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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku G-mont s.r.o. 

s využitím účetních výkazů z let 2010 – 2013. V teoretické části je vymezena 

charakteristika finanční analýzy, jednotlivé ukazatele a jejich vzorce pro výpočty. 

Analytická část zahrnuje krátké představení zvoleného podniku a následnou analýzu 

jednotlivých ukazatelů, které nám poskytují přehled o současné situaci podniku. 

Na základě těchto výpočtů jsou pak v poslední části navržena možná řešení, která by 

mohla vést ke zlepšení finanční situace podniku.  

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company 

G-mont s.r.o. using financial statements for the years 2010 – 2013. The theoretical part 

delimits the characteristics of financial analysis, individual indicators and their formulas 

for calculations. The analytical part includes a brief presentation of the selected 

company and subsequent analysis of individual indicators that give an overview of the 

current situation. On the basis of these calculations are then in the last part designed 

possible solutions that could lead to an improvement of financial situation of the 

company. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, likvidita, zadluženost, poměrové 

a rozdílové ukazatele, rentabilita 

 

KEY WORDS 

Financial analysis, balance sheet, profit and loss report, liquidity, debt, ratio and 

distinction indicators, profitability 
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ÚVOD 

Jak je už zvykem, asi každá společnost by chtěla být tou nejlepší na trhu. 

To, jaké postavení na trhu firma má, určitě závisí na tom, jak dokáže využívat 

své zdroje, jakou má likviditu, ziskovost, zadluženost, množství vlastních zdrojů apod. 

Zjednodušeně můžeme říci, že jde o to, v jaké finančních situaci se podnik nachází. 

Dosahování co nejlepší situace je otázkou finančního řízení, které úzce souvisí 

s finanční analýzou, o které můžeme říci, že je jakýmsi jeho nástrojem.  

Finanční analýza podniku zpracovává údaje, které jsou zachyceny v účetních 

výkazech. Mezi ně patří rozvaha a výkaz zisků a ztrát (výsledovka). Zpracování probíhá 

pomocí jednotlivých metod analýzy, jichž existuje opravdu hodně, a vybrané metody 

budou postupně nastíněny v teoretické části této práce. Podle výsledků těchto metod 

se pak posuzuje finanční zdraví podniku a na  jejich základě dochází ke strategickému 

rozhodování i k tvorbě návrhů, které by měly vést ke zlepšení situace podniku v dané 

oblasti. Její výsledky mají svou hodnotu nejen pro management podniku, ale také 

pro zaměstnance, investory, obchodní partnery a mohou být zajímavé i pro konkurenci.  

V této bakalářské práci se budu zabývat zhodnocením finanční situace 

společnosti G-mont s.r.o. Budu se snažit zhodnotit finanční hospodaření této firmy 

za sledovaná období, kterými budou roky 2013 – 2011.  
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení současné finanční situace společnosti 

G-mont s.r.o. pomocí zvolených metod finanční analýzy a na základě tohoto hodnocení 

návrh řešení, která by mohla vést ke zlepšení jeho finanční situace. 

Pro zhodnocení finanční situace budou nejprve v teoretické části vymezeny 

základní pojmy týkající se finanční analýzy a dále jednotlivé metody, které budou pro 

analýzu použity. Bude se  jednat o elementární metody, které se vyznačují svou 

jednoduchostí a srozumitelností. Půjde tedy o analýzu absolutních, rozdílových a 

poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů.  

V praktické části bude krátce popsán podnik, který poskytl svá data 

k této bakalářské práci a pomocí ukazatelů, které byly popsány v teoretické části, bude 

analyzována finanční situace podniku. K analyzování budou využity účetní výkazy 

podniku z období 2010-2013 (rozvaha a výkaz zisků a ztrát). 

V poslední části této práce, která nese název vlastní návrhy řešení, půjde o návrh 

možných řešení, která by mohla odstranit nedostatky, zjištěné jednotlivými ukazateli.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Finanční analýza, je vlastně jednoduše řečeno analýzou financí podniku. 

Pod nimi si můžeme představit pohyb finančních prostředků, které představují peněžní 

toky, jako jsou příjmy a výdaje (1). 

Finanční analýza je brána jako jedna z významných součástí hodnocení 

výkonnosti podniku. Jejím hlavním úkolem je komplexní hodnocení současné finanční 

situace podniku a důvodů, proč taková situace vůbec nastala. Má posoudit, jaké jsou 

vyhlídky na finanční situaci v budoucnu a vést k sestavení a zkvalitnění návrhů 

na zlepšení současné situace a rozhodovacího procesu. Vedle analýzy současného 

finančního stavu podniku nám umožňuje také hodnotit jednotlivé podnikatelské záměry 

a námi navržené varianty finančního plánu i rozhodovat o financování dlouhodobého 

majetku (2, 7). 

Analýza nehodnotí pouze současnost finančního hospodaření firmy, ale také 

minulost a budoucnost. Tím, čeho chce firma analýzou dosáhnout, je identifikace 

skutečného finančního zdraví podniku, rozpoznání slabin, které by mohly způsobit 

budoucí problémy a také silných stránek, které se mohou stát hlavním stavebním 

kamenem budoucnosti firmy (3). 

U analýzy však nemůžeme očekávat, že pouze použitím jejích metod 

a  porovnáním dosažených výsledků se stanovenými standardy dosáhneme stanovených 

výsledků. Musí dojít ke kvalifikovanému a komplexnímu posouzení a interpretaci 

výstupů, aby nemohla nastat situace, že by výsledky byly zkreslené. To by mohlo vést 

k mylným rozhodnutím ve finančním řízení a také ke větším finančním problémům (4). 

1.1 Uživatelé finanční analýzy 

O informace, které jsou spjaty s finanční situací podniku, mají kromě manažerů 

zájem také subjekty, které dochází do styku s podnikem. Máme dvě oblasti 

uživatelů: interní (manažeři, zaměstnanci) a externí (investoři, banky a ostatní věřitelé, 

stát a jeho orgány, obchodní partneři a konkurenti) (5). 
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1.1.1  Manažeři 

Výsledky finanční analýzy využívají k operativnímu a strategickému finančnímu 

řízení podniku. Proto, že mají i ty informace, které nejsou veřejně dostupné externím 

zájemcům, jsou tou nejlepší volbou pro zpracování finanční analýzy. Snaží se veškerou 

svou činnost podřizovat základnímu cíli podniku (5). 

1.1.2  Zaměstnanci 

Jejich projevovaný zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

je hlavně kvůli tomu, že jim jde o stabilitu mzdových podmínek. Největším zdrojem 

motivace je pro ně hospodářský výsledek. Důležitá je pro ně také jistota zaměstnání 

a  perspektiva ať už z oblasti mzdové či sociální (1). 

1.1.3  Investoři 

Jsou tou skupinou, která do podniku vkládá svůj kapitál. Informace, týkající 

se  finanční situace podniku sledují ze dvou důvodů – investičního a kontrolního. 

Z investičních důvodů získávají informace pro rozhodování o budoucích investicích 

do  podniku. Zajímá je zejména míra rizika a výnosnosti spojená s jimi vloženým 

kapitálem, tím se ujišťují, že jejich peníze jsou dobře uloženy. Druhým důvodem 

je  kontrolní hledisko, u kterého shromažďují informace pro dohlížení na to, jak podnik 

hospodaří se zdroji, které do něj vložili. Zajímají se tedy především o likviditu 

a  stabilitu podniku (5). 

1.1.4  Banky a ostatní věřitelé 

Věřitelé využívají informací o potenciálním dlužníkovi v širokém rozpětí 

a  to  zejména proto, aby se mohli rozhodnout, zda mu úvěr poskytnou a pokud 

ano, tak jaká bude jeho výše a stanovené podmínky. Před poskytnutím úvěru banka 

nejprve hodnotí bonitu dlužníka, kterou analyzuje jeho finanční hospodaření. Dále 

se také zkoumá ziskovost podniku, kterou se zjistí, zda je úvěr potřeba pro špatné 

hospodaření nebo pro koupi důležitého majetku za účelem vykonávání činnosti podniku 

(stroje, zařízení). Někdy se také hodnotí rentabilita, podle které získáme odpověď 

na  otázku, jak je hospodaření podniku efektivní (1). 
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1.1.5  Stát a jeho orgány 

Stát se spolu se svými orgány zajímá o finanční data podniku z mnoha důvodů. 

Za nejčastější jsou považovány: správnost odvedených daní, provádění statistik 

v různých oblastech, rozdělování dotací podnikům, garance úvěrů vládou a rozhodování 

mezi podniky při zadávání státní zakázky (1). 

1.1.6  Obchodní partneři 

Mezi obchodní partnery řadíme dodavatele a odběratele. Dodavatelé se zaměřují 

na to, zda bude podnik schopen splácet své nasmlouvané závazky. Sledují tedy hlavně 

solventnost, likviditu a zadluženost z krátkodobého hlediska. Podíváme-li 

se na hledisko dlouhodobé, tak jde především o trvalou stabilitu dodavatelských vztahů. 

Odběratelé se zajímají o finanční situaci dodavatelů – např. aby při finančních 

problémech (bankrotu) dodavatelů nenastaly potíže se zajištěním výroby. Dále 

je pro ně také důležité, aby dodavatel byl schopen dodržet své závazky (5). 

1.1.7  Konkurenti 

Získávají finanční informace o podobných podnicích (celých odvětvích) 

proto, aby mohli srovnávat své hospodářské výsledky s jejich. Hlavně rentabilitu, 

cenovou politiku, výši a hodnotu zásob, ziskovou marži, investiční aktivitu a obratovost 

zásob (1). 

1.2 Zdroje vstupních informací pro finanční analýzu  

Pro provádění finanční analýzy hrají důležitou roli vstupní data, ta pocházejí 

z různých informačních zdrojů různých povah. Musí mít dostatečnou kvalitu a být 

komplexní. To, jaké zdroje vybereme, závisí především na účelu analýzy a také jejích 

vybraných metodách. 

Můžeme říci, že vstupní data pocházejí ze tří velkých skupin zdrojů: 

a) účetní data podniku 

 z účetní uzávěrky, která obsahuje potřebné výkazy, 

 z vnitropodnikového účetnictví, 

 z výročních zpráv, 

 z průzkumů trhu nebo jiných již provedených analýz,   
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b) ostatní data podniku 

 z podnikových statistik (poptávky, mzdy, zaměstnanost, výroba, prodej), 

 z vnitřních směrnic, zpráv vedoucích pracovníků, 

c) externí data 

 z údajů státní statistiky, ministerstev, státních organizací, 

 z odborného tisku, 

 z komentářů manažerů, odhadů analytiků různých institucí, 

 z nezávislých hodnocení ekonomických poradců (2), 

Pro mou práci budou nejdůležitějším zdrojem informací účetní závěrky, proto 

se na ně podrobněji zaměřím.  

Účetní závěrka se řadí mezi nejvýznamnější zdroj informací. Nejprve 

si uvedeme její základní typy, máme tedy účetní závěrku řádnou, mimořádnou 

a  mezitímní. Řádná účetní závěrka bývá zpracována ke dni rozvahy nebo k jinému 

dni, ve kterém dochází k uzavírání účetních knih. Je základem pro výpočet daně 

z příjmu za  určitý rok a je tzv. konečnou závěrkou. Mimořádná účetní závěrka je také 

označována za konečnou závěrku a sestavuje se v případě, kdy si to vyžádají okolnosti 

(např. vstup společnosti do konkurzu). Mezitímní účetní závěrka je prováděna během 

účetního období a to k jinému dni, než je den rozvahový. Ve vztahu k řádné závěrce 

má omezenou vypovídací schopnost. Můžeme však potkat ještě další typ a tím 

je konsolidovaná účetní závěrka, která se používá hlavně v praxi. Informuje akcionáře 

a  společníky mateřského podniku. Neslouží k řešení rozdělení hospodářského výsledku 

ani k daňovým účelům. Je povinnost ji tvořit mezi kapitálově propojenými subjekty 

a  to  proto, že vyjadřuje efekty financí, jako by se jednalo o jeden velký celek (5). 

Účetní závěrka je tvořena jednotlivými účetními výkazy. Hlavními jsou rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow. Tyto výkazy jsou zpracovávány pro účely daňové 

a účetní, proto vždy nemusí obsahovat data, která zobrazují ekonomickou realitu 

podniku. Rozvaha nám poskytuje náhled do majetkové a finanční struktury podniku. 

Ve  výkazu zisků a ztrát je zase zaznamenána tvorba výsledku hospodaření za aktuální 

účetní období a výkaz cash flow je nutný pozorovat z důvodu udržení platební 

schopnosti (6).  
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1.2.1  Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Podává nám 

informace o tom, jaký má podnik majetek a jaké jsou finanční zdroje, které tento 

majetek financují. Je sestavována k určitému dni, kterým je většinou poslední dnem 

účetního období, tím je obvykle kalendářní rok. Rozvaha se rozděluje na 2 části – aktiva 

(levá strana) a pasiva (pravá strana). V rozvaze musí také platit tzv. bilanční 

rovnice, kdy se konečný součet aktiv rovná konečnému součtu pasiv (3, 6). 

Aktiva – zachycují přehled o tom, co je ve vlastnictví podniku (hotovost, zásoby 

atd.) a co mu určité subjekty dluží (pohledávky). Třídí se hlavně podle rychlosti, 

za kterou jsou schopna přeměnit se v peněžní hotovost (likvidnosti), aby mohlo dojít 

k úhradě závazků (3). 

Rozdělení aktiv: 

 pohledávky za upsaný základní kapitál 

 dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční), 

 oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek), 

 časové rozlišení (náklady a příjmy příštích období) (2), 

Pasiva – představují finanční strukturu podniku. Dávají nám přehled o tom, 

jakými způsoby je majetek podniku financován. To, že jde o pasiva společnosti, 

znamená, že představují, to co firma dluží ostatním subjektům. Dále také zahrnují 

vlastní jmění (kapitál akcionářů). Rozdělují se podle původu zdrojů, zda jsou vlastní 

nebo cizí. (3, 2). 

Rozdělení pasiv: 

 vlastní kapitál (základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, 

nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření 

z minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období), 

 cizí zdroje (rezervy, závazky, bankovní úvěry a výpomoci), 

 časové rozlišení (výdaje a výnosy příštích období) (2), 

1.2.2  Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát je také zkráceně nazýván výsledovka. Tento výkaz nám 

ukazuje pohyb peněz za určité období. Obsahuje výnosy, náklady a výsledek 



 

18 
 

hospodaření z provozní, investiční a mimořádné činnosti. Mámě dvě členění 

výsledovky – druhové a účelové. 

