledek hospodaření běžného účetního období, který rostl mezi lety 

2006/2007 o 5%.  

Negativním vývojem je však výsledek hospodaření v letech 2007/2008, který 

klesl o 38,9%. Další negativní vývoj, který jsem analyzoval, je zvyšování krátkodobých 

pohledávek a snižování finančního majetku. Předpokládám, že v daném případě na tyto 

parametry má vliv celkové národní hospodářství, které se momentálně nachází v recesi.  

Z horizontální analýzy je dále patrný špatný vývoj obchodní marže. Ten může být 

způsoben kurzovými výkyvy a nárůstem cen surovin na komoditních trzích, což se 

projevuje ve zvýšených nákladech na pořízení obchodního zboží. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty odhalila špatný trend vývoje poměru 

výsledku hospodaření za účetní období na tržbách za prodej zboží, který má klesající 

charakter. Tento fakt bude nejspíše způsoben především zvyšujícími se náklady na 

služby.           

 Lze tedy konstatovat, že vertikální analýza výsledovky nám odhalila některé 

tendence, na které se musí podnik zaměřit a preventivně přijmout taková opatření, které 

budou tyto trendy eliminovat 

V další části mé bakalářské práce jsem zpracoval analýzu poměrových ukazatelů, 

která odhaluje schopnost podniku splácet své krátkodobé závazky. 

Rentabilita celkového kapitálu ROA má klesající charakter, což znamená, že 

efektivnost celkového vloženého kapitálu se snižuje. Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

měla nejvyšší hodnotu v roce 2006 a to 56,23%. V průběhu posledních tří let ovšem 

klesla na hodnotu 26,98%, což nelze považovat za příznivý vývoj. Tento ukazatel značí 

klesání výnosu z vloženého kapitálu do podnikání. Rentabilita tržeb ROS zaznamenala 

nejnižší hodnotu v roce 2008 a to 6,78%. 
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Mezi další ukazatele poměrových ukazatelů patří aktivita. Hlavním ukazatelem je 

obrat celkových aktiv, který v průběhu posledních tří let klesal až na hodnotu 1,59%. 

Pokud by v příštích letech měl klesnout pod 1,5%, bylo by zřejmě nutné prověřit 

možnost efektivního snížení celkových aktiv. 

Ukazatel obratu zásob vykazuje hodně vysoké číslo po dobu všech tří let a 

dokonce v roce 2008 dosáhl hodnoty 170,59. Naopak doba obratu zásob vykazuje 

v roce 2008 pouze hodnotu 2,11. To značí, že podnik v roce 2008 prodal a uskladnil své 

zásoby pouze 2krát za rok. 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují dluhy na majetku společnosti. Celková 

zadluženost u podniku rostla, což je ovšem zapříčiněno novým účetním systémem. 

V roce 2006 činila 39,76%. Tuto hodnotu lze považovat za příznivou, avšak v roce 2008 

činila 60,09%, což znamená překročení doporučené 50% míry zadlužení. 

Analýza likvidity ukázala, že hodnoty jsou v doporučených mezích. Běžná 

likvidita klesla z roku 2006, kdy dosahovala hodnoty 1,94, na hodnotu 1,22 v roce 2008. 

To znamená, že podnik je důvěryhodný a dokáže zatím dostát svým závazků. 

Hodnoty Altmanova indexu finančního zdraví, který se řadí mezi soustavy 

ukazatelů, se pohybovali v hodnotách znamenajících příznivou situaci společnosti, 

pouze rok 2007 znamenal mírný pokles, který zřejmě poukazoval na nejasný finanční 

vývoj. Celkově však lze podnik označit za finančně silný. 

4.8  Predikce budoucího vývoje podniku 

 

Z výše uvedených závěrů finanční analýzy lze konstatovat, že společnost je po 

finanční stránce stabilní, bez výraznějších výkyvů. Na společnost nemají vliv sezónní 

ani jiné vlivy a jeví se na Českém trhu poměrně stabilní. Pro společnost je důležité, že 

v roce 2005 získala ISO 9001, což zajišťuje kontrolu řízení jakosti za užití evropských 

standardů. Díky tomu si společnost zajistila odbyt i do největších firem v České 

republice.  

