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Abstrakt  

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku Zdeněk Maixner - 

ANTIKOR, s.r.o. za období 2010-2014, pomocí údajů získaných z účetních výkazů. Ke 

zhodnocení finanční situace podniku je využíváno vybraných metod finanční analýzy. 

Na základě dosažených výsledků jsou představeny návrhy na celkové zlepšení finanční 

situace podniku. 

 

Abstract  

The goal of the thesis is to evaluate the financial situation of the company Zdeněk 

Maixner - ANTIKOR, s.r.o. for the period of 2010-2014 with the help of the company's 

financial statements. Selected methods of financial analysis are used to assess the 

financial situation of the company. Based on results of financial analysis, there are made 

proposals and action that may lead to the improvement of financial situation of 

company. 
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ÚVOD 

Obsahem bakalářské práce je posoudit ekonomické zdraví podniku pomocí vybraných 

metod finanční analýzy. V první části bakalářské práce jsou zpracována teoretická 

východiska. V další části už následuje představení společnosti, aplikace metod finanční 

analýzy a provedení výpočtů. Poslední částí je návrhová část, zde se po posouzení 

výkonnosti podniku vytvoří návrhy na zlepšení nepříznivých výsledků ve vybraných 

oblastech finanční analýzy.  

Finanční analýza je jedním z důležitých nástrojů, který vypovídá nejen o současné 

situaci podniku, ale i o jeho vývoji v minulosti. Díky finanční analýze podnik získá 

přehled o věcech, které by mohla zlepšit, nebo o problémech, jež byly do té doby 

neznámé. To může společnost nasměrovat správným směrem a do budoucna odstranit 

možnost výskytu těchto problémů. Proces finanční analýzy představuje rozbor dat, 

účetních výkazů vybrané společnosti, a jejich použití při výpočtech pro získání 

výsledků. Pro lepší objektivnost výsledků zkoumaného období je potřeba, aby jeho doba 

byla alespoň několik let. Díky delšímu zkoumanému období je možné identifikovat 

odchylky a následně je eliminovat. 

Vybraným objektem je podnik Zdeněk Maixner - ANTIKOR s.r.o. a ekonomické zdraví 

je posouzeno v letech 2010-2014. Společnost sídlí ve městě Letohrad v Kunčicích v 

okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Jedná se o výrobní podnik. Výroba se 

provádí ve dvou dílnách, klempírně a obrobně. Na obrobně se vyrábějí produkty hlavně 

pro podnik BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava. Výrobní program zahrnují nerezová zařízení 

pro mlékárny, sýrárny, výrobny uzenin, pivovary a stravovací provozy. Mezi další 

důležité součásti výrobního programu patří atypická nerezová zařízení pro všechny 

oblasti průmyslu a obchodu. 

Podnik bude porovnán s konkurenční společností Tuzi s.r.o., a to z důvodu získání 

lepšího přehledu o získaných hodnotách. Konkurenční společnost operuje na stejném 

trhu a zaměřuje se na totožné zákazníky. Společnost Tuzi s.r.o. sídlí v témže městě a 

dělí je vzdálenost 1,5 kilometru.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku Zdeněk 

Maixner - ANTIKOR s.r.o. v letech 2010 až 2014 za pomoci užití metod finanční 

analýzy a postupným zformulováním návrhů na zlepšení celkové situace v oblastech, 

kde získané výsledky nejsou příznivé. 

V první řadě je práce zaměřená na teoretická východiska, na jejichž základě je 

vypracována část analytická. Zde je popis jednotlivých ukazatelů a postupů, které jsou 

pak využity u samotné analýzy. 

Následně jsou zmíněny informace o vybraném podniku se zaměřením na představení 

společnosti, předmět podnikání, na historii apod. Dále se provedou výpočty konkrétních 

ukazatelů horizontální a vertikální analýzy, rozdílových, poměrových a soustav 

ukazatelů. Získané výsledky se zhodnotí a porovnají s vybraným konkurenčním 

podnikem. Zdrojem dat k vypracování finanční analýzy jsou účetní výkazy, a to rozvaha 

a výkaz zisku a ztráty. 

V návrhové části se nachází návrhy, které navazují na výsledky analytické části práce. 

Tyto návrhy slouží k posílení stávající konkurenční pozice podniku na trhu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V úvodní části práce je seznámení s teoretickými východisky, což je i hlavním cílem 

této kapitoly. Teoretická východiska jsou rozdělena do několika částí. Nejprve je 

představena finanční analýza, kde je vysvětlen účel, uživatelé, zdroje a metody finanční 

analýzy. Největší pozornost získávají specifické skupiny ukazatelů finanční analýzy, 

jako poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele, soustavy ukazatelů nebo absolutní 

ukazatele. Důvodem velké pozornosti k jednotlivým skupinám ukazatelů je jejich 

význam při vytváření finanční analýzy. Výsledky těchto ukazatelů vytvoří celkové 

hodnocení finanční situace podniku. 

2.1 Finanční analýza  

Finanční analýza je nástroj sloužící k hodnocení probíhajících procesů v podniku, 

popřípadě může sloužit i jako nástroj k oceňování podniku. Účel finanční analýzy je 

zhodnocení finanční situace podniku za určité časové období, obecně v několika po 

sobě jdoucích letech (5, s. 4).  

Odhalí fakta: 

 podnik je schopen dostát svým závazkům,  

 kapitálová struktura podniku není vhodná,  

 podnik ve sledovaném období není dostatečně ziskový (2, s. 15).  

Konečné výsledky pak slouží jednak podniku, jednak i uživatelům, kteří nejsou součástí 

podniku (2, s. 15).  

Pří bližším zaměření na jednotlivé etapy finanční analýzy je patrné, že obsahuje tyto 

části: 

1) výběr a příprava dat, výběr metod finanční analýzy, 

2) výpočty na základě zvolených metod, 

3) zhodnocení získaných výpočtů, 

4) podrobnější analýza příčin jevů, 

5) návrhy na specifický problém, zhodnocení jejich rizik a přínosů (3, s. 17). 
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Z hlediska přístupu je možné na finanční analýzu nahlížet ze dvou hledisek. Z hlediska 

použití fundamentální analýzy nebo technické analýzy. Fundamentální analýza se 

spoléhá na názory a zkušenosti odborníků, provádí rozbory založené na souvislostech 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy a soustředí se hlavně na kvalitativní 

informace. Naproti tomu technická analýza používá matematické, statistické a 

ekonomické metody ke zpracovávání dat a následně konečnému posouzení výsledku (3, 

s. 18).  

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Jako zdroj informací finanční analýza slouží nejen vlastníkům a manažerům podniku, 

ale i bankám, věřitelům, investorům, odběratelům, státním institucím, konkurenci, 

zaměstnancům a veřejnosti, přičemž každá skupina preferuje jiné informace, proto je 

potřeba mít na paměti pro koho se finanční analýza vytváří (2, s. 15).  

2.2.1 Interní uživatelé 

Do této skupiny patří následující níže uvedení uživatelé. 

 Vlastníci podniku - používají získané informace k posouzení zhodnocení 

vloženého kapitálu, k dlouhodobému plánování a řízení procesů. Dále pro 

rozdělení zisku a oceňování podniku. 

 Manažeři podniku - tyto výsledky použijí k řízení operativních a strategických 

procesů v podniku, rozhodují o rozdělení zisku a řízení struktury kapitálu. 

 Zaměstnanci - získané informace použijí k posouzení finanční a celkové 

stability podniku z hlediska růstu mezd a perspektivy zaměstnání (5, s. 11-12). 

2.2.2 Externí uživatelé 

Do skupiny externích uživatelů patří následující. 

 Banky - využijí získané informace hlavně pro rozhodování o poskytnutí úvěru, 

schopnosti podniku splácet úvěr.  
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 Věřitelé - tyto informace používají hlavně pro vyhodnocení schopnosti podniku 

splácet dluhy spolu s úroky. 

 Obchodní věřitelé - získané informace použijí pro výběr vhodného obchodního 

partnera a formulaci obchodní politiky. 

 Investoři - použijí tyto znalosti pro rozhodnutí zda investovat nebo neinvestovat 

do dané společnosti, hodnocení cenných papírů. 

 Odběratelé - tyto informace užijí při rozhodování o volbě dodavatele, plánování 

činnosti, posouzení stability a splněním smluvních závazků. 

 Konkurence - porovnává získané informace se svými výsledky a podmínkami. 

 Státní orgány - použijí výsledky k vedení státních statistik, analytické činnosti a 

pro zformulování státní politiky. 

 Veřejnost - výsledky zde slouží k posouzení rozvoje regionu, pracovních míst, 

podílu na ochraně životního prostředí (5, s. 11-12). 

2.3 Zdroje finanční analýzy 

Pro vypracování finanční analýzy je potřeba velké množství dat, u kterých je jistota, že 

data jsou korektní a nezkreslená. Porozumění a správné užití dat ke správnému účelu je 

také velmi důležité (1, s. 8).  

Základním zdrojem jsou účetní výkazy daného podniku, čili rozvaha, výkaz zisku a 

ztrát, cash flow a příloha k účetní uzávěrce. Dalším výborným zdrojem informací je 

výroční zpráva, bohužel ne všechny podniky tuto zprávu vytváří. Dále mohou být 

využity webové stránky nebo analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (2, s. 16). 

Ukazatel je ekonomická činnost podniku vyjádřená v číslech. Tato čísla jsou podložena 

daty z podniku. Mezi nejčastěji vyskytující se ukazatele patří ukazatele: absolutní, 

rozdílové, stavové, tokové a poměrové. Vycházejí z dat účetních výkazů a účetních 

knih. Vyjádření těchto ukazatelů je možné v peněžních, naturálních, fyzikálních a 

dalších jednotkách (1, s. 8).  
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2.3.1 Rozvaha 

V rozvaze je majetek, kterým podnik disponuje. Základní dělení rozvahy je na aktiva a 

pasiva. Obě tyto položky se dále skládají z dalších částí. Aktiva tvoří stálá aktiva, 

oběžná aktiva a ostatní aktiva. Rozdíl mezi stálými a oběžnými aktivy je v době 

využitelnosti, kde stálá aktiva jsou využitelná po dobu jednoho roku a více, kdežto 

oběžná aktiva mají dobu využitelnosti méně než jeden rok. Položky aktiv jsou řazeny 

dle likvidnosti od nejméně k nejvíce likvidnímu majetku (9, s. 24-25). 