Výnosy chápeme jako peněžní částky, kterých podnik dosáhl ze svých činností za určité 

období a to bez ohledu na to, jestli v tomto období došlo k jejich úhradě. 

 Náklady představují peněžní prostředky, které podnik vložil do účelného získání 

výnosů v určitém období, i když k jejich zaplacení v tomto období třeba nedošlo.  

Výsledek hospodaření znamená rozdíl mezi celkovým součtem výnosů a celkovým 

součtem nákladů (6). 

Výsledek hospodaření (zisk, ztráta) = výnosy – náklady 

1.2.3  Výkaz cash flow 

Poskytuje nám informace o peněžních tocích podniku, tedy jde o jeho příjmy 

a výdaje. Tento výkaz nám vlastně ujasňuje, proč došlo k určitým přírůstkům nebo 

úbytkům peněžních prostředků.  

Výkaz cash flow se rozděluje na: 

 oblast provozní činnosti, 

 oblast investiční činnosti, 

 oblast finanční činnosti (6), 

1.3 Metody finanční analýzy 

Nejprve se podíváme na přístupy k hodnocení ekonomických procesů. Obecně 

se v ekonomii nachází dva. Jde o fundamentální a technickou analýzu. Fundamentální 

analýza vychází z široké škály znalostí o vzájemných souvislostech mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými procesy, a také ze zkušeností odborníků a jejich 

odhadů. Využívá velké množství informací ať už kvalitativních nebo kvantitativních. 

V případě používání kvantitativních informací odvozuje svoje závěry bez jakýchkoliv 

algoritmizovaných postupů. Technická analýza je chápána jako kvantitativní 

zpracování ekonomických dat s využíváním matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod. Výsledky této analýzy jsou posuzovány a vyhodnocovány 

jak kvantitativně tak i kvalitativně (9, 10). 
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Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na 2 skupiny. První 

skupinou jsou elementární metody, které využívají elementární matematiku (používá 

se aritmetika a procentní počet). Druhou skupinou jsou vyšší metody, ty jsou založeny 

na  složitějších postupech a myšlenkách matematiky (10). 

V mé práci budou použity pouze elementární metody, vyšší metody jsou spíše 

využívány na specializovaných univerzitních nebo výzkumných pracovištích. 

Elementární metody 

 analýza absolutních ukazatelů 

 horizontální analýza 

 vertikální analýza 

 analýza rozdílových ukazatelů 

 analýza čistého pracovního kapitálu 

 analýza čistých pohotových prostředků 

 analýza čistých peněžně-pohledávkových finančních fondů 

 analýza poměrových ukazatelů 

 analýza ukazatelů likvidity 

 analýza ukazatelů rentability 

 analýza ukazatelů aktivity 

 analýza ukazatelů zadluženosti 

 analýza soustav ukazatelů 

 pyramidové rozklady 

 bankrotní a bonitní modely 

 Du-Pont diagram 

Vyšší metody 

 matematicko-statistické metody 

 bodové odhady 

 statistické testy odlehlých dat 

 korelační koeficienty 

 faktorová analýza 

 diskriminační analýza 
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 nestatistické metody 

 metody formální matematické logiky 

 expertní systémy 

 neuronové sítě 

 metody fraktální geometrie (2) 

1.4 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele jsou základním východiskem pro rozbor. Jejich základním 

zdrojem jsou data z účetních výkazů v hodnotovém vyjádření, tato data měří rozměr 

určitých jevů, např. majetku, kapitálu nebo peněžního toku. Jestli vyjadřují určitý 

stav, pak mluvíme o veličinách stavových, ty jsou obsaženy v rozvaze. Dále mohou 

informovat o údajích za  určitý interval, pak se jedná o veličiny tokové. Toto rozlišení 

je pro finanční analýzu velmi důležité, protože se musí klást důraz na srovnatelnost (5). 

Tyto ukazatele se využívají ke dvěma druhům analýz. Prvním je analýza trendů, 

kdy jde o srovnání vývoje v časových řadách – horizontální analýza. Jako druhý druh 

označujeme vertikální analýzu – jedná se o procentní rozbor komponent (jednotlivé 

položky rozvahy jsou vyjádřeny jako procentní podíl těchto komponent).  

1.4.1  Horizontální analýza 

Někdy se také nazývá jako analýza po řádcích. Posuzuje jednotlivé řádky 

účetních výkazů z hlediska vývoje v čase a dochází k vyhodnocování jejich absolutních 

i relativních změn. Z těchto změn pak můžeme odvodit pravděpodobný vývoj ukazatelů 

v budoucnosti. Počítáme absolutní výše změn i její procentní vyjádření, týkající 

se  výchozího roku (8, 6). 

Absolutní změna = Ukazatel t – Ukazatel t-1 

Procentní změna = (Absolutní změna x 100)/Ukazatel t-1 

1.4.2  Vertikální analýza 

Můžeme ji nazývat procentním rozborem. Tato metoda vyjadřuje procentní podíl 

jednotlivých položek účetních výkazů ke zvolené základně, která je položena jako 

100%. V případě analyzování výkazu zisků a ztrát je za základnu volena velikost 

celkových výnosů a pro rozvahu bereme za základnu hodnotu celkových aktiv (6).  
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1.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se používají k analýze a řízení finanční situace podniku 

(zaměřují se hlavně na jeho likviditu). Často bývají také označovány jako finanční 

fondy nebo fondy finančních prostředků. Je třeba upozornit na to, že pojem „fond“ 

se  ve  finanční analýze používá v jiném smyslu, než je nám znám účetnictví (zdroj krytí 

aktiv). Tím smyslem je, že se fond chápe jako rozdíl mezi souhrnem určitých aktiv 

(především krátkodobých) a souhrnem určitých pasiv (také krátkodobých) (11). 

Mezi nejčastěji používané ukazatele patří: 

o čistý pracovní kapitál, 

o čisté pohotové prostředky, 

o čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy, 

1.5.1  Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Jde o nejčastěji využívaný rozdílový ukazatel, vypočítává se jako rozdíl mezi 

celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty obvykle bývají 

vymezeny od splatnosti jednoho roku po splatnost tříměsíční. To dává možnost oddělit 

v oběžných aktivech část finančních prostředků, která je určena na úhradu krátkodobých 

závazků v co nejbližší době, od části, o které můžeme říci, že je relativně volná 

a bereme ji proto jako určitý finanční fond (12).  

Velikost čistého pracovního kapitálu je považována za významný ukazatel 

platební schopnosti podniku. Čím je jeho hodnota vyšší, tím větší by měla být 

za  předpokladu dostatečné likvidnosti jeho složek schopnost podniku uhradit včas své 

závazky, tedy solventnost. Pokud ukazatel dosáhne záporných hodnot, pak se jedná 

o  nekrytý dluh. Do krátkodobých i dlouhodobých závazků musíme zahrnovat 

i bankovní úvěry a výpomoci s příslušnou splatností (9). 

Existují dva způsoby výpočtu, které se odvíjí od přístupu k čistému pracovnímu 

kapitálu. Jde o přístupy z pohledu manažerů a investorů. 

Manažerský přístup: ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

Investorský přístup: ČPK = (Dlouhodobé závazky +Vlastní Kapitál) -  Stálá aktiva 
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1.5.2  Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Jde o ukazatel, který je v souvislosti s likviditou mnohem tvrdší než ČPK. 

Je to  proto, že využívá pouze nejlikvidnější aktiva – pohotové peněžní prostředky, 

do kterých jsou zahrnovány pouze hotovosti a peníze na běžných účtech. Vyskytují 

se ale i případy, kdy zahrnují peněžní ekvivalenty (směnky, šeky, termínované vklady 

do vypověditelné do 3 měsíců apod.), to ale pouze v mírnějším měřítku. Dále bere 

v úvahu jenom okamžitě splatné závazky, ty chápeme jako závazky, které jsou splatné 

k aktuálnímu datu a starší (9, 12). 

Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční prostředky – Okamžitě splatné závazky 

1.5.3  Čisté peněžně – pohledávkové finanční fondy (ČPPF) 

Tento indikátor je brán jako kompromis (střední cesta) mezi již zmíněnými 

ukazateli. Při provádění výpočtu se z oběžných aktiv vylučují zásoby popřípadě 

i nelikvidní pohledávky. Od takto očistěných oběžných aktiv se pak ještě odečtou 

krátkodobé závazky (11).  

ČPPF = Oběžná aktiva – Zásoby – Nelikvidní pohledávky – Krátkodobé závazky 

1.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele vyjadřují vztah mezi dvěma absolutními ukazateli pomocí 

jejich poměru. Nejvíce vycházejí z dat z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Tyto ukazatele 

řadíme mezi nejoblíbenější a nejvíce používanou metodu, a to z toho důvodu, 

že umožňují dosáhnout rychlého a méně nákladného obrazu o základních 

charakteristikách firmy. Podle Sedláčka (2011) je můžeme chápat jako určité síto, které 

zachytí oblasti vyžadující hlubší analýzu. Můžeme je sestavovat dvěma způsoby. Buď 

jako podíl, kdy se dává do poměru část celku a celek, nebo jako vztah, kdy se poměřují 

samostatné veličiny (10). 

Na základě oblastí finanční analýzy dělíme poměrové ukazatele na: 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele zadluženosti 
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To že jsou tyto ukazatele tak často používány má za následek skutečnost že: 

 jejich prostřednictvím můžeme provádět analýzu časového vývoje finanční 

situace dané firmy (trendovou analýzu), 

 jsou účelným nástrojem průřezové analýzy, tedy srovnávání více firem 

navzájem (komparativní analýzy), 

 lze je používat jako vstupy do matematických modelů, které umožňují popsat 

závislosti mezi jevy, klasifikovat stavy atd. (11), 

1.6.1  Ukazatele likvidity (5) 

Likvidita je velmi důležitou podmínkou pro dlouhodobou existenci a musíme 

si  uvědomit, že dochází do střetu a je v přímém protikladu s rentabilitou. K tomu 

aby  podnik dosáhl likvidnosti, musí mít určité své prostředky vloženy v oběžných 

aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtech. Výše likvidity a její řízení 

je  ovlivňováno strategií firmy, na likviditu má také vliv výše krátkodobých závazků 

a  vnější ekonomické prostředí, dále ještě můžeme zmínit i příslušnost k odvětví apod.  

Z likvidity vyplývají tři základní poměrové ukazatele: 

 běžná likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 okamžitá (hotovostní) likvidita, 

1.6.1.1 Běžná likvidita 

Běžná likvidita nebo také likvidita III. stupně měří, kolikrát oběžná aktiva 

dokážou pokrýt krátkodobé závazky podniku. To tedy znamená, kolikrát dokáže podnik 

uspokojit své věřitele v případě, že by proměnil všechna svá oběžná aktiva na hotovost. 

Smysl tohoto ukazatele tkví v tom, že pro dosažení úspěšné činnosti podniku je důležitá 

úhrada krátkodobých závazků z příslušících položek aktiv. Hodnoty, ve kterých by 

se tento ukazatel měl pohybovat, se odvíjí od zvolených strategií pro řízení pracovního 

kapitálu. Podle průměrné strategie 1,6-2,5, podle konzervativní strategie by měla být 

vyšší jak 2,5 a podle agresivní strategie 1-1,6.  

Běžná likvidita = 
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky
 

  



 

24 
 

1.6.1.2 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita, kterou můžeme označit za likviditu II. stupně, je prováděna 

za účelem vyloučení zásob (nejméně likvidní část oběžných aktiv) z ukazatele běžné 

likvidity. Hodnoty tohoto ukazatele se stejně jako u předchozího ukazatele liší podle 

strategií. Doporučuje se hodnota 0,7-1,0, ale konzervativní strategie udává 1,1-1,5 

a vysoce agresivní strategie 0,4-0,7. Pokud má ukazatel hodnotu 1, měl by podnik 

vyrovnat své splatné závazky, bez toho aniž by musel prodávat své zásoby. Kromě 

hodnoty je také užitečné všímat si vývoje tohoto ukazatele v čase. 

Pohotová likvidita = 
Oběžná aktiva  Zásoby

Krátkodobé závazky
 

1.6.1.3 Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita nebo jak jistě vyplyne likvidita I. stupně je nejpřísnějším 

ukazatelem likvidity. Jsou v ní zahrnuty všechny pohotové platební prostředky 

(prostředky v hotovosti, na účtu, šeky, obchodovatelné cenné papír). Doporučená 

hodnota pro tuto likviditu je 0,2.  

Okamžitá likvidita = 
 inanční majetek

Krátkodobé závazky
 

1.6.2  Ukazatele rentability 

Rentabilita, též označovaná jako ukazatel výnosnosti nebo návratnosti, slouží 

jako měřítko schopnosti podniku dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Její 

ukazatele zobrazují pozitivní nebo negativní vliv řízení aktiv, dluhu a likvidity 

na  rentabilitu (5, 3). 

 Těchto ukazatelů existuje velké množství a proto, že ve své práci budu používat 

jen ty nejdůležitější z nich, zaměřím se na jejich teoretické vysvětlení.  

1.6.2.1 Ukazatel rentability vloženého kapitálu ROI 

Patří k důležitým ukazatelům, pomocí kterých se posuzuje podnikatelská činnost 

firem. Vyjadřuje účinnost, se kterou působí celkový kapitál vložený do podniku 

bez závislosti na zdroji financování. Pro výpočet tohoto ukazatele existuje hodně pojetí, 

nejčastěji je využíváno toto (12):  

ROI = 
EBI 

Celkový kapitál
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1.6.2.2 Ukazatel rentability celkového kapitálu ROA 

Tento ukazatel dává do poměru zisk a celková aktiva, která jsou do podnikání 

investována bez ohledu na to, jaké zdroje jsou použity pro jejich financování (vlastní, 

cizí atd.). Je velmi důležitý, neboť měří výkonnost podniku (produkční sílu). Do čitatele 

je dosazován buď EBIT (výkonnost bez daní a nákladových úroků) nebo také EAT 

(VH po zdanění) (12, 5).  