   Při podrobnějším průzkumu počtu odběratelů jsem zjistil, že tento počet za 

poslední tři sledované období neustále klesá. Tento pokles počtu zákazníků byl sice 

kompenzován mírně vyšším podílem odbytu na Slovensku a v Maďarsku. Je však nutné 

zaměřit se na stávající odběratele a investovat do získání nových zákazníků. 
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Pokud by však vývoj tržeb za prodané zboží měl klesající charakter a zároveň se 

snižoval podíl obchodní marže na těchto tržbách při současném nárůstu nákladů na 

služby, může společnost postihnout krátkodobý nedostatek finančních prostředků a 

zhorší se možnost získání investičních prostředků na další rozvoj podniku. V tomto 

případě by totiž výrazně rychleji klesal výsledek hospodaření a mohla by být ohrožena 

běžná likvidita podniku.         

 Tento vývoj by měl v konečném důsledku výrazný vliv na rozhodování 

bankovních či jiných věřitelských institucí a ztížil by pozici společnosti při vyjednávání 

podmínek pro získání těchto prostředků. 

Za současné hospodářské situace nejen v České republice, ale i v celé Evropě lze 

tento vývoj předpokládat, a proto je nutné zaměřit se na nákladovou stránku obchodní 

činnosti a omezit větší investiční záměry. Společnost by se měla zaměřit na výkonovou 

oblast, tedy prodej zboží. 

Vývoj poměru mzdových nákladů je odpovídající a nepředstavuje prakticky 

žádné riziko ani do budoucna. 

Podíl skladových zásob je nutné udržet na stávajících úrovních a nepodléhat 

tlaku dodavatelů na zvyšování objemu nakoupeného zboží a tím nezvyšovat náklady 

spojené nejen s pořízením, ale také se skladováním. 

  

4.9 Návrhy na řešení problémů společnosti  

 

Vzhledem k vývoji celkového světového hospodářství lze předpokládat, že 

vývoj ekonomiky České republiky bude stejně jako v prvním čtvrtletí v recesi, kdy 

hrubý domácí produkt činil mínus 3,4% a je proto nutné počítat s tímto vývojem i u 

obchodní společnosti WELCO spol. s r.o. Jako společnost s převažujícím zaměřením na 

obchodní činnost lze předpokládat, že dojde k pokles obratu, který se může projevit na 

hospodaření společnosti. Je proto nutné, aby management zvážil veškeré investiční 

záměry a přizpůsobil situaci ekonomice v podniku. 

Jedním z negativních vývojů je zvyšování krátkodobých pohledávek a snižování 

finančního majetku. Navrhuji vstoupit v jednání s odběrateli a prostřednictvím bonusů a 

slev dosáhnout dřívější úhrady pohledávek a tím lépe zajistit finanční stabilitu 
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finančního majetku podniku. Je zapotřebí velmi aktivně pracovat s pohledávkami po 

lhůtě splatnosti a při uzavírání kupních smluv trvat na maximální lhůtě splatnosti do 30 

dnů.  

Je nutné počítat s možným snížením objemu tržeb a tlaku na ceny produktů, 

které společnost na trhu nabízí. Proto doporučuji zaměřit se na inovaci produktů a 

urychlit vývoj nových produktů se zaměřením na lepší propagaci a reklamu. S tím 

souvisí i zdokonalení informovanosti zákazníků na webových stránkách a zvážení 

možnosti zavedení internetového obchodu. Doporučuji lépe specifikovat podíl 

finančních nákladů na reklamu a propagaci a co nejlépe využít těchto prostředků 

k udržení zvyšování obratu společnosti.  

Výhledově je nutné počítat s investičními prostředky do otevření nových trhů. 

Jako jednu z výborných příležitostí vidím Polsko a Rusko, kde lze předpokládat vyšší 

než průměrný hospodářský růst v budoucích letech. 

Jelikož predikce jasně naznačuje snižování obchodní marže, doporučuji zaměřit 

se více na cenotvorbu vlastních výrobků, která by udržela obchodní marži v přijatelném 

pásmu. Ceny výrobků by měli pružněji reagovat na vývoj cen komodit na světových 

trzích a tím i na vývoj cen dodavatelů a současně reagovat na vývoj kurzu koruny a 

eura. 