Stála aktiva: 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 finanční investice (9, s. 25). 

Oběžná aktiva: 

 zásoby, 

 pohledávky, 

 finanční majetek (9, s. 25). 

Pasiva tvoří vlastní zdroje, cizí zdroje a ostatní pasiva. Další členění je podle lhůty 

splatnosti a podle toho se dále pasiva dělí na zdroje dlouhodobé a krátkodobé. Pod 

dlouhodobými zdroji si můžeme představit obligace, dlouhodobé závazky společníkům 

a další. Mezi krátkodobé řadíme ty se splatností do jednoho roku (9, s. 25). 

Vlastní zdroje: 

 základní kapitál, 

 kapitálové fondy, 

 fondy ze zisku, 

 výsledek hospodaření minulých let a účetního období (9, s. 25-26). 

Cizí zdroje: 

 rezervy, 

 závazky, 

 bankovní úvěry a výpomoci (9, s. 25-26). 
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Součástí obou stran rozvahy jsou také ostatní aktiva a ostatní pasiva. Sem patří 

přechodové účty, kurzové rozdíly a dohadné účty. Vždy musí platit vztah 

Aktiva=Pasiva (9, s. 25-26).  

2.3.2 Výkaz zisků a ztrát 

Společnost má svůj reprodukční proces, v něm se transformují vstupy na výstupy, 

neboli se zpracovávají výrobní faktory a přeměňují se na produkty, respektive služby. 

Výrobní faktory takto spotřebované představují náklady, naopak produkty jsou zdrojem 

výnosů pro podnik. Tento reprodukční proces zachycuje účetní dokument zvaný výkaz 

zisku a ztráty. V tomto dokumentu jsou informace o vzniku výsledku hospodaření 

podniku za dané účetní období a znázorňuje i jeho dílčí položky (9, s. 26-27). 

2.3.3 Přehled o peněžních tocích 

Tento dokument se k ostatním přidává z jednoho důvodu. Pro podnik je důležitá 

schopnost posoudit zdroje příjmů a výdajů. Celkový peněžní tok je výsledkem kladných 

a záporných peněžních toků za určité účetní období. Také je roven rozdílu počátečního 

a koncového stavu peněžních prostředků v rozvaze. Konečný stav peněz z tohoto 

výkazu je zachycen v oběžných aktivech v položce finanční majetek (9, s. 27-28). 

2.3.4 Srovnatelnost účetních dat v čase 

K zaznamenání a zachování účetních dat se používají Hlavní kniha a Deník jako 

základní druhy dokumentace. K identifikaci hospodářského jevu jsou použity účetní 

zápisy. Nejen, že obsahují peněžní částku, ale i číslo dokladu, datum a v určitých 

případech i popis účetní operace. Hospodářské operace vstupují do účetnictví 

prostřednictvím účetních dokladů. Příkladem je výdejka materiálu. V minulosti byly 

účetní doklady k nalezení v papírové podobě, díky modernizaci technologie jsou v 

dnešní době převážně v podobě elektronické (20, s. 34-36). 

Nejjednodušší cesta k vytvoření pohledu na finanční situaci podniku je srovnat 

jednotlivá účetní data chronologicky za sebou od minulých období po běžné. Ve změně, 
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která se při srovnání dat zjeví, je zřejmé zvýšení čí snížení hodnot. Změny hodnot se 

dále projeví u poměrových ukazatelů, jejich výsledky budou ovlivněny pozitivně nebo 

negativně (4, s. 153). 

Do skupiny faktorů, jež limitují vypovídací schopnost účetních výkazů v čase, patří: 

 Změny v legislativě - nastanou změny ve fiskální politice, obchodním právu 

nebo devizových předpisech. 

 Změny v ekonomickém prostředí - změní se úrokové sazby, kurzy cizích měn 

nebo odvětvové změny. 

 Konjunkturální výkyvy - nastanou v průběhu roku a způsobí, že stavové veličiny 

v rozvaze nezobrazují celoroční charakteristické podmínky. 

 Chybějící srovnávací údaje - při srovnávání s minulým obdobím mohou některé 

údaje chybět v důsledku účetních, právních nebo daňových změn. 

 Inflace - pokud se v dané zemi vyskytuje (21, s. 267). 

2.4 Metody finanční analýzy 

Dělení metod finanční analýzy lze rozdělit na metody, které používají základní 

matematické operace, neboli metody elementární a na metody používající složitější 

matematické postupy, neboli vyšší metody finanční analýzy (1, s. 8). 

 Analýza absolutních ukazatelů,  

o horizontální analýza, 

o vertikální analýza. 

 Analýza rozdílových ukazatelů, 

o čistý pracovní kapitál, 

o čisté pohotové prostředky, 

o čistý peněžní majetek. 

 Analýza tokových ukazatelů, 

o analýza zisků, 

o analýza tržeb. 

 Analýza poměrových ukazatelů, 

o likvidita, 
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o aktivita, 

o rentabilita, 

o zadluženost. 

 Analýza soustav ukazatelů, 

o Index IN05, 

o Index bonity, 

o Altmanův index (8, s. 25).  

2.5 Analýza absolutních ukazatelů 

Do této skupiny ukazatelů patří horizontální a vertikální analýza. Oba tyto ukazatele 

pracují s účetními výkazy z roku běžného a minulých let. Přesněji řečeno, zaměřují se 

na specifické položky účetních výkazů a podle výpočtů porovnávají jejich případný 

pokles nebo vzestup. Tím vznikne přehled, kde je znázorněn pohyb finančních a 

peněžních prostředků v podobě výnosů, nákladů, kapitálových a peněžních toků, ale 

také se vyobrazí pohyb v položkách rozvahy (4, s. 146-147). 

Absolutní hodnoty jednotlivých řádků mohou být zpracovány třemi způsoby. 

1. Stanoví se rozdíl mezi údaji po sobě následujících dvou let. Odečítá se údaj z 

minulého roku od údaje z roku běžného. Pozornost pak spadá k největším 

rozdílům, kladným či záporným. 

2. Vypočítá se podíl (index) údajů z roku a běžného a minulého. Pozornost 

získávají údaje s vysokým a nízkým indexem. 

3. Ke každé položce se přiřadí její procentní podíl na celkových aktivech nebo 

pasivech. Pozornost získávají vysoké změny procentního podílu (4, s. 147). 

2.5.1 Horizontální analýza 

Známá také jako analýza časových řad, je finančně-analytická technika, která je běžně 

používána v podnicích. Jedná se o analýzu zachycující vývoj finančních ukazatelů v 

závislosti na čase. Je to vhodný prostředek pro zjištění meziroční změny u jednotlivých 
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položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Výsledkem této analýzy je časový trend 

využívaný k predikci budoucího vývoje (10, s. 56).  

                     
                          

             
 

Vzorec 1: Horizontální analýza. (19) 

2.5.2 Vertikální analýza 

Oproti analýze horizontální pracuje vertikální analýza se strukturou zvolených 

ukazatelů s předpokladem, že struktura se za určitý čas změní. Například, pokud se 

podnik stane finančně lehčím, poměr fixních a oběžných aktiv se změní ve prospěch 

naposledy zmíněných (10, s. 56). 

Zjišťuje se podíl položek na celkovém souhrnu. U účetního výkazu tímto souhrnem 

bývá nejčastěji bilanční suma. U výsledovky mohou touto souhrnnou veličinou být 

celkové výnosy, veškeré tržby, tržby za výkony nebo celkové náklady. Rozhodující 

faktor pro zjištění této veličiny závisí na cíli, se kterým je analýza prováděna, čili co 

přesně chci zanalyzovat (5, s. 11-12).  

2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele jsou založeny na předpokladu, že společnost používá dlouhodobé 

cizí zdroje k financování části oběžných aktiv. Krátkodobé cizí zdroje se používají k 

financování další části oběžných aktiv, tato část ale z různých důvodů kolísá. 

Specifickou charakteristikou těchto ukazatelů je to, že k jejich výpočtu slouží určité 

položky rozvahy aktiv a pasiv, které mají krátkodobý charakter. V podkapitolách 

uvedených níže naleznete podrobně rozepsané ukazatele, konkrétně čistý pracovní 

kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek (8, s. 28). 
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2.6.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je odrazem financování oběžného majetku a může být definován 

jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Jeho hodnota by se měla 

přibližně rovnat hodnotě zásob. Čím větší je jeho hodnota, tím je pro podnik snazší 

uhradit své finanční závazky. Podnik tedy tento volný dlouhodobý kapitál používá k 

běžné činnosti. Negativní vliv na jeho hodnotu mají obtížně vymahatelné pohledávky, 

zbytečně vysoké zásoby materiálu nebo neprodejné zásoby hotových výrobků. Tyto 

negativní vlivy snižují vypovídací schopnost tohoto ukazatele. Proto je potřeba udělat 

rozbor struktury oběžných aktiv a jejich likvidity ještě před samotným hodnocením 

úrovně čistého pracovního kapitálu (8, s. 29).  

Čistý pracovní kapitál lze vypočítat dvěma způsoby: 

 dle Manažerského přístupu: 

                                    

Vzorec 2: Čistý pracovní kapitál (manažerský přístup). (13) 

 dle Investorského přístupu: 

                                         

Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál (investorský přístup). (13) 

2.6.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky jsou definovány jako rozdíl pohotových finančních 

prostředků a okamžitě splatných závazků. Do pohotových finančních prostředků se řadí 

peníze na běžných účtech a v hotovosti, směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry nebo 

nevyčerpané neúčelové úvěry. Do závazků potom patří ty závazky, které mají dobu 

splatnosti k aktuálnímu datu nebo starší. Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku 

zlikvidovat dluhy s okamžitou splatností pomocí výše zmíněných prostředků (8, s. 30).  