ROA = 
VH po zdanění

Celková aktiva
 

1.6.2.3 Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE 

Ukazatel vyjadřuje míru ziskovosti vlastního kapitálu, čímž je důležitý hlavně 

pro vlastníky (akcionáře, společníky a další investory), a to proto, že poskytuje 

informace o tom, zda  je  jejich kapitál dostatečně výnosný. Hodnota tohoto ukazatele 

by měla být vyšší než úroky, které by investoři dostali při jiném investování 

(do obligací, termínovaných vkladů) (12).  

ROE = 
VH po zdanění

Vlastní kapitál
 

1.6.2.4 Ukazatel rentability tržeb ROS 

Tento ukazatel je vyjádřením ziskové marže, která slouží jako velmi důležitý 

indikátor pro posouzení úspěšnosti podnikání. Její hodnota je obvykle porovnávána 

s podobnými podniky. Do čitatele můžeme dosadit hned 3 druhy zisku – zisk 

po zdanění, před zdaněním nebo EBIT. Zisk je poměřován s tržbami, které jsou 

nejdůležitější částí výnosů pro nefinanční společnosti (6).  

ROS = 
VH po zdanění

 ržby
 

1.6.2.5 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE 

Je také brán jako ukazatel výnosnosti dlouhodobě investovaného kapitálu. 

Čitatel tohoto ukazatele je tvořen celkovými výnosy všech investorů (čistý zisk 

pro akcionáře a úroky pro věřitele) a ve jmenovateli je obsažena suma všech 

investovaných prostředků (akcionářů i věřitelů). Využívá se ke srovnávání podniků 

a hlavně pro posuzování veřejně prospěšných monopolních společností (12, 3, 1). 

ROCE = 
VH po zdanění + Úroky

Vlastní kapitál  + Dlouhodobé závazky
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1.6.3  Ukazatele aktivity 

Pomocí těchto ukazatelů měříme schopnost podniků využívat své zvolené 

prostředky. Pokud má podnik aktiv mnoho, je příliš zatížen úroky a tím má i nižší zisky. 

Má-li aktiv málo, musí se vzdát mnoha zajímavých podnikatelských příležitostí, čímž 

přichází o případné výnosy z nich. Tyto ukazatele se vyjadřují buď v podobě obratu 

položek aktiv i pasiv nebo v podobě doby obratu aktiv i pasiv (6).    

1.6.3.1 Obrat celkových aktiv 

Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za zvolený časový úsek (většinou rok). 

Tento ukazatel by měl minimálně nabývat hodnoty 1. Pokud je hodnota nižší, pak 

to značí, že má podnik velké množství majetku a je neefektivně využíván. To by 

následně mělo vést buď ke zvýšení tržeb, nebo k odprodání části majetku (6). 

Obrat celkových aktiv = 
 ržby

Celková aktiva
 

1.6.3.2 Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel měří, jak efektivně společnosti využívají svá stálá aktiva 

(budovy, zařízení). Je důležitou součástí rozhodování o pořízení dalších produkčních 

prostředků. Pokud je hodnota nižší než průměr v oboru, mělo by ve výrobě dojít 

ke  zvýšení výrobních kapacit a manažeři by měli omezit investice podniku (3, 12).  

Obrat stálých aktiv = 
 ržby

Stálá aktiva
 

1.6.3.3 Obrat zásob 

Tento ukazatel bývá také nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob. Udává, 

kolikrát je za rok určitá položka zásob prodána a znovu uskladněna. Jeho hlavní 

slabinou je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, ale zásoby jsou uváděny v nákladových 

cenách. Kvůli tomu tento ukazatel často nadhodnocuje skutečnou obrátku (12).  

Obrat zásob = 
 ržby

Zásoby
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1.6.3.4 Doba obratu zásob 

Udává, jaký je průměrný počet dnů, po jejichž dobu jsou zásoby vázány 

v podniku do doby, než jsou spotřebovány nebo prodány. Pro jeho posuzování 

je rozhodující, jak se vyvíjí za určitý čas a také jeho srovnávání s odvětvím. Platí, 

že  pokud se hodnoty tohoto ukazatele snižují, je situace podniku dobrá (5). 

Doba obratu zásob = 
Zásoby

     
  0

  

1.6.3.5 Doba obratu pohledávek 

Měří, kolik uběhne dnů, během kterých jsou inkasované peníze za tržby 

zadrženy v pohledávkách. Po tuto dobu firma čeká na přijetí plateb za své provedené 

tržby z výrobků a služeb. Tuto dobu je dobré srovnávat s běžnou dobou splatnosti faktur 

a také s odvětvovým průměrem (12). 

Doba obratu pohledávek = 
Krátkodobé obchodní pohledávky

 ržby 
  0

 

1.6.3.6 Doba obratu závazků 

Udává dobu ve dnech, po které firma odkládá platby za faktury od dodavatelů, 

podnik tedy využívá bezplatný úvěr. Ukazatel by měl být alespoň na úrovni hodnot 

doby obratu pohledávek (12, 6). 

Doba obratu závazků = 
Krátkodobé obchodní závazky

 ržby
  0

 

1.6.4  Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatel vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji, které slouží 

k financování podniku. Pojmem „zadluženost“ je vyjadřováno to, že podnik financuje 

svá aktiva prostřednictvím cizích zdrojů, tedy dluhů. V dnešní době je zcela nereálné, 

aby velké podniky financovaly všechna svá aktiva pouze z vlastního nebo pouze 

z cizího kapitálu. Pokud by podniky používaly jen vlastní kapitál, vedlo by to k poklesu 

celkové výnosnosti vloženého kapitál (13, 5).  

Pro analýzu zadluženosti existuje mnoho ukazatelů, zaměříme se tedy 

jen na ty  nejzákladnější. 
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1.6.4.1 Celková zadluženost 

Patří k základním ukazatelům zadluženosti a měří jaký je procentuální poměr 

fondů, které společnosti poskytují věřitelé. Při posuzování zadluženosti se musí brát 

v úvahu příslušnost k odvětví a také schopnost podniku splácet úroky z dluhů. Řada 

autorů doporučuje hodnotu mezi 30-60% (3, 6).  

Celková zadluženost = 
Cizí zdroje

Aktiva celkem
 

1.6.4.2 Koeficient samofinancování 

Jde o doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti a jejich sečtením 

bychom měli dostat přibližně 1 (může se lišit, a to kvůli nezapočtení ostatních pasiv). 

Vyjadřuje míru, do níž jsou aktiva podniku financována vlastním kapitálem a poskytuje 

nám přehled o finanční struktuře podniku (10, 13). 

Koeficient samofinancování = 
Vlastní kapitál

Aktiva celkem
 

1.6.4.3 Doba splácení dluhu 

Jedná se o ukazatel na bázi cash flow a vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik 

schopen při současné výkonnosti splatit své dluhy. Pro podnik je dobrý klesající trend 

tohoto ukazatele (6). 

Doba splácení dluhů = 
Cizí zdroje   Rezervy

Provozní cash flo 
 

1.6.4.4 Úrokové krytí 

Podává informace o tom, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. Pokud 

je roven 1, je potřeba k zaplacení úroků celého zisku. Pokud jsou úroky kryty 3x až 6x, 

jde o dobře fungující podniky (12).  

Úrokové krytí =  
EBI 

Nákladové úroky
 

1.7 Analýza soustav ukazatelů 

Jednotlivé ukazatele mají pouze omezenou vypovídací schopnost, protože 

popisují pouze určitý úsek firemní činnosti. Pro posouzení celkové situace podniku 

se proto vytváří soustavy ukazatelů (analytické systémy nebo modely). Větší počet 

ukazatelů v modelu dovoluje podrobnější zobrazení finančně-ekonomické situace 
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podniku, ale také ztěžuje výsledné hodnocení firmy a orientaci. Mezi nejpoužívanější 

soustavy ukazatelů patří pyramidové soustavy a bankrotní a bonitní modely (10, 2). 

Ve své práci popíšu vybrané ukazatele z bankrotních a bonitních modelů, z nichž 

budu pro své výpočty používat pouze ukazatele bankrotních modelů.  

1.7.1  Bankrotní modely 

Jejich cílem je informovat firmu v případě, pokud jí v blízké budoucnosti hrozí 

bankrot. Vycházejí z faktu, že firma, která je ohrožena bankrotem má problémy 

s běžnou likviditou, výší čistého pracovního kapitálu a rentabilitou celkového vloženého 

kapitálu. Nejčastějšími modely jsou Altmanův index, Tafflerův model nebo Indexy IN 

(6). 

1.7.1.1 Altmanův index (6) 

Někdy je také nazýván Z-skóre a patří mezi hojně používané a známé metody. 

Vychází z diskriminační analýzy a dává přehled o finanční situaci podniku. Je tvořen 

pěti poměrovými ukazateli, které mají různou váhu. Má 2 podoby, které jsou odlišné 

podle toho, zda je firma veřejně obchodovatelná na burze nebo ne (6). 

Jelikož podnikem, který budu analyzovat je společnost s ručením omezeným, 

tak  se zaměřím na popsání modelu pro neobchodovatelné firmy.  

Z=0, 1  1  + 0,      +  ,10    + 0,     + 0,      

kde: X1 = pracovní kapitál/celková aktiva 

 X2 = zisk po zdanění/celková aktiva 

 X3 = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

 X4 = účetní hodnota vlastního kapitálu/celkové dluhy 

 X5 = celkové tržby/celkové aktiva 

Tabulka 1: Interpretace Altmanova indexu 

 

 

 

 

 

Z > 2,9 uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z < 2,9 šedá zóna 

Z < 1,2 vážné finanční problémy 

Zdroj: Vlastní zpracování dle SEDLÁČEK, Jaroslav.  inanční analýza podniku. s. 110 
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1.7.1.2 Index IN01 (13) 

Byl vytvořen manžely Neumaierovými v roce 2002 a snaží se vyhodnotit 

finanční zdraví českých firem. Spojuje indexy IN95 a IN99 a vypovídá o schopnosti 

podniku tvořit ekonomickou přidanou hodnotu. 

IN01 =0,1 A + 0,0 B +  ,  C + 0, 1D + 0,0 E 

kde: A = aktiva/cizí zdroje 

 B = EBIT/nákladové úroky 

 C = EBIT/aktiva 

 D = Výnosy/aktiva 

 E = Oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

 

Tabulka 2: Interpretace Indexu IN01 

 

 

1.7.2  Bonitní modely 

Fungují na základě diagnostiky finančního zdraví firmy a jejich cílem je tedy 

určit, zda jde o dobrou nebo špatnou firmu. Jde o bodové hodnocení za jednotlivé 

hodnocené oblasti hospodaření a musí dovolovat srovnatelnost s jinými firmami. Patří 

sem např. Tamariho model, Kralickův Quickest nebo Index bonity (13, 6). 

1.7.2.1 Index bonity 

Bývá nazýván indikátorem bonity a používá se hlavně v německy mluvících 

zemích. Pro svůj výpočet používá 6 vybraných poměrových ukazatelů a jejich hodnota 

se násobí příslušnou vahou. Čím je vyšší, tím je finanční situace podniku lepší (2). 

Bi =1,  1 + 0,0    + 10   +     + 0,    + 0,    

kde: X1 = cash flow/cizí zdroje 

 X2 = celková aktiva/cizí zdroje 

 X3 = zisk před zdaněním/celková aktiva 

 X4 = zisk před zdaněním/celkové výkony 

 X5 = zásoby/celkové výkony 

 X6 = celkové výkony/celková aktiva 

IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu 

0,75 < IN01 < 1,77 netvoří hodnotu, nebankrotuje 

IN01 < 0,75 míří k bankrotu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle RŮČKOVÁ, P.  inanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. s. 76  
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1.7.2.2 Kralickův Quicktest 

Tento test byl navržen v roce 1990 P. Kralickem a skládá se ze soustavy 

4 rovnic, podle kterých se pak hodnotí situace v podniku. První dvě hodnotí finanční 

stabilitu firmy, druhé dvě zase výnosovou situaci firmy. Celkové hodnocení se pak 

stanoví jako průměr všech 4 ukazatelů (13). 

R1               í        á  = 
Vlastní kapitál

Celková aktiva
 

R            á   í             = 
(Cizí zdroje   Kr. finanční majetek)

Provozní cash flo 
 

R                    ž   = 
Provozní C 

 ržby       ž        ží
 

R                      é        á   = 
HV před zdaněním + Úroky

Celková aktiva
 

 

Tabulka 3: Stupnice hodnocení ukazatelů 

ukazatel výborný 1 velmi dobrý (2) dobrý (3) špatný (4) hrozba ins. (5) 

R1 > 30% > 20% > 10%  > 0% negativní 

R2 < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

R3 > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

R4 > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 

Zdroj: SEDLÁČEK. J,  inanční analýza podniku. s. 107 
 



 

32 
 

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Popis podniku (14) 

2.1.1  Základní údaje 

Pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala podnik G-mont s.r.o. Nachází 

se  v Hodoníně, kde má jak své hlavní sídlo, obchodní kancelář tak i sklady a výrobnu. 

Působí tedy v Jihomoravském kraji a pokrývá zde široký okruh obcí a měst, mezi které 

zejména patří: Hodonín, Břeclav, Hustopeče, Uherské Hradiště, Brno. Podnik vznikl již 

v roce 1995, ale do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně byl zapsán 

do oddílu C, vložky 39960 dne 27. srpna 2001. Podnik má také osvědčení k zastupování 

firem, kterými jsou - JIMI Tore, FAAC, Marantec a Hőrmann. Tento podnik má své již 

dlouholeté a na jihu známé moto: „Příležitostí máte mnoho, spokojenost u jednoho.“ 

 

 

 

 

2.1.2  Předmět podnikání 

Podnik se už od svého počátku, tedy roku 1995, zabývá výrobou a montáží 

všech typů vratových výplní, průmyslových vrat, garážových vrat, venkovních 

a posuvných vrat a bran. Další částí sortimentu jsou také venkovní žaluzie, rolety, 

závory, protiprůvanové clony, automatické dveře a další řada souvisejících výrobků. 

Od roku 1995 provedla velké množství realizací, na jejichž základě se hlavním cílem 

firmy stalo dokonalé uspokojení zákazníka a to i s jeho speciálními požadavky. 