To dokazuje i vývoj poměru výsledku hospodaření za účetní období na tržbách za 

prodej zboží, který má klesající charakter. Je způsoben především zvyšujícími se 

náklady na služby. Po podrobnějším rozboru těchto služeb doporučuji přehodnotit míru 

zainteresovanosti jednotlivých obchodních zástupců přímo na jejich vlastním obratu 

obchodního zboží. 

Vzhledem k vývoji okamžité likvidity může mít společnost problém získat úvěry u 

bankovních ústavů, i když míra zadlužení je prakticky nulová, ale je zapotřebí velmi 

pečlivě zvažovat načasování a nasměrování budoucích investic s patřičným důrazem na 

návratnost. 

 

 

 

 



68 

 

5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo hodnocení výkonnosti a finanční pozice 

společnosti WELCO spol. s r.o. a predikce jejího budoucího vývoje.  

 Pomocí metod finanční analýzy jsem za sledované období posoudil finanční 

situaci podniku WELCO spol. s r.o. za využití analýzy stavových veličin a poměrových 

ukazatelů. Vycházel jsem ze základních účetních výkazů, tedy z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty podniku z let 2006, 2007 a 2008.     

 V teoretické části mé bakalářské práce jsem za pomoci odborné literatury popsal 

finanční analýzu a jednotlivé metody hodnocení podniku. Přesto, že se jedná o 

společnost s ručením omezeným, nastínil jsem možnosti zjišťování ukazatelů tržní 

hodnoty, která je však vhodná pro akcionáře a týká se akciových společností.  

Po stručné charakteristice sledovaného podniku jsem provedl analýzu stavových 

veličin a znázornil vývoj vybraných položek účetních výkazů do grafů. V horizontální a 

vertikální analýze rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsem provedl výpočty sledovaného 

období a zaznamenal je do tabulek. V analýze poměrových ukazatelů jsem výpočty 

ohodnotil komentářem.       

 Nedílnou součástí mé bakalářské práce je i shrnutí analýzy výkonnosti a finanční 

pozice společnosti a také predikce možného budoucího vývoje.  

 V kapitole návrhy na řešení problému společnosti jsem upozornil na možné 

kritické vývoje, ke kterým jsem dospěl díky finanční analýze podniku. 

Vhodně aplikovaná finanční analýza může v mnohém objasnit pozici a chování 

podniku, a proto je také jedním z nejdůležitějších nástrojů hodnocení finanční situace 

podniku.           

 Jsem přesvědčen, že pro stávající management bude tato práce nejen přínosem 

pro hodnocení současného stavu, ale také podkladem, jak postupovat při zjišťování 

finanční odolnosti podniku v budoucnosti.  
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8 Přílohy 

R O Z V A H A  -  WELCO spol. s r.o. 

     
Rozvaha v plném rozsahu 2006 2007 2008 

Aktiva k 31.12. (tis. Kč) Netto Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 10 798 21 205 21 819 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 0 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 3 137 5 212 5 863 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

1.    Zřizovací výdaje 0 0 0 

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 

3.    Software 0 0 0 

4.    Ocenitelná práva 0 0 0 

5.    Goodwill 0 0 0 

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

7.    Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 0 0 0 

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 3 137 5 212 5 863 

1.    Pozemky 2 839 2 452 2 565 

2.    Stavby 145 2 471 2 289 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 57 208 830 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 

5.    Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 

7.    Nedokončený dlouh. hmotný majetek 96 80 180 

8.    Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0 0 0 

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 

     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

C. OBĚŢNÁ AKTIVA 6 216 15 380 15 956 

C.I. Zásoby 272 255 203 

1.    Materiál 0 0 0 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 

3.    Výrobky 0 0 0 

4.    Zvířata 0 0 0 

5.    Zboží 272 255 203 

6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 
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4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 

5.    Dohadné účty aktivní 0 0 0 

6.    Jiné pohledávky 0 0 0 

7. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 3 707 12 594 13 849 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 3 597 3 035 3 524 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 

6.    Stát - daňové pohledávky 109 9 559 10 325 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 1 0 0 

8.    Dohadné účty aktivní 0 0 0 

9.    Jiné pohledávky 0 0 0 

C.IV. Finanční majetek 2 237 2 531 1 903 

1.    Peníze 85 78 75 

2.    Účty v bankách 2 125 2 453 1 828 

3.    Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek 0 0 0 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 1 445 613 0 