                                                          

Vzorec 4: Čisté pohotové prostředky. (13) 
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2.6.3 Čistý peněžní majetek 

Od čistého pracovního kapitálu se liší v tom, že nezahrnuje oběžná aktiva jako celek. 

Naopak od oběžných aktiv odčítá zásoby, nelikvidní pohledávky a až od tohoto 

výsledku se odečtou krátkodobé závazky (8, s. 30). 

                                              

Vzorec 5: Čistý peněžní majetek. (13) 

2.7 Analýza tokových ukazatelů 

Analýzy tokových veličin se zaměřují na analýzu zisku, analýzu tržeb a přidané 

hodnoty. 

2.7.1 Analýza zisku 

Vychází ze strategických cílů podniku a srovnává dosahovaný zisk s těmito cíli, stejně 

jako analýzy tržeb. Na základě výsledků se zjistí, zda má zisk uspokojivou nebo 

neuspokojivou úroveň. V každém případě zkoumá příčinu vývoje zisku a jeho 

dosaženého stavu. Samotná analýza pak zkoumá nejen tvorbu zisku, ale i rozdělení 

zisku (8, s. 49). 

Zjišťuje se EBIT, EBT a EAT, neboli zisk před odečtením nákladových úroků a daně z 

příjmů, zisk před zdaněním a zisk po zdanění. Mezi faktory ovlivňující zvýšení zisku 

patří spokojenost zákazníků, snížení fixních a variabilních nákladů, zrychlení obratu 

oběžného majetku a další (8, s. 50). 

2.7.2 Analýza tržeb 

Součástí analýzy celkových výnosů je také analýza tržeb. Stejně jako v případě zisku 

jsou výchozím bodem této analýzy strategické cíle podnikatele. Celkové tržby jsou 

označovány jako součet tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků a 
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služeb. Hlavním cílem je posoudit úroveň a vývoj celkových tržeb, posoudit samotnou 

strukturu tržeb a vývoj strukturních jejich částí (8, s. 33-34).  

2.8 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele se dělí do několika skupin. V praxi se uplatňují tyto druhy:  

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele zadluženosti,  

 ukazatele provozní (7, s. 54).  

Konkrétní získané hodnoty z vypočítaných ukazatelů pak vypovídají o základních 

rysech společnosti. Tato vlastnost získá větší význam po srovnání hodnot s konkurencí 

nebo oborovými průměry. V případě nalezení odchylek od hodnot oborových průměrů 

je potřeba určit, zda tato odchylka je kladná nebo záporná. Cílem poměrových ukazatelů 

je odhalit nepříznivé hodnoty, stavy, trendy, které musí být vráceny do normálního 

stavu (7, s. 55). 

2.8.1 Ukazatele likvidity 

Likvidnost je schopnost aktiv nabýt peněžní formu a posloužit jako nástroj k vyrovnání 

závazků. U finanční analýzy se zjišťuje krátkodobá likvidita pomocí údajů z rozvahy. 

Krátkodobá likvidita se zabývá krytím krátkodobých dluhů likvidním majetkem 

přeměněným na peníze (4, s. 112). 

Oběžný majetek můžeme rozdělit podle likvidnosti do tří skupin, likvidní prostředky 1. 

-3. stupně. První stupeň likvidnosti je nejlikvidnější, neboli jsou to prostředky 

nejjednodušeji přeměnitelné na peníze (4, s. 113).  

Stejně jako rozdělení likvidnosti majetku se děli i likvidita podniku, čili do tří kategorií. 

I v tomto případě platí pravidlo, že první kategorie má největší likviditu. Jedná se o 

kategorie peněžní (okamžité) likvidity, pohotové likvidity a běžné likvidity (4, s. 113). 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je ze tří výše uvedených skupin označována jako likvidita prvního 

stupně. Záleží na okamžitém stavu peněžních prostředků a jejich ekvivalentů. Sem patří 

krátkodobý finanční majetek, krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Vypovídací 

schopnost této likvidity není velká. Nejmenší doporučená hodnota je 0,2 (4, s. 114). 

                                                                      

Vzorec 6: Okamžitá likvidita. (13) 

Pohotová likvidita 

Protože ne všechny položky aktiv jsou stejně likvidní, v tomto případě se odstraňují 

nejméně likvidní položky od oběžných aktiv. Jedná se o zásoby, protože zde se 

poměřují jen tzv. pohotová aktiva s krátkodobými závazky. Doporučené hodnoty u 

tohoto ukazatele nejsou přesně stanoveny, ale je faktem, že čím je hodnota větší, tím 

lépe. V případě, že vyjde hodnota alespoň 1:1, tak pohotová likvidita podniku je dobrá. 

Čím vyšší je hodnota, tím je hodnota příznivější hlavně pro věřitele (7, s. 91). 

                                                                  

Vzorec 7: Pohotová likvidita. (13) 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita je zařazena do třetího stupně likvidity, to znamená, že je nejméně 

likvidní. Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé 

závazky, neboli kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele v případě, že by proměnil 

všechna krátkodobá aktiva na hotovost (6, s. 55).  

Doporučené hodnoty jsou 1,5 až 2,5 (7, s. 90).  

                                                      

Vzorec 8: Běžná likvidita. (13) 
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2.8.2 Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity podnik sleduje využívání majetku podniku v jednotlivých 

částech, zda je majetek využíván efektivně, či jsou ještě rezervy nebo naopak podnik 

nemá dostatek produktivních aktiv. Tyto ukazatele poměřují položky rozvahy a výkazu 

zisků a ztrát. Mohou být vyjádřeny dvojím typem vztahu, rychlostí obratu za období 

nebo dobou obratu. Ukazatelé, kteří sem patří, jsou následující: 

 obrat celkových aktiv, 

 obrat zásob, 

 obrat dlouhodobého majetku, 

 doba obratu zásob, 

 doba splatnosti pohledávek, 

 doba splatnosti krátkodobých závazků (15).  

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel říká, kolik prostředků je podnik schopen vygenerovat za rok ze zdrojů, 

které mu jsou k dispozici. Nebo jinými slovy, kolik korun tržeb připadá na jednu korunu 

aktiv (14).  

                                          

Vzorec 9: Obrat celkových aktiv. (13) 

Hodnoty výpočtu by se měly pohybovat v mezích od 1,6 do 2,9. Pokud je hodnota 

menší, je nutné zjistit, zda je možné zredukovat vložený majetek (8, s. 62). 

Obrat zásob 

Vyjadřuje, kolikrát za rok se obmění naše zásoby, neboli kolikrát za rok se přemění 

zásoby na tržby. Vypočítá se jako podíl tržeb a zásob (14). 

                         

Vzorec 10: Obrat zásob. (13) 
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Při srovnávání s oborovým průměrem pak platí, že čím menší je hodnota ukazatele, tím 

více má podnik přebytečných zásob. Pokles obratu zásob může být způsoben 

odbytovými potížemi, růst obratu zásob naopak správnou odbytovou situací (8, s. 62). 

Obrat dlouhodobého majetku 

Je to pojem, který značí efektivnost využívání dlouhodobého majetku a udává, kolikrát 

se za rok obrátí v tržbách (15). 

                                       

Vzorec 11: Obrat stálých aktiv. (13) 

Hodnota se také srovnává s oborovým průměrem, a pokud je nižší, lze ji brát jako 

impuls ke zvýšení využití výrobní kapacity. Pro investory je to naopak signál k omezení 

podnikových investic (8, s. 62).  

Doba obratu zásob  

Výsledek vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby na skladě, až po jejich 

spotřebu. V podniku je situace dobrá tehdy, pokud doba obratu zásob klesá (16). 

                                     

Vzorec 12: Doba obratu zásob. (19) 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá o tom, za kolik dní podnik inkasuje své pohledávky od 

zákazníků. V praxi lze hodnotu okolo 14 dnů považovat za výbornou a hodnotu nad 70 

dnů za nepříliš uspokojivou. Dobu, za kterou zákazníci své závazky vůči podniku 

uhradí, sdělují podniku jeho významnost (15). 

                                              

Vzorec 13: Doba obratu pohledávek. (19) 
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Doba obratu krátkodobých závazků 

Tento ukazatel vyjadřuje, za kolik dní uhradíme své závazky našim dodavatelům nebo 

zaměstnancům. Ideální je situace, kdy je hodnota ukazatele vyšší než hodnota doby 

splatnosti pohledávek. V tomto případě podnik vyjadřuje, jaký mají pro ni dodavatelé 

význam (14).  

                                                      

Vzorec 14: Doba obratu krátkodobých závazků. (19) 

2.8.3 Ukazatele rentability 

Známé také pod názvem ukazatele ziskovosti, vyjadřují výnosnost. Z tohoto důvodu v 

nich naleznou největší zájem investoři (8, s. 63). 

Na ziskovost v tomto případě je možné nahlížet z několika pohledů. Ze ziskovosti 

vloženého kapitálu nebo ze vztahu zisku podniku k prodeji. Oba ukazatele jsou níže 

rozepsány spolu s dalšími (12, s. 133).  

ROI 

Ziskovost vloženého kapitálu měří vztah mezi ziskem a investicemi, které jsou potřebné 

pro jejich vytvoření. Je jedním z důležitých ukazatelů, podle kterého se hodnotí 

podnikatelská činnost (12, s. 134). 

Pokud se hodnoty ukazatelů budou pohybovat v rozmezí od 0,12 až 0,15, tak to značí 

velmi přívětivý výsledek. Ovšem za opravdu skvělé hodnoty se považuje 0,15 a vyšší 

(13). 

                         

Vzorec 15: Rentabilita celkového vloženého kapitálu. (13) 
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ROA 

Rentabilita aktiv je známa také pod názvem ziskovost celkových vložených prostředků. 

Tento ukazatel vypovídá o tom, do jaké míry dokáže podnik z vlastněných aktiv 

vygenerovat zisk (18). 

                       

Vzorec 16: Rentabilita celkových vložených aktiv. (13) 

ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel, který zajímá především akcionáře, investory 

společníky a další. Pomocí tohoto ukazatele podniky zjišťují, zda jejich kapitál přináší 

dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou, která odpovídá investičnímu riziku (13).  