Každý druh výrobku, který firma vyrábí a následně montuje, má několik podob: 

 Garážová vrata – sekční garážová vrata, integrované dveře ve vratech, 

výklopná garážová vrata, rolovací vrata, posuvná vrata do strany 

a dvoukřídlá vrata, 

 Průmyslová vrata – ocelová vrata, ocelovo-hliníková vrata, hliníková 

vrata, vratové těsnění, rychloběžná rolovací vrata, vyrovnávací můstky, 

Obrázek 1: Logo G-mont s.r.o 
Zdroj: www.g-mont.cz 
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 Brány a ploty – samonosné posuvné brány, křídlové brány, ploty, branky 

a plotní dílce, pohony bran FAAC, 

 Protiprůvanové clony – závěsy (standardní, mrazírenské, atypické), 

kyvná vrata, 

 Automatické dveře – jednokřídlé posuvné, dvoukřídlé posuvné, otočné, 

teleskopické, panikové protipožární, obloukové, úhlové, 

 Závory – závory FAAC, rozdělují se dle četnosti průjezdu a dle rychlosti 

otevření do 3 kategorií: typ 615, typ 620, typ 640, 

 Rolety – jde o předokenní rolety, umísťují se před okno do ostění nebo 

na rám okna, na fasádu domu a do předem připravené schránky překladu 

okna a dveří, 

 Žaluzie – venkovní a interiérové žaluzie, 

 Markýzy – výsuvné, kazetové a svislé markýzy, 

2.1.3  Obchodní zastoupení 

 JIMI Tore – jde o českou firmu, která má dlouholetou praxi v oblasti výroby, 

montáže a prodeje sekčních vrat (privátních nebo průmyslových). Snaží 

se vyrábět kvalitně a za rozumnou cenu, čímž dostatečně uspokojí konečného 

zákazníka.  

 FAAC – zabývá se výrobou pohonů na otvírání venkovních bran a venkovních 

závor a patří mezi nejlepší firmy v tomto oboru. Je zastoupena v sedmdesáti 

zemích světa. 

 Hőrmann – je vedoucím výrobcem v Evropě ve výrobě vrat, dveří, zárubní 

a pohonů. Jde o rodinnou firmu, kterou v současné době vede vnuk a pravnuk 

zakladatele Augusta Hőrmanna. 

 Marantec – jde o výrobce garážových pohonů, nejvýznamnější je pohon 

Comfort. Je řazen mezi největšího evropského producenta ve svém oboru. 
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2.2 Analýza absolutních ukazatelů 

2.2.1  Horizontální analýza 

Horizontální analýza posuzuje změny jednotlivých řádků účetních výkazů 

v časovém období. Touto analýzou získáváme přehled jak o absolutní výši změn 

tak i o jejím procentním vyjádření. 

Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv 

 

 

Díky horizontální analýze můžeme vidět, že celková aktiva mají kolísavou 

tendenci, kdy se nejprve v roce 2011 zvýšila oproti roku 2010 o 28,88 %, pak ale došlo 

v roce 2012 k jejich mírnému poklesu, a to asi o 2,47 %. Rok 2013 byl rokem zvýšení 

aktiv, a to na 28,39 %. 

U stálých aktiv je zřejmé, že podnik nemá žádný dlouhodobý nehmotný 

a finanční majetek, a proto jsou stálá aktiva tvořena pouze dlouhodobým hmotným 

majetkem. Ten dosahuje své největší změny – nárůstu – v roce 2011 (o 3360 tis. Kč), 

kdy je jeho hodnota 12 660 tis. Kč. V následujících dvou letech (2012 a 2013) se DHM 

pohybuje zhruba kolem stejné hodnoty a nenabývá tedy nějakých výrazných změn.  

Oběžná aktiva jsou stejně jako celková aktiva kolísavá, nejprve v roce 2011 

došlo k jejich nárůstu o 10,64 %, ale následně v roce 2012 k poklesu o 17 %. 

Nejvýraznější změnu ale vidíme v roce 2013, kdy se hodnota oběžných aktiv zvýšila 

téměř o 125 %, což bylo vyvoláno hlavně velkým nárůstem krátkodobých pohledávek, 

Vybrané položky aktiv 
Změna 2010/2011 Změna 2011/2012 Změna 2012/2013 

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

AKTIVA CELKEM 3814 28,88 - 421 - 2,47 4712 28,39 

Stálá aktiva 3360 36,13 294 2,32 - 229 - 1,77 

Dlouhodobý nehm. majetek 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 3360 36,13 294 2,32 - 229 - 1,77 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 408 10,64 - 722 - 17,01 4375 124,22 

Zásoby 301 323,66 - 96 - 24,37 736 246,98 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky - 353 - 14,53 - 182 - 8,76 3387 178,73 

Krátkodobý finanční majetek 460 35,03 - 444 - 25,04 252 18,96 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů  
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Vývoj vybraných položek aktiv 

Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Zásoby

jež tvoří nejdůležitější část oběžných aktiv. Jako pozitivum bych označila, že oběžná 

aktiva neobsahují žádné dlouhodobé pohledávky.  

Krátkodobé pohledávky v letech 2011 a 2012 neustále klesají, kdy se z hodnoty 

2430 tis. Kč (2010) dostávají na hodnotu 1895 tis. Kč (2012). V roce 2013 ale dochází 

k jejich velkému nárůstu, a to o 3387 tis. Kč a dostávají se tedy na hodnotu 5282 tis. Kč. 

Zásoby a krátkodobý finanční majetek jsou svým vývojem mezi lety 2010-2013 

stejné. Nejprve dochází k jejich zvýšení, pak ale klesají a nakonec se zase zvyšují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 5: Horizontální analýza pasiv 

 

  

Vybrané položky pasiv 
Změna 2010/2011 Změna 2011/2012 Změna 2012/2013 

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

PASIVA CELKEM 3814 28,88 - 421 - 2,47 4712 28,39 

Vlastní kapitál 492 9,02 627 10,54 310 4,71 

VH minulých let 1048 25,36 494 9,53 626 11,03 

VH běžného ÚO - 611 - 55,34 133 26,98 - 316 - 50,48 

Cizí zdroje 3469 45,19 - 1066 - 9,56 4308 42,74 

Dlouhodobé závazky 453 300 284 47,02 -169 -19,03 

Krátkodobé závazky 2477 33,62 - 724 - 7,35 4547 49,85 

Bankovní úvěry, výpomoci 539 343,31 - 626 - 894,29 - 70 - 100 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

 

 

Graf 1: Vývoj vybraných položek aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Při pohledu na vývoj vlastního kapitálu ve sledovaném obdobní je patrné, 

že se jeho hodnoty neustále zvyšovaly. Hlavní příčinou těchto nárůstů je postupně 

se zvyšující VH z minulých let ve všech letech. Vlastní kapitál dosáhl svého největšího 

nárůstu v roce 2012, a to o 10,54 % (627 tis. Kč.). V roce 2013 byl zase jeho nárůst 

nejmenší, a to pouze o 4,71 % (310 tis. Kč).  Základní kapitál byl ve všech letech na 

stejné úrovni, a to 200 tis. Kč. 

Vývoj hodnot výsledku hospodaření běžného účetního období můžeme označit 

spíše za klesající. V roce 2011 došlo k největšímu poklesu, a to o 55,34 % (611 tis. Kč), 

následně v roce 2012 nastalo menší navýšení o 26,98 % (133 tis. Kč), ale bohužel rok 

2013 byl rokem markantního poklesu o 50,48 % (316 tis. Kč). 

Hodnoty cizích zdrojů nabývají kolísavého trendu, v letech 2011 a 2013 jde 

o nárůsty kolem 44 %, což je způsobeno především nárůstem krátkodobých závazků. 

V roce 2012 vidíme mírný pokles u cizích zdrojů asi o 9,56 %, který je opět hlavně 

ovlivněn vývojem hodnoty krátkodobých závazků, která také poklesla. 

Zajímavý je také vývoj bankovních úvěrů a výpomocí, které zaznamenaly 

nejprve v roce 2011 obrovský nárůst o 343,31 % (539 tis. Kč), a to díky úvěru na 

výstavbu haly. Poté ale rok 2012 přinesl velmi velký pokles o 894,29 % (626 tis. Kč). 

V roce 2013 podnik neměl žádné bankovní úvěry a výpomoci a pokles byl tedy přesně o 

100 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 2: Vývoj vybraných položek pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Tabulka 6: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

Výkonová spotřeba se vyvíjela poměrně pozitivně, v letech 2011 a 2012 se její 

hodnoty zvyšovaly, kdy z hodnoty 28 089 tis. Kč z roku 2010 se vyšplhala až na 

hodnotu 33 499 tis. Kč roku 2012. Rok 2013 přinesl mírný pokles pouze o 1,98 % a 

hodnota tedy byla 32  836 tis. Kč. 

U osobních nákladů můžeme vidět podobný vývoj jako u výkonové spotřeby. 

Nejprve v roce 2011 mírný nárůst o 91 tis. Kč (2,51 %), následující rok 2012 přinesl 

také nárůst o 418 tis. Kč (11,23 %), což bylo především způsobeno přijetím dvou 

nových zaměstnanců. V roce 2013 ovšem podnik jednoho zaměstnance propustil 

a dostal se na 18 zaměstnanců, což mělo také za následek pokles osobních nákladů 

o 195 tis. Kč (4,71 %). 

Vývoj hodnot provozního výsledku hospodaření měl střídavý průběh. Rok 2011 

znamenal pokles o 46,52 % (662 tis. Kč). Rok 2012 přinesl zvýšení tohoto výsledku, 

a to o 11,23 % (137 tis. Kč). V roce 2013 ale opět následoval markantní pokles 

o 59,46 % (534 tis. Kč). 

Finanční výsledek hospodaření se v období od roku 2010 do roku 2012 drží 

v záporných hodnotách a největší propad nastal v roce 2011, kdy hodnoty poklesly 

o 61 tis. Kč. Rok 2013 naopak přinesl obrovský nárůst, a to o 147 tis. Kč a finanční 

výsledek hospodaření se tím dostal do kladných hodnot. 

Výsledek hospodaření za účetní období nabýval stejných hodnot jako výsledek 

hospodaření za běžnou činnost. Jejich vývoj byl kolísavý, nejprve nastal asi 55% 

pokles, v dalším roce nárůstu o 26,98 %, ale poslední rok znamenal opět 55% pokles. 

 

 

Vybrané položky výkazu 

zisků a ztrát 

Změna 2010/2011 Změna 2011/2012 Změna 2012/2013 

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

Výkonová spotřeba 479 1,71 4931 17,26 - 663 - 1,98 

Osobní náklady 91 2,51 418 11,23 - 195 - 4,71 

Provozní VH - 662 - 46,52 137 18,00 - 534 - 59,46 

Finanční VH - 61 - 105,17 -1 - 0,84 147 122,5 

VH za běžnou činnost - 611 - 55,34 133 26,98 - 316 - 50,48 

VH za účetní období - 611 - 55,34 133 26,98 - 316 - 50,48 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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2.2.2  Vertikální analýza 

Vertikální analýza udává, jaký je procentuální podíl jednotlivých položek 

účetních výkazů vzhledem ke zvolené základně. U rozvahy jsou touto základnou 

celková aktiva, u výkazu zisku a ztrát celkové výnosy. 

Vertikální analýza aktiv 

Tabulka 7: Vertikální analáza aktiv 

Vybrané položky aktiv 
2010 2011 2012 2013 

podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 

Stálá aktiva 70,42 74,38 78,04 59,71 

Dlouhodobý nehm. majetek 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 70,42 74,38 78,04 59,71 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 29,05 24,94 21,22 37,06 

Zásoby 0,70 2,32 1,80 4,85 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 18,40 12,20 11,42 24,79 

Krátkodobý finanční majetek 9,95 10,42 8,00 7,42 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

 

Po provedení vertikální analýzy je zřejmé, že celková aktiva firmy jsou 

z převážné části tvořena stálými aktivy. Na základě tohoto poznatku můžeme firmu 

označit za kapitálově těžkou, což obecně znamená, že firma se více věnuje výrobní 

činnosti a ne obchodní. 

Graf 3: Vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztrát 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Zásoby

Stálá aktiva se v prvních třech letech drží nad hranicí 70 % a jejich podíl 

se od roku 2010 neustále zvyšuje. Nejvyššího podílu dosahují v roce 2012, a to 78,04 %. 

V roce 2013 ale nastává změna a dochází k poklesu stálých aktiv asi o 18 %. Stálá 

aktiva jsou tvořena pouze dlouhodobým hmotným majetkem, který je hlavně složen 

ze samostatných movitých věcí a budov (administrativní budova, sklad). 

Podíl oběžných aktiv se v prvním sledovaném roce nachází na 29,05 % a začíná 

klesat, v roce 2011 je jeho hodnota 24,94 % a v roce 2012 už jde pouze o 21,22 %. 

Poklesy jsou způsobeny hlavně snižováním podílu krátkodobých pohledávek, které 

tvoří největší část oběžných aktiv. Rok 2013 přináší nárůst procentuálního podílu 

oběžných aktiv na 37,06 % a opět na to má vliv změna u krátkodobých pohledávek, 

tentokráte nárůst.  

Zásoby tvoří nejmenší procentuální část oběžných aktiv a mají střídavý průběh, 

nejprve v roce 2011 procenta rostou, následně v roce 2012 klesají a v roce 2013 opět 

rostou. Nejvyšší procentuální hodnoty zásoby nabývají v posledním sledovaném roce, 

a  to 4,85 %.  

Krátkodobý finanční majetek má nejprve tendenci růst, až se dostane na svou 

nejvyšší hodnotu podílu 10,42 % v roce 2011. Následující 2 roky už ale znamenají 

pouze poklesy a v roce 2013 tento majetek dosahuje svého nejnižšího podílu 7,42 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 4: Struktura vybraných aktiv v % 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 8: Vertikální analýza pasiv 

 

 

 

 

 

 

Na základě provedené analýzy je zřejmé, že na celkových pasivech mají větší 

podíl cizí zdroje. To tedy znamená, že podnik je do z větší části financován právě 

z těchto cizích zdrojů, což pro něj není až tak pozitivní, protože tady ty zdroje musí včas 

splácet a samozřejmě musí mít na jejich splácení dostatek prostředků. 

Procentuální vývoj vlastního kapitálu nabývá kolísavého trendu. Své nejvyšší 

hodnoty 41,32 % dosahuje hned v prvním sledovaném roce (2010). Následující rok 

2011 znamená pokles na 34,95 %, rok 2012 přináší opačnou změnu, tedy nárůst 

na 39,62 %, ale rok 2013 je opět rokem poklesu na 32,31 %.  