D.I. Časové rozlišení 1 445 613 0 

1.    Náklady příštích období 1 445 613 0 

2.    Komplexní náklady příštích období 0 0 0 

3.    Příjmy příštích období 0 0 0 

          

  PASIVA 2006 2007 2008 

 
PASIVA CELKEM 10 798 21 205 21 819 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 6 514 8 359 8 707 

A.I. Základní kapitál 126 126 126 

1.    Základní kapitál 126 126 126 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 

3.    Změny vlastního kapitálu 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 

1.    Emisní ážio 0 0 0 

2.    Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 629 4 388 6 233 

1.    Zákonný rezervní fond 13 13 13 

2.    Statutární a ostatní fondy 3 616 4 375 6 220 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 0 0 0 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běţného učetního období (+/-) 2 759 3 845 2 348 

B. CIZÍ ZDROJE 4 284 12 846 13 112 

B.I. Rezervy 0 0 0 

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 

3.    Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 

4.    Ostatní rezervy 0 0 0 
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B.II. Dlouhodobé závazky 1 077 445 0 

1.    Závazky z obchodních vztahů 1 077 445 0 

2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 

3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 

5.    Přijaté zálohy 0 0 0 

6.    Vydané dluhopisy 0 0 0 

7.    Směnky k úhradě 0 0 0 

8.    Dohadné účty pasivní 0 0 0 

9.    Jiné závazky 0 0 0 

10.    Odložený daňový závazek 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 3 207 12 401 13 112 

1.     Závazky z obchodních vztahů 2 727 2 091 2 926 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 7 7 7 

5.     Závazky k zaměstnancům 101 116 111 

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 67 77 73 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 305 10 105 9 996 

8.    Přijaté zálohy 0 6 0 

9.    Vydané dluhopisy 0 0 0 

10.    Dohadné účty pasivní 0 0 0 

11.    Jiné závazky 0 0 0 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 

1.    Výdaje příštích období 0 0 0 

2.    Výnosy příštích období 0 0 0 
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V Ý S L E D O V K A  -  WELCO spol. s r.o. 

      Poloţka č.ř. 2008 2007 2006 

I. Trţby za prodej zboţí 01 34 630 35 118 31 268 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 12 851 12 591 12 324 

+ OBCHODNÍ MARŢE 03 21779 22527 18944 

II.  Výkony 04 0 0 6 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 0 0 6 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 0 0 0 

3. Aktivace 07 0 0 0 

B.  Výkonová spotřeba 08 15 831 15 314 13 455 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 971 891 1 006 

2. Služby 10 14 860 14 424 12 449 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 5 948 7 213 5 495 

C. Osobní náklady 12 2 113 1 975 1 787 

1. Mzdové náklady 13 1 550 1 445 1 315 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0 0 0 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 543 506 450 

4. Sociální náklady 16 20 24 22 

D. Daně a poplatky 17 96 133 118 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 619 388 216 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 0 778 213 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 778 213 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0 445 0 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 445 0 

2. Prodaný materiál 24 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 0 0 0 

  oblasti a komplexních nákladů přístích období 26       

IV. Ostatní provozní výnosy 27 201 176 147 

H.  Ostatní provozní náklady 28 96 106 30 

V. Převod provozních výnosů 29 0 0 0 

I. Převod provoz. nákladů 30 0 0 0 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 3 225 5 120 3 704 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 0 0 

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34 0 0 0 

  jednotkách pod podstatným vlivem 35       

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 0 0 0 

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 39 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40 0 0 0 

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42 0 0 0 

X. Výnosové úroky 43 1 1 1 

N. Nákladové úroky 44 19 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 45 3 258 3 021 66 
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O. Ostatní finanční náklady 46 3 400 3 149 111 

XII. Převod finančních výnosů 47 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 48 0 0 0 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 -160 -127 -44 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 50 671 1 229 0 

1. splatná 51 671 1 229 0 

2. odložená 52 0 0 0 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŢNOU ČINNOST 53 2 394 3 764 3 660 

XIII. Mimořádné výnosy 54 0 81 3 

R. Mimořádné náklady 55 45 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56 0 0 0 

1. splatná 57 0 0 0 

2. odložená 58 0 0 0 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 -45 81 3 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 2 349 3 845 2759 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 3 020 5 074 3 663 

 