                        

Vzorec 17: Rentabilita vlastního kapitálu. (13) 

ROS 

Tento ukazatel je známý také pod názvem ziskovost tržeb. ROS vyjadřuje, kolik korun 

zisku připadá na jednu korunu tržeb (18).  

              

Vzorec 18: Rentabilita tržeb. (13) 

2.8.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o schopnosti společnosti dostát svým závazkům. 

Dalo by se říci, že jedním z využití těchto ukazatelů je nalezení dluhu ve vlastní 

rozvaze. Mezi nejdůležitější ukazatele patří celková zadluženost, koeficient 

samofinancování, úrokové krytí a doba splácení dluhů (17). 
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Používání dluhu k financování společnosti má za následek tři efekty. Prvním je, že 

pokud pomocí dluhu bude podnik zvyšovat finanční zdroje, tak si kmenoví akcionáři 

udrží vlastnickou kontrolu nad podnikem. Dalším efektem je, že věřitelé berou své 

prostředky vložené do společnosti jako finanční polštář. Posledním třetím je, že pokud 

podnik vydělá více peněz s vypůjčenými penězi, než činí jejich úrok, tak se výnos 

kapitálů znásobí (6, s. 62).  

Obecně platí, že ve společnosti by vlastní kapitál měl přesahovat cizí zdroje. V opačném 

případě riziko podnikání ponesou především věřitelé, to následně může vést k potížím 

při získávání úvěru (7, s. 86).  

Celková zadluženost 

Známá také pod názvem ukazatel věřitelského rizika (7, s. 87). 

S její pomocí zjistíme procentuelní poměr finančních prostředků, které věřitelé 

poskytují. Čím je vlastní kapitál větší, tím větší je bezpečnostní polštář proti ztrátám 

věřitelů (6, s. 63). 

Za nízkou úroveň zadluženosti lze považovat zadluženost do 30 %. Průměrná je mezi 

30-50 %. Mezi 50-70 % je zadluženost velká a překročení této hranice se považuje za 

rizikové (8, s. 54). 

                                              

Vzorec 19: Celková zadluženost. (13) 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování bývá označován jako doplňkový ukazatel k ukazateli 

předchozímu. Pokud se provede jejich součet, vyjde hodnotu 100 % (7, s. 87). 

Udává fakta o podílu vlastního kapitálu ke kapitálu celkovému (8, s. 54). 

                                                          

Vzorec 20: Koeficient samofinancování. (13) 
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Úrokové krytí 

S pomocí tohoto ukazatele se zjistí, kolikrát je zisk před zdaněním vyšší než nákladové 

úroky. V dobře funkční společnosti se hodnota tohoto ukazatele pohybuje v rozmezí 6 

až 8. V případě, že hodnota je v rozmezí 2 až 4, i 30% zadluženost se považuje za 

vysokou (8, s. 57).  

                                    

Vzorec 21: Úrokové krytí. (13) 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel doba splácení dluhů vyjadřuje, za jaké časové období je podnik schopen splatit 

své dluhy při stávající výkonnosti. Finančně zdravé společnosti by toho dosáhly za 3 

roky, průměrná hodnota je potom 4 roky (13). 

                                                          

Vzorec 22: Doba splácení dluhů. (19) 

2.8.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení podniku. Díky tomu může 

management lépe sledovat vývoj základních aktivit podniku. Opírají se především o 

tokové veličiny, zejména o náklady, což má za následek hospodárné vynakládání 

nákladů. Ze široké škály ukazatelů byla vybrána produktivita z přidané hodnoty, 

produktivita z výkonů a materiálová náročnost nákladů (1, s. 78). 

Produktivita z přidané hodnoty 

Tento ukazatel vyjadřuje hodnotu přidané hodnoty na zaměstnance, čili kolik podniku 

jeden zaměstnanec přinese. Optimální hodnoty by měly být co nejvyšší (13). 

                                                                 

Vzorec 23: Produktivita z přidané hodnoty. (13) 
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Produktivita z výkonů 

Produktivita z výkonů vyjadřuje, jak jsou vysoké výkony na zaměstnance ve 

sledovaném období (13). 

                                                

Vzorec 24: Produktivita z výkonů. (13) 

Materiálová náročnost výnosů 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak spotřebovaný materiál a energie zatěžuje výnosy (1, s. 

79). 

                             
                            

                        
 

Vzorec 25: Materiálová náročnost výnosů. (1, s. 79) 

2.9 Analýza soustav ukazatelů 

Na rozdíl od poměrových ukazatelů hodnotí soustavy ukazatelů finanční situaci 

komplexně. Jsou zkonstruovány z dílčích ukazatelů, které finanční situaci podniku 

nejvíce ovlivňují (5, s. 181). 

Bohužel jejich vypovídací schopnost je nižší, proto se využívají zejména ke srovnávání, 

nebo slouží jako orientační podklad pro hodnocení. Soustavy ukazatelů se dělí do dvou 

skupin, soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů a účelově vybrané skupiny 

ukazatelů (11, s. 70). 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Do této skupiny patří pyramidové soustavy, které zastávají stejné vlastnosti jako celá 

skupina. Existuje zde matematická vázanost, velmi často se prezentují v grafické 

podobě z důvodu přehlednosti (11, s. 70).  
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2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů 

Cílem je předpovědět další vývoj na základě jednočíselné charakteristiky. Další dělení 

je následující: 

 bankrotní modely, zaobírají se tématem bankrotu podniku za časové období. 

Patří sem indexy IN, Altmanův model a Tafflerův model, 

 bonitní modely, se snaží stanovit bonitu podniku na základě bodového 

ohodnocení. Mezi tyto modely patří Index bonity, Tamariho model, Kralickův 

Quicktest a modifikovaný Quicktest (11, s. 70).  

2.9.1 Indexy IN 

Autoři této skupiny indexů jsou manželé Ivan a Inka Neumaierovi. Indexy IN jsou 

obdobou Z-funkce v několika variantách a jsou přizpůsobeny pro české podniky. 

Nejznámější je varianta IN95, ostatní následující jsou IN99, IN01 a IN05 (10, s. 71).  

IN05 je prozatím poslední variantou a zároveň aktualizovanou verzí IN01. Dle českých 

ekonomů je právě IN05 nejvhodnější pro hodnocení českých podniků (5, s. 233). 

                                                                 

Vzorec 26: Index IN05. (5, s. 234) 

X1 = Celková aktiva / Cizí zdroje,  

X2 = EBIT / Nákladové úroky (úrokové krytí), 

X3 = EBIT / Celková aktiva (ROA), 

X4 = Výnosy / Celková aktiva, 

X5 = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky (běžná likvidita) (5, s. 234).  

Interpretace výpočtu: 

 IN05 > 1,60  podniky nespějí k bankrotu a s 95% pravděpodobností 

 vytváří hodnotu, 



 

33 

 

 0,9 > IN05 ≤ 1,6  s 50% pravděpodobností zkrachují, se 70% 

 pravděpodobností budou tvořit hodnotu, 

 IN05 ≤ 0,9  podniky s 97% pravděpodobností spějí k bankrotu a s 76% 

 pravděpodobností nebudou vytvářet hodnotu (5, s. 234). 

2.9.2 Index bonity 

Index bonity, taktéž nazývaný indikátor bonity, je založen na multivariační 

diskriminační analýze. Používá se převážně v německy mluvících zemích (1, s. 128). 

                                                                 

Vzorec 27: Index bonity. (1, s. 128) 

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 (1, s. 128). 

Výsledek indexu bonity bude lepší, čím větší bude mít ukazatel hodnotu. Orientační 

hodnoty a jejich posouzení jsou k nalezení k tabulce č. 1 (1, s. 128). 

Tab. 1: Hodnotící stupnice indexu bonity. (Zdroj: 1, s. 128) 

Extrémně 

špatná 
Velmi špatná Špatná 

Určité 

problémy 
Dobrá Velmi dobrá 

Extrémně 

dobrá 

IB ≤ -2 -2 ≤ IB < -1 -1 ≤ IB < 0 0 ≤ IB < 1 1 ≤ IB < 2 2 ≤ IB < 3 IB ≥ 3 
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2.9.3 Altmanův model  

Altmanův model představuje agregovanou bonitu podniku. Hlavním účelem tohoto 

ukazatele je odlišit dva typy firem, ty směřující k bankrotu a podniky finančně zdravé. 

Určuje pravděpodobný finanční vývoj společnosti. Poprvé byl model použit v roce 

1968, za tu dobu proběhlo mnoho modifikací a vzniklo mnoho verzí (5, s. 207-208). 

                                                                    

Vzorec 28: Altmanův model. (13) 

X1 = Čistý pracovní kapitál / Aktiva celkem, 

X2 = Nerozdělený zisk / Aktiva celkem,  

X3 = EBIT / Aktiva celkem,  

X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje,  

X5= Tržby / Aktiva celkem (13).    

Interpretace výpočtu: 

 Z > 2,9  finanční situace je uspokojivá, 

 1,2 > Z ≤ 2,9  šedá zóna (výsledek není průkazný), 

 Z ≤ 1,2  podnik ohrožen bankrotem (10, s. 67).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Cílem této části bakalářské práce je představení společnosti Zdeněk Maixner - 

ANTIKOR s.r.o., pozornost věnována především charakteristice podniku a oboru 

podnikání, dále provedení finanční analýzy dle vybraných metod finanční analýzy a 

celkové zhodnocení finanční situace v období 2010-2014. 

3.1  Zdeněk Maixner - ANTIKOR s.r.o. 

Začátky podniku sahají až do roku 1938, kdy prováděl opravy strojů pro mlékárny a 

potravinářský průmysl. Zdeněk Maixner - ANTIKOR s.r.o. vznikl privatizací státního 

podniku s dlouholetou tradicí STROJOBAL Hradec Králové a jeho pozdějším 

oddělením od podniku "Výroba potravinářských strojů Hradec Králové". Majiteli se 

podařilo získat výrobní areál bývalého státního podniku, a tak mohl podnik v Letohradě 

- Kunčicích navázat na dlouholetou tradici kvalitní výroby v tomto objektu. Od 1. 2. 