Změny vlastního kapitálu mají na svědomí hlavně změny výsledku hospodaření 

minulých let, který tvoří jeho největší část. Tento výsledek hospodaření má stejně 

kolísavý průběh jako vlastní kapitál. Své nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2012, a to 

34,19 %, nejnižší hodnotu naopak vykazuje v roce 2013, jde o 29,57 %. 

Cizí zdroje se pouze v roce 2010 pohybují pod hranicí 60 %. Následující roky 

přináší střídavě nárůst s poklesem a cizí zdroje své nejvyšší hodnoty 67,51 % dosahují 

až v posledním sledovaném roce 2013. 

Z analýzy je zřejmé, že cizí zdroje jsou hlavně složeny z krátkodobých závazků, 

které mají podobný vývoj jako právě cizí zdroje. Nejprve v roce 2011 vzrostly na 57 %, 

pak ale v roce 2012 přišel pokles na 55 % a zároveň celkovou nejnižší hodnotu. Rok 

2013 znamenal nárůst na 64 %, a zároveň nejvyšší dosaženou procentuální hodnotu. 

Dlouhodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci nemají na cizí zdroje až tak 

obrovský vliv a jejich podíly se pohybují maximálně do 5 %. Zajímavé je pouze 

to, že v roce 2013 mají bankovní úvěry a výpomoci nulovou hodnotu.  

Vybrané položky pasiv 
2010 2011 2012 2013 

podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 41,32 34,95 39,62 32,31 

VH minulých let 31,30 30,44 34,19 29,57 

VH běžného účetního období 8,36 2,90 3,77 1,45 

Cizí zdroje 58,13 65,48 60,72 67,51 

Dlouhodobé závazky 1,15 3,55 5,35 3,37 

Krátkodobé závazky 55,79 57,84 54,95 64,14 

Bankovní úvěry a výpomoci 1,19 4,09 0,42 0 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 



 

41 
 

0

20

40

60

80

2010 2011 2012 2013

Struktura vybraných  pasiv v % 

Vlastní kapitál VH minulých let

Cizí zdroje Krátkodobé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se používají hlavně k analýze a řízení likvidity podniku. 

Bývají označovány jako „fondy“ a jejich význam je chápán jako rozdíl mezi určitými 

aktivy (krátkodobými) a určitými pasivy (krátkodobými). 

2.3.1  Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál je nejčastěji využívaný rozdílový ukazatel a rozlišujeme 

u něj dvě podoby – manažerský a investorský. Jeho velikost především vypovídá 

o schopnosti podniku splácet své závazky včas.  

Tabulka 9: Čistý pracovní kapitál 

 

 

 

 

 

 

 

Manažerský přístup k ČPK vyjadřuje financování oběžných aktiv. Platí, že čím 

je velikost tohoto ČPK vyšší, tím je podnik solventnější. Z tabulky je ale zřejmé, 

že  hodnoty ČPK se pohybují ve špatných mezích, a to po celou dobu v záporných 

číslech. V prvním sledovaném roce měl ČPK hodnotu - 3532 tis. Kč a  po celé 

sledované období nabral klesající trend. V roce 2011 už se hodnota nacházela na - 5601 

Položka /Rok 
v tisících Kč 

2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 3836 4244 3522 7897 

Krátkodobé závazky 7368 9845 9121 13668 

Manažerský přístup k ČPK - 3532 - 5601 - 5599 - 5771 

Dlouhodobé závazky 151 604 888 719 

Vlastní kapitál 5457 5949 6576 6886 

Dlouhodobý majetek 9300 12660 12954 12725 

Investorský přístup k ČPK - 3692 - 6107 - 5490 - 5120 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 5: Struktura vybraných pasiv v % 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Vývoj hodnot čistého pracovního kapitálu 

Manažerský přístup k ČPK Investorský přístup k ČPK

tis. Kč a v roce 2012 nabýval podobné hodnoty. V posledním roce nastal menší propad 

na - 5771 tis. Kč, a tím i nejnižší hodnotu sledovaného období. Záporné hodnoty ČPK 

znamenají, že majetek společnosti je financován z krátkodobých finančních zdrojů.  

Investiční přístup k ČPK udává rozsah, ve kterém můžeme zaměnit drahé 

dlouhodobé zdroje za levnější krátkodobé. Opět se nám hodnoty ČPK pohybují 

v záporných hodnotách, což značí, že podnik má přebytek dlouhodobého majetku nad 

dlouhodobými závazky. Největší propad přinesl rok 2011, kdy se ČPK dostalo 

až na hodnotu - 6107 tis. Kč.  Od tohoto roku se hodnoty začaly mírně zvyšovat, 

ale stále se držely v záporných číslech. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2  Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky využívají pouze nejlikvidnější aktiva – pohotové 

peněžní prostředky, a proto jsou v souvislosti s likviditou tvrdší než ČPK.  
 

Tabulka 10: Čisté pohotové prostředky 

 

 

 

 

Ve všech sledovaných letech se hodnoty čistých pohotových prostředků 

pohybují opět v záporných číslech. Hodnoty ČPP mají klesající tendenci, až na rok 

2012, kdy se propad mírně snížil. Nejhoršího výsledku dosahují v roce 2013, kdy 

se jejich hodnota dostala až na – 12087 tis. Kč. Ze záporných hodnot je zřejmé, 

Položka /Rok 
v tisících Kč 

2010 2011 2012 2013 

Krátkodobý finanční majetek 1313 1773 1329 1581 

Krátkodobé závazky 7368 9845 9121 13668 

Čisté pohotové prostředky - 6055 - 8072 - 7792 - 12087 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 6: Vývoj čistého pracovního kapitálu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 



 

43 
 

-13000

-11000

-9000

-7000

-5000

-3000

-1000

1000

2010 2011 2012 2013

v 
ti

s.
 K

č 

Vývoj hodnot čistých pohotových prostředků 

že podnik nemá po celé sledované období dostatek finančních prostředků na účtech 

a v hotovosti k tomu, aby pokryl včas všechny své krátkodobé závazky, a není tedy 

dostatečně likvidní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3  Čisté peněžně - pohledávkové finanční fondy (ČPPF) 

Tyto čisté peněžně – pohledávkové fondy jsou jakýmsi kompromisem mezi 

dvěma předešlými ukazateli. Dochází u nich k očištění oběžných aktiv od zásob 

a od očištěných oběžných aktiv jsou pak ještě odečteny krátkodobé závazky. 
 

Tabulka 11: Čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy 

 

Ani čisté peněžně - pohledávkové fondy nedosahují po provedených výpočtech 

kladných hodnot. Jejich vývoj neustále klesá, výjimkou je pouze rok 2012 kdy došlo 

k mírnějšímu nárůstu z – 5995 tis. Kč na – 5897 tis. Kč. Nejmenší záporné hodnoty 

ČPPF nabylo v roce 2010, a to – 3625 tis. Kč, nejvyšší naopak v posledním sledovaném 

roce 2013, a to – 6805 tis. Kč. To, že jsou hodnoty záporné, mají na svědomí zejména 

postupně se zvyšující krátkodobé závazky, které výrazně převyšují očištěná oběžná 

aktiva.  

Položka /Rok 
v tisících Kč 

2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 3836 4244 3522 7897 

Zásoby 93 394 298 1034 

Krátkodobé závazky 7368 9845 9121 13668 

Čisté peněžně - pohledávkové fondy - 3625 - 5995 - 5897 - 6805 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 7: Vývoj čistých pohotových prostředků 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Jde o nejpoužívanější a nejoblíbenější ukazatele analýzy, a to proto, že pomocí 

jejich výpočtů můžeme snadno a rychle dosáhnout obrazu základních charakteristik 

firmy.  

2.4.1  Ukazatele likvidity 

Likviditu chápeme jako momentální schopnost podniku přeměnit majetek 

na prosředky, které následně můžeme použít k úhradě závazků. Do poměru dáváme 

to čím můžeme platit s tím co je potřeba uhradit. 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita znamená schopnost podniku přeměnit svůj oběžný majetek 

na hotovost, která by měla sloužit k úhradě krátkodobých závazků. Hodnoty běžné 

likvidity by se měly pohybovat mezi 1,6 a 2,5. 

Tabulka 12: Běžná likvidita 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 3836 4244 3522 7897 

Krátkodobé závazky 7368 9845 9121 13668 

Běžná likvidita 0,52 0,43 0,39 0,58 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Z provedené analýzy je zřejmé, že vypočtené hodnoty běžné likvidity nedosahují 

doporučených hodnot. V roce 2010 dosáhla její hodnota 0,52 a postupně se do roku 

2012 snižovala až na hodnotu 0,39. K poklesu vedl hlavně nárůst krátkodobých 

závazků.   V roce 2013 došlo k mírnému nárůstu na 0,58, ale ani tato hodnota 

neodpovídala doporučenému rozmezí. 

Graf 8: Vývoj čistých peněžně-pohledávkových fondů 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vychází z předchozího ukazatele likvidity s tím, že jsou zde 

vyloučeny zásoby, které jsou nejméně likvidní částí aktiv. Tento ukazatel by měl 

nabývat hodnot do 0,7 do 1. 

Tabulka 13: Pohotová likvidita 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 3836 4244 3522 7897 

Zásoby 93 394 298 1034 

Krátkodobé závazky 7368 9845 9121 13668 

Pohotová likvidita 0,51 0,39 0,35 0,50 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Ani výsledky pohotové likvidity se nepohybují v doporučených hodnotách. 

Vývoj tohoto ukazatele je velmi podobný předchozímu ukazateli, kdy od roku 2010 

dochází k poklesu, který končí rokem 2012 a hodnota v tomto roce je rovna 0,35. Opět 

rok 2013 přináší mírné navýšení, ale pouze na 0,50. To, že hodnoty nedosahují 

potřebného rozmezí, mají vedle rostoucích krátkodobých závazků také na svědomí 

zvyšující se hodnoty zásob, výjimkou je pouze rok 2012, kdy zásoby poklesly. 

V případě finančních problémů, by podnik tyto zásoby musel rozprodat. 

  

Graf 9: Vývoj běžné likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je nejpřísnějším ukazatelem likvidity. Bere v úvahu pouze 

nejlikvidnější část oběžných aktiv a to pohotové platební prostředky (peníze na účtech, 

v hotovosti, šeky, obchodovatelné cenné papíry). Tato likvidita by měla odpovídat 

hodnotě 0,2 – 0,5. 

Tabulka 14: Okamžitá likvidita 

 

 

 

 

Tento ukazatel opět nedosahuje požadovaných hodnot, i když v prvních dvou 

sledovaných letech se hodnoty mírně blíží požadovaným výsledkům. Od roku 2012 

ale dochází k poklesu přes 0,15 na hodnotu 0,12, což je nejnižší hodnota celého období. 

Z výsledků je tedy zřejmé, že podnik nemá dostatek nejlikvidnějších aktiv k pokrytí 

krátkodobých závazků a díky klesající tendenci ukazatele také víme, že se snižuje 

platební schopnost podniku. 

  

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Finanční majetek 1313 1773 1329 1581 

Krátkodobé závazky 7368 9845 9121 13668 

Okamžitá likvidita 0,18 0,18 0,15 0,12 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů  

Graf 10: Vývoj pohotové likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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2.4.2  Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (výnosnosti) měří schopnost podniku dosahovat zisku 

prostřednictvím investovaného kapitálu. Rentabilita je důležitou ekonomickou 

veličinou, která charakterizuje úspěšnost podniku. 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI 

Rentabilita vloženého kapitálu vlastně znamená celkový zisk z investice. 

Jde o velmi důležitý ukazatel pro měření efektivnosti investic (16).  

Tabulka 15: Rentabilita vloženého kapitálu 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

EBIT 1423 761 898 364 

Celkový kapitál 13206 17020 16599 21311 

ROI (v %) 10,78 4,47 5,41 1,71 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Optimální hodnota, které by měl tento ukazatel dosahovat je 12 %. Při jejím 

porovnání s hodnotami v tabulce můžeme říci, že této hodnoty nebylo dosaženo 

v žádném roce a dosažené výsledky se od optimálních 12 % začaly postupně vzdalovat. 

ROI má tedy spíše klesající tendenci a nejvyšší hodnoty dosáhl hned v prvním 

sledovaném roce, a to 10,78 %. V následujícím roce už došlo k poklesu, a to více než 

o polovinu na 4,47 %, což bylo způsobeno snížením EBITu a zvýšením celkového 

kapitálu. Rok 2012 přinesl malé zvýšení na 5,41 %, ale rok 2013 opět znamenal pokles 

až na 1,71 %, což je velmi nízká hodnota, ke které došlo ze stejných důvodů jako v roce 

2011.  

Graf 11: Vývoj okamžité likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Rentabilita celkového kapitálu ROA 

Rentabilita celkového kapitálu, někdy také označována jako rentabilita aktiv, 

značí produkční sílu podniku. Dává do poměru zisk a celková aktiva vložena 

do podnikání bez ohledu na způsob jejich financování (15). 

Tabulka 16: Rentabilita celkové kapitálu 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

VH po zdanění 1104 493 626 310 

Celková aktiva 13206 17020 16599 21311 

ROA (v %) 8,36 2,90 3,77 1,45 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Výsledky tohoto ukazatele by měly dosahovat hodnot kolem 10 %, což nebylo 

splněno ani v jednom sledovaném roce. Nejlepší hodnoty ROA dosahovala v roce 2010, 

kdy šlo o 8,36 %, rok 2011 ale přinesl pokles na 2,90 %. V roce 2012 sice došlo 

k mírnému nárůstu na 3,77 %, to ale do roku 2013 nevydrželo a došlo opět k poklesu 

na nejnižší hodnotu 1,45 %. Poklesy hodnot byly způsobeny poklesem výsledku 

hospodaření po zdanění a také nárůstem hodnot celkových aktiv.  

 

 

 

Graf 12: Vývoj rentability vloženého kapitálu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 

Graf 13: Vývoj rentability celkového kapitálu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje míru ziskovosti vlastního kapitálu. 

Informace o výnosnosti jsou důležité zejména pro akcionáře, společníky a další 

investory. 