2001 je soukromým podnikem s názvem Zdeněk Maixner - ANTIKOR a majitelem je 

pan Zdeněk Maixner (22). 

3.2 Výrobní program 

Společnost se zabývá výrobou strojů a zařízení pro potravinářský, farmaceutický, 

krmivářský, chemický průmysl, gastronomii i stavebnictví z nerezu, hliníku a ostatních 

ocelí, opravami strojů a zařízení. Výroba se provádí ve dvou dílnách, na klempírně a 

obrobně. Na obrobně se vyrábějí produkty hlavně pro podnik BOSCH DIESEL s.r.o. 

Jihlava, který je zároveň i největším zákazníkem podniku (22). 

Těžištěm výroby jsou nerezová zařízení pro potravinářský průmysl, především 

mlékárny, sýrárny, výrobny uzenin, pivovary a stravovací provozy. Mezi důležité 

součásti výrobního programu patří atypická nerezová zařízení pro všechny oblasti 

průmyslu a obchodu (22). 



 

36 

 

3.3 Certifikace 

Podnik prošel certifikačním systémem managementu jakosti podle norem ČSN EN ISO 

9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005, ISO/TS 16949:2009 v oboru netlakových nádob 

a dílů z nerezových a uhlíkových ocelí pro potravinářský a chemický průmysl. V roce 

2005 došlo k rozšíření výrobního programu o výrobu točených dílů na CNC strojích do 

∅65mm - KIA SKT15LMS, SKT21LMS, jednoúčelový stroj, vertikální obráběcí 

centrum IKG. Výroba  pro automobilový průmysl je hlavně směrována na dělení a 

obrábění tyčí pro podnik BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava (22). 

3.4 Absolutní ukazatele 

Analýza absolutních ukazatelů byla provedena pomocí horizontální a vertikální analýzy 

u vybraných položek rozvahy a výkazů zisků a ztrát. Po výpočtu hodnot je získán 

přehled v meziročních změnách vybraných položek. 

3.4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zabývá meziroční změnou položek rozvahy a výkazu zisků a 

ztrát. Hodnoty jsou vyjádřeny v procentech a absolutních hodnotách. 

Horizontální analýza aktiv 

V tabulce č. 2 zaznamenán vývoj jednotlivých položek aktiv za sledované období, kde 

hodnoty jsou zobrazeny v hodnotách procentuálních a absolutních. 

  



 

37 

 

Tab. 2: Horizontální analýza aktiv v letech 2010-2014. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Položka 
2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

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

AKTIVA CELKEM -827 -5,07% 627 4,05% 124 0,77% 6 552 40,39% 

Dlouhodobý majetek -79 -0,85% -1 972 -21,32% 115 1,58% 6 494 87,85% 

DHM -691 -5,77% -2 664 -23,59% -421 -4,88% 5 962 72,65% 

Oběžná aktiva -655 -9,70% -1 270 -20,82% 876 18,14% 3 164 55,46% 

Zásoby 989 33,57% -566 -14,38% 595 17,66% -511 -12,89% 

Materiál 223 12,39% -204 -10,08% -24 -1,32% -161 -8,97% 

Krátkodobé 

pohledávky 
-914 -26,17% 453 17,57% -340 -11,22% 125 4,65% 

Pohledávky z 

obchodního styku 
-79 -2,98% 448 17,41% -340 -11,25% 116 4,33% 

Finanční majetek -731 -230,60% -1 157 -279,47% 621 39,53% 3 550 373,68% 

Ve sledovaném období lze z hodnot vyčíst, že celková aktiva od roku 2011 rostou, 

přičemž největší hodnoty dosahují v roce 2014, kde se jejich hodnota navýšila o 40 %. 

Dlouhodobý majetek se do roku 2012 snižoval, ale od následujícího roku je jeho 

tendence stoupající, podnik nakupoval zařízení a stroje pro výrobu. V roce 2014 je 

zaznamenán vzestup téměř o 88 %. Hodnoty dlouhodobého hmotného majetku klesají 

až do roku 2013, v roce 2014 je zaznamenán velký vzestup o více než 72 %. U 

oběžných aktiv je tendence do roku 2012 klesající, vinu nese velký propad ve finančním 

majetku. Od roku následujícího naopak oběžná aktiva rostou. Zásoby společně s 

krátkodobými pohledávkami tvoří největší podíl oběžných aktiv. Vyvíjejí se opačným 

způsobem, hodnoty zásob jsou rok od roku střídavě stoupající a klesající, hodnoty 

krátkodobých pohledávek klesající a rostoucí. Materiál od roku 2011 neustále ubývá, 

avšak úbytek nepřesáhne 10 % za rok. Pohledávky z obchodního styku tvoří hromadnou 

část krátkodobých pohledávek, proto se vyvíjí stejným způsobem. U obou položek je 

největší vzestup zaznamenán v roce 2012. Nejvíce kolísající položkou je finanční 

majetek, zde jsou změny v řádu několika set procent. Největší pokles je zaznamenán v 

roce 2012, naopak narůst v roce 2014. 

Horizontální analýza pasiv 

Zde platí stejná pravidla jako u aktiv, jednotlivé položky jsou sledovány v období 2010-

2014. Položky pasiv jsou vyjádřeny v procentuálních a absolutních hodnotách v tabulce 

č. 3. 
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Tab. 3: Horizontální analýza pasiv v letech 2010-2014. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Položka 
2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

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

PASIVA CELKEM  -827 -5,07% 627 4,05% 124 0,77% 6 552 40,39% 

Vlastní kapitál  179 6,48% 1 469 49,95% 1 364 30,93% 6 172 106,89% 

Základní kapitál  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

VH minulých let  - - - - -833 -53,33% 3 878 531,96% 

VH běžného účetního 

období  
-1 241 -87,33% 869 482,78% 1 114 106,20% 3 821 176,65% 

Cizí zdroje  -1 011 -7,48% -832 -6,65% -1 259 -10,78% 430 4,13% 

Krátkodobé závazky 2 918 75,21% 2 817 41,44% -565 -5,88% -2 917 -32,23% 

Závazky z obchodního 

styku 
1 415 73,43% 3 942 117,95% -1 409 -19,34% -2 390 -40,68% 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
-3 928 -40,75% -3 648 -63,88% -805 -39,02% 3 348 266,14% 

Vývoj celkových pasiv je téměř neměnný, s výjimkou navýšení v roce 2014, kde je 

nárůst o 40 %. Malý pokles je zaznamenán v roce 2011. Vlastní kapitál se rok od roku 

navyšuje, důvodem je navýšení fondů ze zisku a hospodářský výsledek z minulých let. 

Hospodářský výsledek z minulých let zaznamenal nárůst o 500 % v roce 2014, což 

vedlo k nejvyššímu navýšení vlastního kapitálu ve sledovaném období. Základní kapitál 

zůstal po dobu 5 let nezměněn. Cizí zdroje s výjimkou posledního roku klesají. Stejně 

tak tomu je v případě bankovních úvěrů. To znamená, že si podnik zřídil další bankovní 

úvěr. Do roku 2013 byl úvěr splácen, avšak v roce 2014 je zřízen další úvěr. První úvěr 

byl zřízen před rokem 2010. Krátkodobé závazky do roku 2012 mají tendenci 

stoupající, potom pouze klesající. Největší část krátkodobých závazků tvoří závazky z 

obchodního styku, proto je vývoj téměř identický. Další položkou, která má velký vliv 

na krátkodobé závazky, je stát a daňové závazky. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát  

V tabulce č. 4 je zaznamenán vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát za 

sledované období, kde hodnoty jsou zobrazeny v hodnotách procentuálních a 

absolutních. 
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Tab. 4: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát v letech 2010-2014. (Zdroj: vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 

Položka 
2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

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

Výkony 10 999 65,40% 7 239 26,02% 1 109 3,16% 7 216 19,95% 

Výkonová spotřeba  3 659 55,93% 4 340 42,54% -1 670 -11,48% 917 7,12% 

Služby 911 57,62% 1 335 53,57% -587 -15,34% 704 21,73% 

Přidaná hodnota 7 341 71,44% 2 898 16,45% 2 779 13,55% 6 299 27,04% 

Osobní náklady  7 168 109,82% 1 635 11,94% 1 354 8,83% 2 600 15,58% 

Ostatní provozní 

výnosy 
203 72,24% 78 16,12% 8 1,42% 2 0,35% 

Ostatní provozní 

náklady  
123 22,45% 1 275 190,01% -668 -34,33% 9 0,70% 

Provozní VH  -1 085 -47,19% 917 75,54% 2 395 112,39% 3 224 71,23% 

Finanční VH -376 -68,99% 109 11,83% 32 3,94% 362 46,41% 

VH za účetní období  -1 241 -87,33% 869 482,78% 1 114 106,20% 3 821 176,65% 

Při porovnání výkonů a výkonové spotřeby lze vyčíst, že výkony rostou každým rokem. 

U výkonové spotřeby až na rok 2013 platí to samé. Výkony rostou rok od roku rychleji 

než výkonová spotřeba, což je pro společnost dobré. Malý rozdíl je v roce 2012, kde 

obě položky rostou, ale výkonová spotřeba narůstala rychleji. Přidaná hodnota podniku 

každým rokem roste, což je další pozitivní výsledek. Největší nárůst je zaznamenán v 

roce 2011. V roce 2011 byl zaznamenán velký nárůst osobních nákladů, ty jsou nejvíce 

ovlivněny mzdovými náklady. Osobní náklady neustále rostou. Příčinou je zřejmě 

navýšení platu zaměstnancům a také zvýšení počtu zaměstnanců, protože hodnota 

mzdových nákladů se téměř ztrojnásobila. Ostatní provozní výnosy mají tendenci 

klesající, naproti tomu ostatní provozní náklady mají tendenci rostoucí po celé 

sledované období, s výjimkou roku 2013. Největší nárůst u ostatních provozních 

nákladů je v roce 2012, kde jde o hodnotu 190 %. Provozní výsledek hospodaření a 

finanční výsledek hospodaření mají stejný vývoj. V roce 2011 jsou obě tyto položky 

záporné, následně potom už pouze rostou. Provozní výsledek hospodaření vzrostl 

nejvíce v roce 2013, vzrostl o 112 %. Nakonec výsledek hospodaření v posledních 

letech je pro podnik příznivý. Záporný je pouze v roce 2011 a od té doby jeho hodnota 

neustále roste. Největší nárůst je zaznamenán v roce 2012, kde vzrostl téměř o 500 %. 