Tabulka 17: Rentabilita vlastního kapitálu 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

VH po zdanění 1104 493 626 310 

Vlastní kapitál 5457 5949 6576 6886 

ROE (v %) 20,23 8,29 9,52 4,50 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Tento ukazatel má podobný vývoj jako ukazatel ROA, kdy dosahuje v prvním 

sledovaném roce nejvyšší hodnoty, která znamená, že v tomto roce dosáhl podnik 

20,23 % zisku z vlastního kapitálu. Dále už má tento ukazatel kolísavý trend, nejprve 

v roce 2011 došlo k obrovskému poklesu na 8,29 %, následně v roce 2012 nastal mírný 

nárůst na 9,52 %, ale rok 2013 opět přinesl pokles, a to na 4,50 %. Tento vývoj byl 

způsoben rostoucím vlastním kapitálem a také tím, že VH po zdanění se snižoval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilita tržeb ROS 

Rentabilita tržeb při použití výsledku hospodaření po zdanění vyjadřuje 

ziskovou marži, která je důležitá pro posuzování úspěšnosti podnikání.  

Tabulka 18: Rentabilita tržeb 

 Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

VH po zdanění 1104 493 626 310 

Tržby 30354 30369 35431 34453 

ROS (v %) 3,64 1,62 1,77 0,90 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 14: Vývoj rentability vlastního kapitálu 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Hodnoty této rentability se pohybovaly v rozmezí 0,90 % až 3,64 % a jejich 

vývoj byl stejný jako u předchozích ukazatelů. Nejvyšší hodnoty tato rentabilita tedy 

dosáhla v prvním sledovaném roce, a to již zmíněných 3,64 %. V následujících letech 

už byly hodnoty o dost nižší, v roce 2011 došlo k poklesu o polovinu na 1,62 %. Rok 

2012 přinesl jako u ostatních ukazatelů mírný nárůst, tentokrát na 1,77 % a opět v roce 

2013 přišel pokles na celkově nejnižší hodnotu, a to 0,90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje výnosnost dlouhodobě 

investovaného kapitálu. Není rozhodující, zda jde o vlastní či cizí zdroje financování. 

Tabulka 19: Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

 

 

 

 

 

 

Ani tento ukazatel se svým vývojem od ostatních neliší. Opět v roce 2010 

dosahuje nejlepších výsledků, tentokrát 20,78 %. Od roku 2011 ukazatel nabral 

kolísavého trendu, kdy tento rok znamenal obrovské snížení na 8,87 %, následně 

ale v roce 2012 nastalo mírné zvýšení na 9,66 %. Rok 2013 byl opět rokem poklesu 

a zároveň nejnižší celkové hodnoty, v tomto roce byla tedy hodnota ukazatele 4,92 %. 

 

 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

VH po zdanění 1104 493 626 310 

Nákladové úroky 57 88 95 64 

Vlastní kapitál 5457 5949 6576 6886 

Dlouhodobé závazky 151 604 888 719 

ROCE (v %) 20,78 8,87 9,66 4,92 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 15: Vývoj rentability tržeb 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 



 

51 
 

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013

Rentabilita dlouhodobých zdrojů v %  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3  Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat své zvolené prostředky 

(aktiva). V případě, že má podnik aktiv mnoho, má zbytečné náklady. Naopak pokud 

má zase aktiv málo, přichází o možné výnosy. 

Obrat celkový aktiv 

Ukazatel nám určuje, kolikrát se celková aktiva obrátí v průběhu jednoho roku. 

Tento ukazatel by měl nabývat hodnot od 1,6 do 3.  

Tabulka 20: Obrat celkových aktiv 

 

 

 

 

V letech 2010, 2011, 2012 se ukazatel pohybuje v doporučeném rozmezí. 

V prvním sledovaném roce dosahuje celkově nejvyšší hodnoty 2,13, následující rok sice 

přinesl pokles na 1,68, ale i přesto je jeho hodnota pro podnik dobrá. V roce 2012 

následoval nárůst na 2,02, ale rok 2013 opět přinesl pokles, a to na 1,54. Jde o hodnotu 

pod doporučeným rozmezím, což značí, že má podnik více majetku, a to je pro něj 

neefektivní. Měl by se snažit najít cesty pro snížení aktiv, protože jejich velké množství 

mu přináší zbytečné náklady. 

 

 

 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Tržby 28089 28568 33499 32836 

Celková aktiva 13206 17020 16599 21311 

Obrat celkových aktiv  2,13 1,68 2,02 1,54 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 16: Vývoj rentability dlouhodobých zdrojů 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv měří efektivnost podniku ve využívání stálých aktiv. 

Hodnoty tohoto ukazatele by měly být vyšší než u předchozího. 

Tabulka 21: Obrat stálých aktiv 

 

 

 

 
 

Z provedené analýzy je na první pohled patrné, že obrat stálých aktiv ve všech 

letech převyšuje předchozí ukazatel. Tím jsou splněny požadované podmínky a podnik 

tak efektivně využívá své kapacity. Rok 2010 opět znamenal rok nejvyšší hodnoty, 

a to 3,02. Následující rok přinesl snížení na 2,26, které bylo způsobeno vyšším nárůstem 

stálých aktiv než tržeb. V roce 2012 a 2013 byly hodnoty téměř na stejné úrovni 2,58 

a nárůst na tuto hodnotu mělo za následek zvýšení tržeb o téměř 5000 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Tržby 28089 28568 33499 32836 

Stálá aktiva 9300 12660 12954 12725 

Obrat stálých aktiv  3,02 2,26 2,59 2,58 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 17: Vývoj obratu celkových aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 18: Vývoj obratu stálých aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků 
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Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát je určitá položka zásob prodána a znovu 

uskladněna. Hodnoty jsou obvykle srovnávány s oborovým průměrem. 

Tabulka 22: Obrat zásob 

 

 

 

 

Vývoj hodnot tohoto ukazatele měl kolísavý trend a změny mezi jednotlivými 

lety byly velké. Nejvyšší obrátka zásob byla zjištěna hned v prvním roce, kdy zásoby 

byly v průběhu 302krát prodány a uskladněny. V roce 2011 nastal obrovský pokles 

na 72,5, což bylo způsobeno hlavně obrovským nárůstem zásob. Rok 2012 znamenal 

pro tento ukazatel nárůst na 112,41 a hlavní příčinou bylo zvýšení tržeb. Následující 

a  zároveň poslední sledovaný rok byl rokem celkově nejnižší hodnoty a velkého 

poklesu, především kvůli rostoucí hodnotě zásob a poklesu tržeb. Hodnota v roce 2013 

tedy byla 31,70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 

v podniku do jejich spotřeby nebo prodeje. Pokud se hodnoty tohoto ukazatele snižují, 

je situace podniku dobrá. 

Tabulka 23: Doba obratu zásob 

 

 

 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Tržby 28089 28568 33499 32836 

Zásoby 93 394 298 1034 

Obrat zásob  302,03 72,5 112,41 31,70 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Zásoby 93 394 298 1034 

Denní tržby 78,025 79,36 93,05 91,21 

Doba obratu zásob (dny) 1,19 4,96 3,20 11,34 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 19: Vývoj obratu zásob 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Podle pravidla by se tedy hodnoty tohoto ukazatele měly snižovat, to bylo 

dodrženo pouze v roce 2012. V ostatních letech hodnoty naopak rostly. Ukazatel začal 

toto období opět na celkové nejnižší hodnotě 1,19. To znamená, že v tomto roce je tedy 

průměrný počet dnů, během kterých jsou zásoby vázány v podniku od jejich nákupu 

po jejich spotřebu 2 dny. V dalším roce následoval nárůst na 4,96 a to hlavně díky 

zvýšení zásob. Rok 2012 tedy jako jediný přinesl pokles na 3,20, ale v roce 2013 došlo 

opět ke zvýšení na 11,34 a nejvyšší hodnotu celého sledovaného období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba obratu pohledávek 

Úkolem tohoto ukazatele je vyjádřit období, po které musí podnik čekat 

na zaplacení pohledávek od svých zákazníků. Tento ukazatel by měl mít klesající trend. 

Tabulka 24: Doba obratu pohledávek 

 

 

 

 

Ukazatel začíná sledované období na hodnotě 31,14, důležité ale je, 

že v následujících dvou letech hodnota klesá a snižuje se tedy doba čekání podniku 

na platby. Toto snížení mají na svědomí snižující se krátkodobé pohledávky a zvyšující 

se tržby. V roce 2011 byla tedy hodnota 26,17 a v roce 2012 šlo o 20,37. Rok 2013 

znamenal zvýšení a tím i prodloužení doby, po kterou musí podnik čekat na platby 

od zákazníků, o více než polovinu na 58 dnů. 

 

 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Krátkodobé pohledávky 2430 2077 1895 5285 

Denní tržby 78,025 79,36 93,05 91,21 

Doba obratu pohledávek (dny) 31,14 26,17 20,37 57,94 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 20: Vývoj doby obratu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Doba obratu závazků 

Znamená dobu, po kterou podnik využívá tzv. bezplatný úvěr tím, že odkládá 

platby za faktury od dodavatelů. Doba by měla být alespoň na úrovni hodnot 

předchozího ukazatele. 

Tabulka 25: Doba obratu závazků 

 

 

 

 

 

Po celé sledované období dosahoval tento ukazatel podstatně vyšších hodnot 

než u předchozího ukazatele. To je pro podnik výhodné, protože v těchto dnech může 

čerpat bezplatný úvěr a z něj pak financovat pohledávky. Ukazatel má střídavý 

charakter, kdy se střídavě zvyšuje a zase snižuje. Nejnižší hodnotu měl ukazatel v roce 

2010, a to 94,43. Pro podnik je ale důležitější nejvyšší hodnota a ta byla zjištěna v roce 

2013, kdy podnik po dobu 150 dnů odkládal platbu faktur a využíval bezplatný úvěr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Krátkodobé závazky 7368 9845 9121 13668 

Denní tržby 78,025 79,36 93,05 91,21 

Doba obratu závazků (dny) 94,43 124,05 98,02 149,85 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 21: Vývoj doby obratu pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 

Graf 22: Vývoj doby obratu závazků 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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2.4.4  Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi vlastními a cizími zdroji 

financování. Zadluženost vyjadřuje, že podnik financuje některá svá aktiva z cizích 

zdrojů (dluhů). Tyto ukazatele jsou zajímavé především pro investory a banky. 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem a poměřuje cizí zdroje vůči 

celkovým aktivům. Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 30-60%. 

Tabulka 26: Celková zadluženost 

 

 

 

 

Jak je z provedené analýzy zřejmé, tak podnik měl celkovou zadluženost 

pod 60 % pouze v prvním sledovaném roce. V následujících třech letech se hodnoty 

dostaly nad 60 % a podnik měl tedy v těchto letech vysokou zadluženost. Nejvyšší 

hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2013, a to 67,15 %. Nárůst byl způsoben hlavně 

zvyšujícími se cizími zdroji, na jejich nárůstu mělo také velký podíl zvýšení hodnoty 

krátkodobých závazků. I přes to, že se hodnoty tohoto ukazatele zvyšují, nejedná 

se o negativní faktor, protože se současně také zvyšuje rentabilita. Problém by ovšem 

mohl nastat, kdyby si podnik chtěl půjčit peníze. Banky by váhaly, jestli by úvěr 

poskytly nebo by požadovaly vyšší úrokovou sazbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Cizí zdroje 7676 11145 10079 14387 

Celková aktiva 13206 17020 16599 21311 

Celková zadluženost (v %) 58,13 65,48 60,72 67,51 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

50

55

60

65

70

2010 2011 2012 2013

Celková zadluženost (v %) 

Graf 23: Vývoj celkové zadluženosti 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k předchozímu ukazateli 

a jejich součet by se měl rovnat přibližně 1. Udává míru, do které jsou aktiva 

financována vlastním kapitálem.  

Tabulka 27: Koeficient samofinancování 

 

 

 

 

Ve sledovaném období se hodnota koeficientu samofinancování hlavně snižuje, 

výjimkou je pouze rok 2012, kdy došlo k nárůstu. Od roku 2010 do roku 2013 ukazatel 

poklesl téměř o 10 %. Toto snižování je dáno především rostoucími celkovými aktivy, 

jejichž nárůsty jsou vyšší než u vlastního kapitálu. Na základě výpočtů je zřejmé, 

že podnik je více financován z cizích zdrojů než z vlastního kapitálu. Což vypovídá 

o tomu, že podnik není finančně nezávislý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Jsou-li 

hodnoty ukazatele rovny 1, znamená to, že pro zaplacení úroků je třeba celého zisku. 

Pokud dosahuje hodnot 3 a více, jde o dobře fungující podnik. 

Tabulka 28: Úrokové krytí 

 

 

 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

Vlastní kapitál 5457 5949 6576 6886 

Celková aktiva 13206 17020 16599 21311 

Koeficient samofinancování (v %) 41,32 34,95 39,62 32,31 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

EBIT 1423 761 898 364 

Nákladové úroky 57 88 95 64 

Úrokové krytí 24,96 8,65 9,45 5,69 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 24: Vývoj koeficientu samofinancování 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Úrokové krytí 

Ukazatel nabývá hned v prvním roce poměrně vysokého úrokového krytí, 

jde skoro o 25. Společnost tedy v tomto roce bohatě kryje své placené úroky. 

V následujících letech je vývoj ukazatele kolísavý. V roce 2011 došlo k poklesu 

na 8,65, následně rok 2012 přinesl zvýšení na 9,45 a v roce 2013 hodnota opět poklesla 

na 5,69. Změny hodnot úrokového krytí měl na svědomí EBIT (VH před zdaněním), 

který se v tomto období také vyvíjel kolísavě. Po celé sledované období tedy podnik 

dosahuje vyšších hodnot, než je požadováno a díky tomu je možné tento podnik označit 

za dobře fungující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů se používají pro posouzení celkové situace podniku, 

jde o modely nebo analytické systémy. Větší počet ukazatelů v modelu totiž umožňuje 

podrobněji zobrazit finančně-ekonomickou situaci podniku. Nejpoužívanějšími jsou 

bonitní a bankrotní modely, ze kterých budu aplikovat Altmanův index a Index IN01. 

2.5.1  Altmanův index 

Altmanův index patří mezi hojně používanou a známou metodu, která je tvořena 

pěti poměrovými ukazateli mající různou váhu. Má 2 podoby a v mé práci jsem použila 

právě tu, která se využívá pro podniky, jež nemají veřejně obchodovatelné akcie. 