Vývoj výsledků hospodaření znázorňuje graf č. 1. 
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Graf 1: Vývoj výsledků hospodaření. (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje podíl jednotlivých položek aktiv a pasiv na celkovém 

majetku společnosti. Hodnoty jsou vyjádřeny v procentech. 

Vertikální analýza aktiv 

Vyjadřuje podíly dlouhodobého majetku a oběžných aktiv na celkových aktivech. 

Hodnoty vybraných položek jsou zaznamenány v tabulce č. 5 v procentech a zahrnují 

období roků 2010-2014. 

Tab. 5: Vertikální analýza aktiv v letech 2010-2014. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 57,24% 59,79% 45,21% 45,57% 60,98% 

DHM 73,53% 72,99% 53,60% 50,59% 62,22% 

Oběžná aktiva 41,45% 39,43% 30,00% 35,17% 38,95% 

Zásoby 18,08% 25,44% 20,93% 24,44% 15,16% 

Materiál 11,05% 13,08% 11,30% 11,07% 7,18% 

Krátkodobé pohledávky 21,43% 16,67% 18,83% 16,59% 12,37% 

Pohledávky z obchodního styku 16,27% 16,63% 18,77% 16,53% 12,28% 

Finanční majetek 1,95% -2,68% -9,76% -5,86% 11,42% 
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Největší podíl na majetku podniku tvoří dlouhodobý majetek, který má kromě roku 

2012 vždy rostoucí tendenci. Zároveň jeho hodnoty ve sledovaném období vždy 

převyšují oběžná aktiva, nejvyšších hodnot dosahuje v roce 2014, kde tvoří téměř 61 % 

majetku společnosti. Dlouhodobý majetek tvoří především dlouhodobý hmotný 

majetek, který je tvořen z absolutní většiny stroji, zařízením a stavbami. Důvodem 

vysokých hodnot dlouhodobého hmotného majetku v tabulce jsou záporné hodnoty 

dlouhodobého nehmotného majetek v celém sledovaném období. Z oběžných aktiv je 

největší část tvořena zásobami a krátkodobými pohledávkami. Finanční majetek je až 

do roku 2013 v záporných číslech, velký narůst je zaznamenán v roce 2014. Příčinou 

takového nárůstu je změna situace na bankovním účtu, tato změna se rovná téměř 11,5 

% celkových aktiv.  

Vertikální analýza pasiv 

Vyjadřuje podíly vlastního kapitálu a cizích zdrojů na celkových pasivech podniku. 

Hodnocené období je v letech 2010-2014. Výsledky jsou taktéž, jako u aktiv, 

zaznamenány v procentech v tabulce č. 6.  

Tab. 6: Vertikální analýza pasiv v letech 2010-2014. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

PASIVA CELKEM  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál  16,95% 19,01% 27,40% 35,60% 52,46% 

Základní kapitál  8,22% 8,66% 8,33% 8,26% 5,88% 

VH minulých let  0,00% 0,00% 9,70% 4,49% 20,23% 

VH běžného účetního období  8,72% 1,16% 6,52% 13,34% 26,28% 

Cizí zdroje  82,97% 80,86% 72,55% 64,23% 47,64% 

Krátkodobé závazky 23,81% 43,95% 59,74% 55,80% 26,93% 

Závazky z obchodního styku 11,82% 21,60% 45,25% 36,22% 15,30% 

Bankovní úvěry a výpomoci 59,15% 36,92% 12,82% 7,76% 20,23% 

Pouze v roce 2014 klesla zadluženost pod 50 %, což není pro podnik příznivé. V roce 

2010 tvoří absolutní většinu pasiv cizí zdroje, skoro 83 %, což vykazuje velké 

zadlužení. Důvodem tak veliké hodnoty oproti vlastnímu kapitálu bylo zřízení 

bankovního úvěru, který v roce 2010 nabýval hodnotu 9,6 milionu. Podnik tento úvěr 

postupně splácí a v roce 2014 už vlastní kapitál přesahuje hodnotu cizích zdrojů. V 
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průběhu sledovaného období se hodnota vlastního kapitálu zvýšila - v absolutních 

hodnotách zčtyřnásobila. Základní kapitál se za pět let nezměnil, pouze se zmenšil jeho 

poměr k celkovým pasivům. Výsledek hospodaření minulých let nabývá hodnot až v 

roce 2012 a největší hodnotu v roce 2014. Krátkodobé závazky dosahují největších 

hodnot v roce 2013 a jsou tvořeny nejvíce závazky z obchodního styku. Bankovní úvěr 

do roku 2013 klesá, ale v roce 2014 se jeho hodnota opět navýšila, přesto v tomto roce 

tvoří většinu pasiv vlastní kapitál. 

3.5 Rozdílové ukazatele 

Tato podkapitola se zabývá rozdílovými ukazateli a jejich vývoj je zachycen v tabulce 

č. 7. Výsledky jsou vyjádřeny v absolutních hodnotách, nikoliv v procentech. 

Tab. 7: Rozdílové ukazatele. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Rozdílové ukazatele v [tis.] Kč 2010 2011 2012 2013 2014 

ČPK manažerský přístup -2 802 -3 734 -5 350 -3 345 2 736 

ČPK investorský přístup -2 603 -3 632 -1 368 -360 2 666 

ČPP -9 239 -10 247 -11 750 -10 001 -3 533 

ČPM -5 748 -7 669 -8 719 -7 309 -717 

V obou variantách čistého pracovního kapitálu výsledky nejsou uspokojivé. Kladné 

hodnoty jsou zaznamenány pouze v roce 2014, což znamená, že do roku 2013 část 

stálých aktiv je kryta krátkodobým kapitálem. Záporné hodnoty znamenají, že 

krátkodobé závazky převyšují oběžná aktiva. Příčinou těchto výsledků byl bankovní 

úvěr, který byl splácen do roku 2012. V posledních třech letech mají hodnoty stoupající 

tendenci, což je dobrý výsledek.  

Vývoj čistých pohotových prostředků je příznivý pouze v posledních dvou letech, a i 

tak není dostačující. Bohužel výsledky nepronikly do kladných čísel. Z toho vyplývá, že 

by podnik nebyl schopen vymazat dluh okamžitě pouze pomocí pohotových prostředků. 

Příčinou záporných hodnot je malý stav peněžních prostředků zejména na bankovních 

účtech a pokladně.  
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Čistý peněžní majetek má v posledních dvou letech rostoucí tendenci, do roku 2012 

tomu bylo naopak. Pokud průběh bude pokračovat v tomto trendu, tak je 

pravděpodobné, že se dostane do kladných čísel. 

3.6 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele měří efektivitu hospodaření s finančními prostředky společnosti. 

Patří sem zejména ukazatele likvidity, aktivity, rentability a zadluženosti. U všech 

zmíněných skupin jsou v dalších podkapitolách spočteny jejich hodnoty. Všechny 

získané hodnoty jsou porovnány s konkurenčním podnikem Tuzi s.r.o., který se také 

nachází ve městě Letohrad. Podnik byl vybrán z důvodu zaměření oboru podnikání a 

oslovování stejného segmentu zákazníků. 

3.6.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vypovídají o schopnosti společnosti splácet krátkodobé závazky 

pomocí likvidních prostředků rozdělených do tří stupňů likvidity. V tabulce č. 8 jsou 

spočítány hodnoty těchto tří stupňů likvidity v sledovaném období 2010-2014.  

Tab. 8: Ukazatele likvidity. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Ukazatele likvidity 2010 2011 2012 2013 2014 

Okamžitá likvidita 0,03 -0,04 -0,15 -0,10 0,42 

Pohotová likvidita 0,40 0,22 0,14 0,19 0,88 

Běžná likvidita 0,71 0,62 0,47 0,63 1,45 

Ukazatele likvidity Konkurenční společnost Tuzi s.r.o.  

Okamžitá likvidita 0,77 0,98 3,05 1,94 0,51 

Pohotová likvidita 2,63 2,52 6,91 2,72 1,75 

Běžná likvidita 3,04 3,60 10,18 3,77 2,14 

U získaných hodnot ukazatelů likvidity nejsou výsledky příznivé napříč celým 

sledovaným obdobím. V roce 2014 je zaznamenáno prudké zlepšení u všech stupňů 

likvidity. Bohužel všechny výsledky, až na okamžitou likviditu v roce 2014, nesplňují 

kritérium doporučených hodnot. Konkurenční společnost je na tom statisticky lépe ve 

všech ohledech. Nicméně při pohledu z jiného úhlu je patrné, že od roku 2013 hodnoty 
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likvidity neustále klesají, což není příznivý jev. I přes klesající vývoj všechny stupně 

likvidity zatím dosahují doporučených hodnot. Vývoj likvidity znázorňuje graf č. 2. 

 

Graf 2: Porovnání likvidity s konkurencí. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Důvodem nedostačujících výsledků jsou nízké hodnoty finančního majetku společnosti, 

které se v letech 2011-2013 pohybovaly v záporných číslech. To znamená, že by podnik 

nebyl schopen hradit krátkodobé závazky pouze s penězi na bankovních účtech a 

hotovostí. V průběhu pozorovaného období je vidět každoroční nárůst krátkodobých 

závazků s výjimkou roku 2014. V tomto roce finanční majetek podstatně zvětšil. Tyto 

dva faktory mají za následek velký narůst okamžité likvidity. 

Pohotová likvidita nepřesahuje v jediném sledovaném roce hodnotu větší než 1. Naopak 

do roku 2012 měla pohotová likvidita klesající tendenci, důvodem je velký poměr zásob 

na oběžných aktivech, v období 2012-2013 dokonce více než polovinu. 

U běžné likvidity hodnoty také nedosahují doporučených hodnot, pouze v roce 2014 je 

poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků větší než 1, což stále nestačí. V období 

2010-2012 běžná likvidita klesala a v posledním roce zaznamenala velký nárůst. 

3.6.2 Ukazatele aktivity 

Obraty vypovídají o tom, kolikrát se jednotlivé položky rozvahy otočí za určité období. 

Proto, čím větší je počet obrátek, tím lépe. Naproti tomu u doby obratu je to naopak, zde 
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jsou výsledky uvedeny ve dnech. Za příznivý výsledek se považuje klesající tendence 

hodnot. Hodnoty ukazatelů aktivity jsou zobrazeny v tabulce č. 9. 

Tab. 9: Ukazatele aktivity. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Ukazatele aktivity 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat celkových aktiv (počet 

obrátek) 
1,01 1,75 2,20 2,19 1,92 

Obrat zásob (počet obrátek) 5,57 6,87 10,51 8,97 12,66 

Obrat dlouhodobého majetku 

(počet obrátek) 
1,76 2,92 4,87 4,81 3,15 

Doba obratu zásob (dny) 64,65 52,37 34,24 40,15 28,43 

Doba obratu pohledávek (dny) 58,20 34,24 30,71 27,15 23,03 

Doba obratu krát. závazků (dny) 42,29 44,48 74,04 59,50 28,69 

Ukazatele aktivity Konkurenční společnost Tuzi s.r.o. 

Obrat celkových aktiv (počet 

obrátek) 
1,52 1,79 1,75 0,96 1,42 

Obrat zásob (počet obrátek) 17,75 8,90 10,21 6,37 14,75 

Obrat dlouhodobého majetku 

(počet obrátek) 
4,19 5,38 3,78 2,08 3,03 

Doba obratu zásob (dny) 20,28 40,44 35,26 56,51 24,41 

Doba obratu pohledávek (dny) 91,07 53,51 32,42 21,25 70,38 

Doba obratu krát. závazků (dny) 33,78 19,76 1,22 42,54 33,16 

V oblasti ukazatelů aktivity si společnost vede lépe než konkurence. V průběhu období 

hodnoty u konkurence stagnují a nikde není jednotný vývoj. V roce 2014 je situace 

konkurenčního podniku téměř ve všech ohledech horší, výjimkou je pouze ukazatel 

obratu dlouhodobého majetku a doby obratu zásob. Také je nutno si povšimnout, že v 

posledních zkoumaných letech konkurenční podnik platí své závazky dříve, než 

inkasuje pohledávky. 

Vývoj obratu celkových aktiv je pro podnik příznivý, do doporučených hodnot se 

nevešel pouze v roce 2010. Důvodem nízké hodnoty jsou tržby. Nejvyšší dosažená 

hodnota byla zaznamenána v roce 2012, od té doby pomalu klesá. 

Obrat zásob roste každoročně s výjimkou roku 2013, kde se jejich hodnota navýšila, ale 

tržby se téměř nezměnily. Při porovnání roku 2010 a 2014 se zjistilo, že tržby vzrostly 

téměř o 2,5 násobek, naproti tomu hodnota zásob se zvětšila zhruba o jednu šestinu. 
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Do roku 2012 obrat dlouhodobého majetku roste, větší pokles je vidět v roce 2014. Ten 

je zapříčiněn nárůstem dlouhodobého hmotného majetku. Při porovnání s obratem 

celkových aktiv jsou jeho hodnoty vetší v celém sledovaném období.  

Ukazatel, doba obratu zásob, vykazuje dobré výsledky, protože hodnoty rok od roku 

klesají, tedy až na rok 2013. V případě malého nárůstu je na vině zvýšení zásob a téměř 

nezměněná hodnota tržeb.  

Doba obratu pohledávek také vykazuje dobré výsledky, od roku 2010 podnik dostává 

inkaso od zákazníků každým rokem rychleji. To, že se doba obratu pohledávek snižuje, 

také vypovídá o tom, že si zákazníci cení společnosti každým rokem více. 

Doba obratu krátkodobých závazků je nepříznivá pouze v roce 2010, a to z toho 

důvodu, že tato hodnota je menší než u doby obratu pohledávek. To znamená, že podnik 

hradil své závazky dříve, než dostal inkaso za pohledávky. Od roku 2011 je vývoj 

příznivý, pouze v roce 2014 výrazně klesla doba obratu krátkodobých závazků. 

Důvodem poklesu byl pokles závazků z obchodního styku. Tento vývoj znázorňuje graf 

č. 3. 

 

Graf 3: Bilance doby obratu pohledávek a závazků. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6.3 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří k nejvíce pozorovaným ukazatelům, hlavně investoři o ně 

projevují velký zájem. Hodnoty v tabulce č. 10 jsou uvedeny v procentech, a pokud 

mají v čase stoupající tendenci, pak se vyvíjejí správným směrem. 

Tab. 10: Ukazatele rentability. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Ukazatele rentability 2010 2011 2012 2013 2014 

ROI 14,11% 7,85% 13,24% 27,90% 34,03% 

ROA 8,72% 1,06% 6,13% 13,31% 26,30% 

ROE 51,45% 5,58% 22,36% 37,39% 50,14% 

ROS 8,66% 0,61% 2,78% 6,07% 13,70% 

Ukazatele rentability Konkurenční společnost Tuzi s.r.o. 

ROI 17,84% 26,28% 9,34% 1,15% 13,58% 

ROA 13,91% 20,72% 6,31% 1,91% 11,10% 

ROE 18,72% 26,12% 6,93% 2,31% 15,22% 

Rentabilita vloženého kapitálu ukazuje pozitivní vývoj, pouze v roce 2011 nastal mírný 

pokles. Největších hodnot podnik dosahuje v posledním roce. Ve všech letech, až na rok 

2011, rentabilita vloženého kapitálu převyšuje doporučené hodnoty, což znamená 

pozitivní výsledek pro společnost a investory. 

Rentabilita celkových aktiv vykazuje od roku 2012 stoupající tendenci a v posledních 

dvou letech hodnoty přesahují hranici 10 %. Nejnižší hodnota je zaznamenána v roce 

2011. 

Rentabilita vlastního kapitálu má stejný vývoj jako předešlý ukazatel. Velký pokles je 

vidět v roce 2011, příčina poklesu je velmi nízký hospodářský výsledek oproti rokům 

následujícím. Nicméně v posledních letech podnik dosahuje velmi dobrých výsledků, 

proto je pravděpodobné, že se situace nezmění. 

Rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb. Bohužel v 

roce 2011 a 2012 není doporučená hodnota dosažena. Vinu opět nese nízká hodnota 

hospodářského výsledku. Avšak v posledních letech je zřejmá stoupající tendence 

hodnot, a to u všech ukazatelů rentability. Zejména rok 2014, ten byl v tomto ohledu 

nejúspěšnější. 
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V roce 2012 nastal u konkurenční společnosti velký propad hodnot. Při srovnání všech 

hodnot platí, že konkurenční podnik se nachází v lepší situaci v letech 2010 a 2011. V 

letech nastávajících je to naopak. 

3.6.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zobrazují poměr vlastních a cizích zdrojů. Hodnoty v následující 

tabulce jsou vyjádřeny v procentech. V tabulce č. 11 jsou uvedeny hodnoty ukazatelů 

zadluženosti společně s konkurenčním podnikem. 

Tab. 11: Ukazatele zadluženosti. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Ukazatele zadluženosti 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost 82,97% 80,86% 72,55% 64,23% 47,64% 

Koeficient samofinancování 16,95% 19,01% 27,40% 35,60% 52,46% 

Úrokové krytí 6,28 2,18 5,09 12,20 24,76 

Doba splácení dluhů 5,74 10,64 6,22 2,51 1,06 

Ukazatele zadluženosti Konkurenční společnost Tuzi s.r.o. 

Celková zadluženost 23,74% 18,47% 5,25% 15,27% 25,22% 

Koeficient samofinancování 74,29% 79,36% 91,15% 82,63% 72,96% 

Úrokové krytí 149,05 2602,50 - 112,00 957,00 

Získané výsledky u celkové zadluženosti nejsou velmi příznivé. V průběhu sledovaného 

období zadluženost klesá rok od roku. Avšak do roku 2012 zadluženost přesahovala 70 

%, což se považuje jako hranice rizikové zadluženosti. V roce 2014 zadluženost klesla 

pod 50 %, to lze označit jako průměrnou zadluženost. Důvodem tak vysokého zadlužení 

v předchozích letech byl bankovní úvěr. Po postupném splácení úvěru se poměr cizích a 

vlastních zdrojů ve společnosti srovnává a zároveň vlastní kapitál podniku roste, tento 

vývoj znázorňuje graf č. 4. 

Koeficient samofinancování pouze poskytuje jiný pohled na zadluženost. Zobrazuje 

vlastní zdroje, a jak vyplývá z tabulky, vlastní zdroje se rok od roku zvětšují. 
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Graf 4: Vývoj zadluženost. (Zdroj: vlastní zpracování) 

V roce 2011 úrokové krytí nabývalo pouze hodnoty 2, což vzhledem k velkému 

zadlužení není dobré. Zde je dobrý vývoj zaznamenán v letech 2010, 2013 a 2014. 

Dokonce u posledních dvou let vysoko převyšuje doporučené hodnoty. 

Ukazatel splácení dluhů vykazuje příznivé hodnoty, pouze v roce 2011 je zaznamenán 

nárůst doby splácení dluhů. Nejlepší hodnoty jsou zaznamenány v roce 2014, kde by 

podnik byl schopen splatit své dluhy za jeden rok, což je pětkrát rychleji než v roce 

2010. 

Zadluženost konkurenčního podniku je v podstatně menší, za posledních pět let 

nepřesáhla 30 %. Nicméně v posledních letech zadluženost roste. Ukazatel úrokového 

krytí vykazuje obrovské hodnoty, důvodem jsou nízké nákladové úroky.  