Tabulka 29: Altmanův index 

 

 

 

 

 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

0,717 * X1 - 0,191439 - 0,235893 - 0,241629 - 0,194307 

0,847 * X2 0,071148 0,024563 0,032186 0,012705 

3,107 * X3 0,335556 0,139815 0,167778 0,052819 

0,420 * X4 0,01092 0,00756 0,00924 0,00588 

0,998 * X5 2,294402 1,780432 2,13073 1,613766 

Altmanův index 2,52 1,72 2,1 1,49 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 25: Vývoj úrokového krytí 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Z provedené analýzy je zřejmé, že se hodnoty Altmanova indexu po celé 

sledované období pohybují v rozmezí 1,49-2,52. To znamená, že se podnik nachází 

v šedé zóně. Podniku tedy nehrozí bankrot, ale určité finanční potíže se u něj objevují, 

není také jasný jeho budoucí vývoj. Vývoj tohoto ukazatel měl kolísavý trend a hned 

v prvním sledovaném roce dosáhl nejvyšší hodnoty, a to 2,52. Nejnižší hodnota 1,49 

byla zjištěna v roce 2013 a byla dostatečně vzdálena od dolní hranice šedé zóny (1,2). 

Za poklesem indexu v letech 2011 a 2013 stálo především snižování ČPK a rychlejší 

nárůst celkových aktiv a tržeb. V roce 2012 naopak přišlo k nárůstu, za kterým stálo 

zvýšení zisku před zdaněním a tržeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2  Index IN01 

Index IN01 byl vytvořen v roce 2002 a snaží se vyhodnotit finanční zdraví 

českých firem. Spojuje indexy IN95 a IN9 a vypovídá o schopnosti podniku tvořit 

ekonomickou přidanou hodnotu. 

Tabulka 30: Index IN01 

 

 

 

 

 

 

 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 

0,13 * A 0,2236 0,19851 0,21411 0,19253 

0,04 * B 0,9986 0,34592 0,37812 0,22752 

3,92 * C 0,42336 0,1764 0,21168 0,06664 

0,21 * D 0,002 0,004 0,007 0,008 

0,09 * E 0,0459 0,03627 0,03447 0,05202 

Index IN01 1,69 0,76 0,85 0,55 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Graf 26: Vývoj Altmanova indexu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Při pohledu na tabulku je patrné, že podnik se v letech 2010-2012 nacházel 

v šedé zóně, což znamená, že podnik netvoří hodnotu, ale ani nebankrotuje. V roce 

2010 měl tento ukazatel nejvyšší hodnotu 1,69, kterou se hodně přibližoval horní 

hranici šedé zóny (1,77). Následně ale došlo k poklesu na 0,76 a byl těsně vedle spodní 

hranice, která je 0,75 a v  roce 2012 se hodnota zvýšila na 0,85. Nejnižší hodnotu 0,55 

zaznamenal ukazatel až v posledním sledovaném roce a dostal se tak do zóny, která 

znamená, že se podnik blíží k bankrotu s pravděpodobností asi 86 %. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Souhrnné hodnocení finanční situace 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

Celková aktiva mají ve sledovaném období kolísavý charakter a své nejvyšší 

hodnoty dosáhly v posledním sledovaném roce. Po celé období převažují stálá aktiva 

nad oběžnými a společnost tak můžeme označit za kapitálově těžkou. Stálá aktiva jsou 

tvořena pouze dlouhodobým hmotným majetkem, který se postupně zvyšoval 

až k hodnotě kolem 13 000 tisíc. Kč. U oběžných aktiv tvoří jejich největší část 

krátkodobé pohledávky, které postupně až do roku 2012 klesaly, což znamenalo, 

že podnik snižuje prostředky, které jsou v nich vázané. V roce 2013 se ale pohledávky 

zvýšily téměř o 200 % a dosáhly hodnoty 5 282 tis. Kč, což pro podnik nebylo 

pozitivní. Zásoby po celý čas až na rok 2012 rostly a podnik v nich musel držet nemalou 

část svých financí. 

U struktury pasiv je zřejmé, že společnost je z větší části financována cizími 

zdroji, na jejichž splácení musí mít podnik dostatek financí a musí je splácet včas. 

Vysoké hodnoty cizích zdrojů mají na svědomí krátkodobé závazky, které se téměř 

Graf 27: Vývoj Indexu IN01 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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ve všech letech zvyšují. Hodnoty bankovních úvěrů a výpomocí se po kolísavém vývoji 

dostaly v posledním roce na hodnotu 0 a podnik tak v tomto roce neměl žádné úvěry. 

Vlastní kapitál byl nejvíce tvořen HV minulých let, který po celou dobu rostl. HV 

běžného období kromě roku 2012 klesal. 

Z analýzy vyplývá, že společnost G-mont s.r.o. není obchodním podnikem, 

jelikož nevykazuje žádné tržby za prodej zboží a jejich hodnota je tedy po celou dobu 

nulová. Výkonová spotřeba a také výkony se po celé období zvyšovaly, výjimkou byl 

pouze mírný pokles v roce 2013. Osobní náklady postupně rostly, v roce 2012 

o 418  tis. Kč, což bylo způsobeno především přijetím dvou zaměstnanců. V roce 2013 

ale podnik jednoho zaměstnance propustil a tím došlo i k poklesu osobních nákladů. 

Provozní HV v tomto období spíše klesal, výjimkou byl pouze nepatrný nárůst v roce 

2012. Finanční HV v letech 2010 – 2012 dosahoval záporných hodnot, a to až – 120 tis. 

Kč, v roce 2013 však nastal obrovský nárůst o 147 tis. Kč a tím se tento HV dostal 

do kladných hodnot. 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Hlavním ukazatelem je čistý pracovní kapitál, ten byl počítán v obou přístupech 

(manažerský a investorský). Ve všech sledovaných letech u obou přístupů ČPK 

dosahoval záporných hodnot, což můžeme označit jako tzv. „nekrytý dluh“. 

To vypovídá o tom, že podnik není dostatečně likvidní a že jeho majetek je financován 

z krátkodobých cizích finančních zdrojů. Další dva ukazatele ČPP a ČPPF také nabývají 

záporných hodnot, což opět nenasvědčuje k likviditě podniku. 

Analýza poměrových ukazatelů 

Ani jeden z ukazatelů likvidity nedosahoval doporučených hodnot, velký podíl 

na tom měly krátkodobé závazky a také zásoby, jejichž hodnoty se s výjimkou roku 

2012 neustále zvyšovaly. Společnost se tedy nepohybuje v dobré platební schopnosti 

a klesající tendence těchto ukazatelů představuje riziko platební neschopnosti. 

V případě finančních problémů by firma mohla rozprodat zásoby a získat tak peníze 

na úhradu závazků. 

Rentabilita vloženého kapitálu se od doporučené hodnoty 12% postupně 

vzdaluje, nejblíže k ní měla v prvním sledovaném roce (10,78%). Rentabilita vlastního 

kapitálu dosahuje hned v prvním sledovaném roce nejlepších hodnot, poté ale začala 

klesat až na hodnotu 4,50 %, které dosáhla v posledním roce, a kapitál už nebyl 
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tak ziskový. Poklesy byly způsobeny hlavně snižováním HV po zdanění. Rentabilita 

tržeb měla podobný vývoj jako ROE a klesla až na hodnotu 0,90 %. Po celé období tedy 

podnik nedosahoval nijak vysokých ziskových marží. 

Obrat celkových aktiv se až do posledního roku držel v doporučených 

hodnotách. Poslední rok přinesl pokles na 1,54 a je zřejmé, že podnik začal méně 

efektivně využívat svůj majetek. Měl by se v dalších letech snažit snižovat svá aktiva, 

jejichž velké množství přináší další zbytečné náklady. Hodnoty obratu zásob 

se postupně s rostoucí hodnotou zásob snižují, nejvyšší obrátka byla v prvním roce, a to 

302. Znamená to tedy, že zásoby byly v průběhu tohoto roku 302krát prodány 

a uskladněny. Doba obratu zásob nesplňuje pravidlo, že by se její hodnoty měly 

snižovat a právě naopak její hodnoty rostou. Pokles byl zaznamenán pouze v roce 2012. 

Ukazatel doby obratu pohledávek měl do roku 2012 klesající trend, což bylo pro podnik 

dobré a snižovala se tedy doba, po kterou podnik čekal na zaplacení od odběratelů. 

V roce 2013 hodnota vzrostla a tím se doby čekání na platby prodloužily, bylo 

to způsobeno zvýšením krátkodobých pohledávek. Doba obratu závazků dosahuje 

ve všech sledovaných letech hodnot vyšších než předchozí ukazatel, což znamená, 

že podnik může využívat bezplatný úvěr (odkládá platby dodavatelům). 

Celková zadluženost měla ve sledovaném období kolísavý charakter. V letech 

2011 a 2013 se hodnoty tohoto ukazatele zvyšovaly a podnik tedy v těchto letech 

ke svému financování více používal cizích zdrojů než vlastních. To vypovídá o tom, 

že podnik je finančně závislý. Zvyšování nemusí být negativním faktorem, protože 

se také zvyšuje rentabilita. Ovšem problém by nastal při potřebě půjčení peněz, věřitelé 

(banky) by se rozhodovaly o tom, zda úvěr vůbec poskytnou nebo zda zvýší úrokové 

sazby. Ukazatel úrokového krytí dosahoval dobrých hodnot a podnik tak byl ve všech 

letech schopen pokrýt své úroky. Hodnoty tohoto ukazatele měly spíše klesající trend 

a z hodnoty 24,96 se dostaly až na 5,69, příčinou byl hlavně klesající EBIT. 

Analýza soustav ukazatelů 

Podle Altmanova indexu podnik po celou dobu patřil do šedé zóny. Podniku 

tedy nehrozí přímo bankrot, ale má jisté finanční potíže a díky spíše klesajícím 

hodnotám indexu není jasný jeho budoucí vývoj. I Index IN01 zařadil podnik v prvních 

3 letech opět do šedé zóny, kde podnik netvoří hodnotu ale ani nebankrotuje. Rok 2013 

znamenal pokles do zóny, kde se podnik blíží k bankrotu s pravděpodobností 86%. 
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě provedené finanční analýzy podniku G-mont s.r.o. budou v této části 

bakalářské práce navrhnuta určitá řešení, která by mohla pomoci tomuto podniku ve 

zlepšení současné finanční situace. Hospodaření tohoto podniku není dobré, jelikož 

se po celé sledované období pohybuje v šedé zóně, která znamená, že podnik netvoří 

žádnou hodnotu a ani nebankrotuje. Není ale zcela jasný jeho budoucí vývoj. 

V analyzovaných letech dochází u sledovaného podniku k postupnému poklesu 

hodnot všech ukazatelů rentability. Menší výjimkou byl pouze rok 2012, ve 

kterém se hodnoty jednotlivých ukazatelů jen mírně zvýšily. Tento vývoj rentability byl 

ovlivněn převážně klesajícím ziskem. Ke zvýšení rentability může podnik dojít dvěma 

cestami – může se pokusit snížit náklady nebo zvýšit tržby. Ke snižování nákladů 

společnost přistoupila již v roce 2013, kdy poklesly osobní náklady snížením počtu 

zaměstnanců o jednoho, dále také ostatní provozní náklady (pojištění budov, vozidel 

apod.) a ostatní finanční náklady (např. náklady na vedení účtů). Toto snižování však 

ke zvýšení zisku příliš nevedlo, a proto by tou správnou cestou měla být snaha 

o zvýšení tržeb. Zvýšení tržeb by podnik mohl dosáhnout nalezením nových odběratelů, 

zlepšením v marketingové komunikaci i rozšířením nabízeného sortimentu. 

1. Pro nalezení nových odběratelů by podnik mohl rozšířit svou činnost vstupem 

na nový trh. Společnost G-mont s.r.o. svou činnost provozuje pouze v České 

republice, a jelikož se jeho sídlo nachází v Hodoníně, který leží kousek od hranic 

se Slovenskem (asi 5 km), mohl by se zaměřit právě na tento sousední zahraniční 

trh. K dosažení úspěchu na tomto trhu by si podnik musel důkladně zjistit 

informace o konkurenci, která se týká tohoto trhu, a to hlavně v okolí 

předpokládaného místa podnikání, o spotřebitelích, o cenách a také by si měl 

propočítat náklady, které by musel vynaložit a které by se mu pak měly nejméně 

vrátit. Pokud by vše vyšlo pro podnik výhodně, mohl by zde ve zvoleném místě 

zřídit pobočku, která by sloužila pro jednodušší a přístupnější získání informací 

pro zdejší zákazníky. Tím by se zvýšil zájem o  nabídku podniku a mohlo by tak 

dojít ke zvýšení tržeb.  

2. Z hlediska marketingové komunikace na tom podnik není až tak špatně. Na jihu 

Moravy, kde provozuje svou činnost má své bannery a billboardy hojně rozmístěny 
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kolem cest. Jsou jasné, výstižné a nepřehlédnutelné. Důležitou součástí propagace 

podniku je i reklama v rádiu, která je denně několikrát opakována. V čem bych 

ale navrhla zlepšení je umísťování letáku s nabídkou do domácností v obcích 

a městech v okolí Hodonína. Letáky tento podnik až tak nevyužívá a je to škoda. 

Pokud by společnost letáky nechtěla používat celoročně, zavedla bych je alespoň na 

přelomu zimního a jarního období. Lidé se v tomto období rozhodují o opravách 

domů, úplných renovacích a také se pomalu ke konci blíží výstavby nových 

rodinných domů, kde jsou nová garážová vrata samozřejmostí. Pokud by právě tito 

lidé obdrželi vhodně zpracovaný leták s aktuální nabídkou (nejvíce prodávaný 

sortiment apod.), mohli by se na jeho základě rozhodnout pro využití služeb právě 

tohoto podniku a tím by došlo ke zvýšení tržeb podniku a celkové rentability. 

3. Podnik nabízí poměrně široký okruh svého sortimentu, nejvíce se však věnuje 

nákupu, montáži a prodeji garážových vrat. Díky tomu by mohl svou činnost 

rozšířit o montáž a prodej vchodových dveří, které by byly sladěny s garážovými 

vraty a spolu by vytvořily příjemný estetický dojem. Podnik by pak mohl při 

současné koupi vrat i dveří zavést společnou cenu, která by byla pro zákazníky 

výhodnější než při koupi produktů jednotlivě. Určitě by to zákazníky zaujalo a 

mohlo by tak dojít k většímu odbytu a tím i zvýšení tržeb. Ovšem i u této možnosti 

by si podnik pomocí nějakého dotazování stávajících i potenciálních zákazníků 

musel zjistit, zda by byl o toto rozšíření činnosti zájem a také by musel propočítat 

celkové náklady, které by se toho týkaly. 

 

Na základě výsledků všech vypočtených ukazatelů likvidity a rozdílových 

ukazatelů je zřejmé, že podnik má ve sledovaném období problémy s likviditou, která 

podává obraz o jeho solventnosti. Jelikož se rozdílové ukazatele používají k řízení 

likvidity, budou se jich návrhy na její zlepšení také týkat. Nejpoužívanějším z nich 

je čistý pracovní kapitál, který po celou dobu analýzy nabýval záporných hodnot. 

To značí, že část dlouhodobého majetku firmy je financována krátkodobými cizími 

finančními zdroji a podnik tak nemá žádnou finanční rezervu pro mimořádné výdaje. 

Také všechny 3 ukazatele likvidity nedosahují ve sledovaném období požadovaných 

hodnot a mají převážně klesající charakter, tím se podnik stává každým rokem více 

a více platebně neschopným. To je hlavně dáno rychlejším nárůstem krátkodobých 
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závazků před nárůstem oběžných aktiv. Za neuspokojivými hodnotami také stojí 

postupná rostoucí výše zásob v jednotlivých letech. 

 Ke zlepšení likvidity by tedy mělo vést snížení stavu krátkodobých závazků. 

K tomu může dojít získáním nových finančních prostředků, které by do podniku 

mohl vložit ať už stávající nebo nový společník, který by byl ochoten investovat 

své peníze. Dalším řešením by mohlo být odprodání některých pohledávek před 

splatností některé faktoringové společnosti. Tím by podnik ihned získal volné 

peněžní prostředky, jež by mohl využít právě k úhradě některých svých závazků.  

 Zvýšení likvidity by podnik měl dosáhnout také snížením zásob, ty by mohl 

prodávat svým zákazníkům (odběratelům) za výhodnější ceny. Tím jsou myšleny 

různé množstevní slevy, odměny za věrnost apod. To by vedlo k získání peněz, 

které byly vázány v zásobách a mohlo by dojít k jejich využití buď pro úhradu 

závazků, nebo k oživení současné situace podniku. 

 

Podle bilančního pravidla by mělo být financování podniku v poměru 50:50. 

Tedy z 50% z cizích zdrojů a z 50% z vlastního kapitálu. Společnost G-mont s.r.o. 

se tímto pravidlem příliš neřídí a je čím dál více financována cizími zdroji. Toto 

financování je sice levnější (úroky z úvěru snižují daň z příjmů), ale může mít špatný 

dopad na vztahy s bankami (věřiteli). Ty by se u takových podniků více rozhodovaly 

o poskytnutí dalšího úvěru (půjčky). Pokud by úvěr poskytly, mohly by pro zadlužené 

podniky zavést vyšší úrokové sazby. Společnost by se tedy toto financování cizími 

zdroji měla snažit omezit.  

Společnosti bych doporučila snížení zadluženosti alespoň na 55%. Cílem tedy bude 

zvýšení podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech asi o 13%. 

V případě zachování stejných hodnot v položkách rozvahy z roku 2013, bude potřeba 

zvýšit vlastní kapitál o 4 950 tis. Kč, což povede k dosažení potřebné míry zadlužení 

55%. 

Obrázek 2: Zvýšení vlastního kapitálu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Zvýšení vlastního kapitálu může podnik dosáhnout několika způsoby. Od tvorby 

vyššího kladného výsledku hospodaření, přes zvýšení základního kapitálu, vstup nového 

investora (je to otázkou managementu) až po zlepšení dosavadních pracovních procesů. 

Peníze, které by podnik navýšením vlastního kapitálu získal, je možné využít několika 

způsoby. Já bych doporučila, aby část z nich ponechal na svém bankovním účtu a tím 

by mohl částečně vyřešit problémy s likviditou. Zbytek by podnik mohl využít např. 

k úhradě svých závazků, k rozvoji firmy a také pro její běžný chod. 

 

Z provedené analýzy je zřejmé, že doba obratu pohledávek se do roku 2012 

pohybovala v poměrně přijatelných hodnotách, dokonce do tohoto roku tento ukazatel 

klesal a podniku se tak dařilo snižovat dobu, po kterou čeká na platby od svých 

odběratelů. V roce 2013 ale nastaly značné problémy, kdy se tato doba oproti 

předcházejícímu roku více než 2,5krát zvýšila až na hodnotu 58 dnů. Podnik by se měl 

snažit tomuto nepříznivému vývoji (zvyšování) daného ukazatele v dalších letech 

zabránit. 

Společnost má možnost pohledávky ovlivňovat od začátku až do konce jejich existence. 

Může je tedy ovlivnit ještě před uzavřením obchodu s klienty, v průběhu obchodu a také 

v době jejich splatnosti.  

Pro snížení doby obratu pohledávek může podnik zakomponovat do obchodních smluv 

preventivní opatření, jako jsou přísnější podmínky nebo vysoké sankce při nesplácení. 

Dále by podnik mohl po zákaznících požadovat platby pomocí záloh v průběhu 

provádění zakázek, zejména při těch dražších. 

Další možností je také využití skonta, které snižuje pohledávky formou odměny. Skonto 

funguje tak, že pokud zákazník zaplatí pohledávku okamžitě nebo do stanovené doby 

splatnosti, poskytne mu podnik slevu z ceny. Výše skonta se většinou pohybuje 

v rozmezí 2-5% z ceny. Výhodou je, že podnik dostane své finanční prostředky dříve 

a může je tak dále použít. Je ale potřeba volbu tohoto způsobu snížení pohledávek 

zvážit, protože každá sleva znamená snížení tržeb podniku a to by mohlo negativně 

ovlivnit výsledek hospodaření. 

Společnost také může snížit své pohledávky jejich prodejem faktoringové společnosti, 

tedy faktoringem. Okamžitě tak dostane cca 80% z hodnoty pohledávky a zbytek 

(snížený  o provize a další náklady) jí bude vyplacen až po uhrazení faktury 
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odběratelem faktoringové společnosti. Náklady na faktoring se odvíjí od rozsahu 

požadovaných služeb, obecně jsou ale složeny ze dvou základních složek: 

Faktoringový poplatek – obsahuje náklady na administrativu a záruku před 

platební neschopností. Pohybuje se v rozmezí 0,3-1,5% z nominální hodnoty 

pohledávek. 

Úroková sazba – dosahuje obvykle úrovně bankovních sazeb pro krátkodobé 

úvěry. 

Faktoring na českém trhu nabízí Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna atd. 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti          

G-mont s.r.o. pomocí zvolených metod finanční analýzy a na základě výsledků tohoto 

hodnocení návrh řešení, která by mohla vést ke zlepšení současné finanční situace této 

společnosti. Finanční analýza byla zpracována za rok 2010 – 2013. 

 

Prvním krokem ke splnění zvoleného cíle bylo zpracování teoretické části, 

pro kterou bylo vycházeno z odborné literatury vztahující se k danému tématu. 

V teoretické části tedy byla vymezena charakteristika finanční analýzy, její uživatelé, 

zdroje informací pro finanční analýzu a vybrané metody k jejímu provádění. 

 

V analytické části byla nejprve krátce představena analyzovaná společnost, 

vymezen předmět jejího podnikání a uvedeno obchodní zastoupení v této společnosti. 

Poté následovala samotná analýza společnosti, která byla provedena pomocí uvedených 

ukazatelů v teoretické části. Konec analytické části byl věnován souhrnnému hodnocení 

podniku za sledované období. 

 

Na základě dosažených výsledků je zřejmé, že se podnik po celé sledované 

období pohyboval v šedé zóně. To znamená, že mu přímo nehrozil bankrot, ale měl 

určité finanční potíže a není jasný jeho budoucí vývoj. Značné problémy má podnik 

po celé období s rentabilitou, jejíž ukazatele mají převážně klesající charakter. Dalším 

problémem je likvidita, podnik je po celou sledovanou dobu spíše nelikvidní a snižuje 

se tak jeho platební schopnost. Společnost má potíže také se zadlužeností, protože 

se čím dál více zvyšuje poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu. A poslední zásadnější 

nedostatek se objevuje v době obratu pohledávek, která byla do roku 2012 v únosné 

míře a klesala, ale v roce 2013 tato doba dosáhla 58 dnů a jednalo se tak o obrovský 

nárůst oproti minulým hodnotám, který by se měl podnik snažit omezit. 

 

Posledním krokem této práce jsou tedy návrhy řešení, která by měla vyřešit 

problémy s rentabilitou, likviditou, zadlužeností a dobou obratu pohledávek. Ke zvýšení 

rentability bylo podniku doporučeno proniknout na nový zahraniční trh, kde by získal 
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nové odběratele a dosáhl by tím zvýšení zisku. Dále by také měl zlepšit marketingovou 

komunikaci a propagaci a mohl by také zkusit rozšířit svůj nabízený sortiment a vytvořit 

tak zajímavou kombinaci produktů pro zákazníka. Problémy s likviditou by podnik 

mohl vyřešit snahou o snížení hodnoty krátkodobých závazků, na jejichž zaplacení 

by mohl získat finanční prostředky vkladem společníků (nových, stávajících), 

odprodejem pohledávek faktoringovým společnostem a popřípadě také rozprodáním 

zásob, jejichž množství čím dál více roste. Z hlediska financování by se měla společnost 

zaměřit na snížení celkové zadluženosti alespoň na 55%, jehož dosáhne zvýšením 

vlastního kapitálu nejméně o 13%. K dosažení požadované zadluženosti je tedy potřeba 

zvýšit vlastní kapitál asi o 4 950 tis. Kč.  Toho může podnik docílit zvýšením vkladu 

společníka, vstupem investora, zlepšením v pracovních procesech nebo třeba tvorbou 

vyššího kladného výsledku hospodaření. Poslední problém s dobou obratu pohledávek 

by společnost mohla řešit zavedením záloh při placení, vysokých sankcí při nesplácení, 

prodejem pohledávek faktoringové společnosti nebo také zavedením skonta 

pro  zákazníky. 

 

Cíle, které jsem si na začátku své práce stanovila, považuji za splněné. Věřím 

také, že dosažené výsledky v mé práci budou pro společnost přínosné a že některé 

návrhy řešení se pokusí v praxi uplatnit. 
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Příloha 1: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 2010 - 2013 

Označ. AKTIVA č.ř. 2010 2011 2012 2013 

 AKTIVA CELKEM 1 13 206 17 020 16 599 21 311 

A. Pohledávky za upsaný kapitál 2        

B. Dlouhodobý majetek 3 9 300 12 660 12 954  12 725 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 9 300 12 660 12 954 12 725 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 6     

C. Oběžná aktiva 7 3 836 4 244 3 522 7 897 

C. I. Zásoby 8 93 394 298 1 034 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 9      

C. III. Krátkodobé pohledávky 10 2 430 2 077 1 895 5 285 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 11 1 313 1 773 1 329 1 581 

D. I. Časové rozlišení 12 70 116 123 689 

 
Označ. PASIVA č.ř. 2010 2011 2012 2013 

 PASIVA CELKEM 13 13 206 17 020 16 599 21 311 

A. Vlastní kapitál 14 5 457 5 949 6 576 6 886 

A. I. Základní kapitál 15 200 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 16     

A. III. Rezervní, nedělitelný f., ostatní f. ze zisku 17 20 75 75 75 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 18 4 133 5 181 5 675 6 301 

A. V. Výsledek hospodaření běžného ÚO /+ -/ 19 1 104 493 626 310 

B. Cizí zdroje 20 7 676 11 145 10 079 14 387 

B. I. Rezervy 21     

B. II. Dlouhodobé závazky 22 151 604 888 719 

B. III. Krátkodobé závazky 23 7 368 9 845 9 121 13 668 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24 157 696 70  

C. I. Časové rozlišení 25 73 - 74 - 56 38 

 

  



 

II 
 

Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu 2010 -2013 

Označ. TEXT č.ř. 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 1     

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2     

+ Obchodní marže 3     

II. Výkony 4 28 089 28 568 33 499 32 836 

B. Výkonová spotřeba 5 24 215 25 471 30 073 30 067 

+ Přidaná hodnota 6 3 874 3 097 3 426 2 769 

C. Osobní náklady 7 3 630 3 721 4 139 3 944 

D. Daně a poplatky 8 65 52 100 79 

E. Odpisy DHM a DNM majetku 9 449 541 584 577 

III. Tržby z prodeje DHM a materiálu 10 2 265 1 801 1 932 1 617 

F. ZC prodaného DHM a materiálu 11 533    

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a kompl. n. příštích o. 

 12     

IV. Ostatní provozní výnosy 13 92 291 525 668 

H. Ostatní provozní náklady 14 131 114 162 90 

V. Převod provozních výnosů 15     

I. Převod provozních nákladů 16     

* Provozní výsledek hospodaření 17 1 423 761 898 364 

VI. Tržby z prodeje cenný papírů 18     

J. Prodané cenné papíry a podíly 19     

VII. Výnosy z dlouhod. finančního majetku 20     

VIII. Výnosy z krátkod. finančního majetku 21     

K. Náklady z finančního majetku 22     

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 23     

L. Náklady z přecenění CP a derivátů 24     

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti 

 25     

X. Výnosové úroky 26    72 

N. Nákladové úroky 27 57 88 95 64 

XI. Ostatní finanční výnosy 28 19 14 3 43 

O. Ostatní finanční náklady 29 20 45 28 24 

XII. Převod finančních výnosů 30     

P. Převod finančních nákladů 31     

* Finanční výsledek hospodaření 32 - 58 - 119 - 120 27 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 261 149 152 81 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 1 104 493 626 310 

XIII. Mimořádné výnosy 35     



 

III 
 

R. Mimořádné náklady 36     

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37     

* Mimořádný výsledek hospodaření 38     

T. Převod podílu na VH společníkům (+/-) 39     

*** Výsledek hospodaření za účetní ob. (+/-) 40 1 104 493 626 310 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 1 365 642 778 391 

 