3.6.5 Provozní ukazatele 

Ze skupiny provozních ukazatelů byla vybrána produktivita z přidané hodnoty, 

produktivita z výkonů a materiálová náročnost výnosů. Porovnání hodnot s 

konkurenčním podnikem je znázorněno v tabulce č. 12. 
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Tab. 12: Provozní ukazatele. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Provozní ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014 

Produktivita z přidané hodnoty (v tis. 

Kč) 
256,90 419,45 410,30 485,29 603,94 

Produktivita z výkonů (v tis. Kč) 420,45 662,31 701,12 753,44 885,33 

Materiálová náročnost výnosů 17,05 15,15 19,13 16,19 12,34 

Provozní ukazatele Konkurenční společnost Tuzi s.r.o. 

Produktivita z přidané hodnoty (v tis. 

Kč) 
500,84 607,90 391,23 385,00 493,15 

Produktivita z výkonů (v tis. Kč) 1318,05 1830,55 1398,09 974,16 1437,85 

Materiálová náročnost výnosů 692,76 385,70 1205,79 42,42 120,50 

Produktivita z přidané hodnoty vykazuje, kolik jeden zaměstnanec podniku přinese. 

Tudíž rostoucí tendence je považována za příznivou. Tuto podmínku podnik splňuje, 

kromě roku 2012, kde je zaznamenán mírný pokles. Pokles byl zapříčiněn nárůstem 

zaměstnanců. Nicméně při porovnání začátku a konce sledovaného období je vidět 

velký nárůst, což je pro společnost příznivé. 

Vývoj ukazatele produktivity z výkonů vykazuje také příznivé hodnoty. Zde platí, že 

hodnoty rostou každým rokem, a to i přes navýšení počtu zaměstnanců v roce 2012. 

Přesto, že se stav zaměstnanců měnil každoročně, změny nebyly velké v porovnání s 

nárůstem výkonů. Z toho důvodu vykazuje ukazatel každoroční nárůst. 

Materiálová náročnost výnosů se také vyvíjí příznivě. Tendence ukazatele je klesající, 

až na rok 2012. Klesající tendence vykazuje nárůst výnosů, což je pro společnost dobré 

znamení. 

Konkurenční společnost vykazuje opět velmi stagnující vývoj, nicméně výsledky jsou 

lepší téměř ve všech ohledech při srovnání s podnikem Zdeněk Maixner - ANTIKOR 

s.r.o., výjimkou je pouze ukazatel přidané hodnoty od roku 2012-2014. 

3.7 Soustavy ukazatelů 

Tato podkapitola se věnuje soustavám ukazatelů, jež vypovídají lépe než jednotlivé 

poměrové ukazatele. Pro zhodnocení je použit Index IN05 a Altmanův model.   
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3.7.1 Index IN05 

Index IN05 je nejnovější verzí ze skupin indexů IN. Na českém trhu je více důležitý než 

Altmanův model, protože pro hodnocení českých podniků je nejvhodnější. Z tohoto 

důvodu Altmanův model nebude početně vyhodnocen. Z kombinace několika ukazatelů 

se získá hodnota, jež určí, zda podniky míří k bankrotu nebo vytváří hodnotu 

vlastníkům společnosti. 

Tab. 13: Index IN05. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

X1 0,156692 0,160762 0,179197 0,2024 0,272895 

X2 0,251257 0,087025 0,203437 0,48798 0,99042 

X3 0,560078 0,311564 0,525601 1,107782 1,351111 

X4 0,216714 0,378649 0,48766 0,478158 0,418644 

X5 0,06361 0,055823 0,042697 0,056735 0,13015 

Index IN05 1,248351 0,993823 1,438591 2,33305 3,16322 

Z tabulky č. 13 lze vyčíst následující. V letech 2010-2012 se podnik pohybuje v šedé 

zóně. To znamená, že podnik netvoří hodnotu na 100 % a šance bankrotu je zhruba 50 

%. Nejhorší zaznamenaný údaj je z roku 2011, kde se údaj velmi blíží k hraniční 

hodnotě bankrotu. Naopak v posledních dvou letech údaje vysoce přesahují hodnotu 

1,6, což znamená, že tvoří pro své majitele hodnotu. Celkově má tento ukazatel 

stoupající tendenci, což je pro podnik dobré znamení. Vývoj ukazatele IN05 je zobrazen 

grafem č. 5. 

 

Graf 5: Index IN05. (Zdroj: vlastní zpracování) 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

2010 2011 2012 2013 2014 

H
o
d

n
o
ty

 I
n

d
ex

u
 I

N
0
5

 

Sledované období 

IN05 



 

52 

 

3.7.2 Index bonity 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny získané hodnoty za sledované období 2010-2014. Přesto, 

že se využívá zejména v německy mluvících zemích, osvědčil se i u českých firem. 

Tab. 14: Index bonity. (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

X1 0,255067 0,145575 0,273743 0,651661 1,071626 

X2 0,096426 0,09893 0,110275 0,124554 0,167935 

X3 1,076338 0,199754 0,858598 2,311961 3,217548 

X4 0,521465 0,055542 0,197113 0,518457 0,844494 

X5 0,052551 0,042438 0,028831 0,032883 0,023879 

X6 0,103203 0,179824 0,217793 0,222965 0,190501 

Index bonity 2,10505 0,722064 1,686354 3,86248 5,515984 

Během sledovaného období hodnoty každým rokem rostou, s výjimkou roku 2011. Zde 

oproti roku 2010 byl zaznamenán velký pokles. Důvodem nízké hodnoty je velmi nízká 

hodnota hospodářského výsledku. Od roku 2012 si podnik udržuje stoupající tendenci a 

od roku 2013 dosahuje, dle hodnotící stupnice, po ekonomicko-finanční stránce 

extrémně dobrých hodnot. Vývoj zobrazuje graf č. 6. 

 

Graf 6: Index bonity. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.8 Celkové zhodnocení 

Podnik Zdeněk Maixner - ANTIKOR s.r.o. je hodnocen v letech 2010-2014, pětiletém 

období. K zhodnocení finanční situace byly použity výše uvedené metody finanční 

analýzy. Výsledné porovnání silných a slabých stránek podniku je v tabulce č. 15. 

Tab. 15: Silné a slabé stránky finančního hospodaření. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky finančního hospodaření Slabé stránky finančního hospodaření 

Společnost inkasuje své pohledávky 

dříve, než platí své závazky. Hodnoty u 

obou ukazatelů ročně klesají. 

Rozdílové ukazatele nevykazují 

pozitivní výsledky. Zvláště čistý peněžní 

majetek a čisté pohotové prostředky 

nedosáhly kladných hodnot v průběhu 

zkoumaného období. 

Celkově ukazatele rentability se vyvíjejí 

velmi pozitivně a vykazují rostoucí 

tendenci.  

I přes neustálé zlepšení stavu likvidity, 

hodnoty stále nedosáhly doporučených 

hodnot, zde je prostor pro zlepšení. 

Index bonity vykazuje růst od roku 

2011, v posledních letech dosahuje, dle 

hodnotící stupnice, extrémně dobrých 

výsledků.  

Společnost splácí vysoký úvěr. Přes 

podstatné vyrovnání financování 

společnosti je možné situaci zlepšit. 

Index IN05 vykazuje totožný vývoj jako 

index bonity, což znamená, že podnik 

nespěje k bankrotu, nýbrž prosperuje.  

Hlavní zákazník BOSCH DIESEL s.r.o. 

Jihlava tvoří většinu zakázek na 

obrobně. 

Rostoucí hodnota ukazatelů 

produktivity práce. 

  

 

Na základě výsledků získaných ve zkoumaném období lze vyvodit, že největší podíl na 

majetku společnosti tvoří dlouhodobý majetek, který roste od roku 2013. Od tohoto 

roku vykazují stoupající tendenci i oběžná aktiva. Zde největší podíl na oběžných 

aktivech tvoří zásoby následované krátkodobými pohledávkami. Nejvíce nestabilní 

položkou aktiv je finanční majetek, kde se v průběhu pěti let hodnoty měnily v řádu 

několika set procent. Celkový majetek podniku roste od roku 2011, největší nárůst a 

hodnotu vykazuje v roce 2014.  

Základní kapitál ve zkoumaném období zůstává konstantní, naproti tomu se zvyšuje 

vlastní kapitál. Změny zapříčinily položky fondy ze zisku a hospodářský výsledek z 

minulých let. Ještě před rokem 2010 si podnik zřídil úvěr podstatné částky, proto 

celkový poměr vlastních a cizích zdrojů nebyl příznivý. V roce 2013 byl úvěr téměř 

splacen, ale podnik si zřídil nový. Během splácení úvěru se poměr vlastních a cizích 
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zdrojů postupně vyvažoval a v roce 2014 se situace obrátila. Od roku 2012 krátkodobé 

závazky klesají a jsou nejvíce tvořeny závazky z obchodního styku. 

Výkaz zisků a ztrát vykazuje nárůst výkonů, a to každým rokem. U výkonové spotřeby 

se pouze snížil stav v roce 2013. Nicméně výkony rostou rychlejším tempem než 

výkonová spotřeba, což je pro společnost dobré znamení. Podnik během posledních pěti 

let pravděpodobně navýšil počet zaměstnanců, nebo zvýšil platy, poněvadž mzdové 

náklady rostou každým rokem. Hospodářský výsledek za účetní období roste od roku 

2012, největších hodnot je dosaženo v posledním zkoumaném roce. Z hlediska vývoje 

majetku společnosti a hospodářského výsledku je na tom podnik nejlépe v posledním 

roce hodnocení. 

V případě nenadálých investic a výdajů by podnik nemohl hradit krátkodobé závazky, 

protože část stálých aktiv je kryta krátkodobým kapitálem. Krátkodobé závazky 

převyšují oběžná aktiva, což znamená, že čísla čistého pracovního kapitálu jsou 

záporná. Dále není dostatek pohotových prostředků, důvodem je nízká hotovost a 

bilance na bankovních účtech. Konečné hodnoty rozdílových ukazatelů nejsou velmi 

příznivé, nicméně v posledních třech letech mají stoupající tendenci a hodnota čistého 

pracovního kapitálu se v posledním roce přehoupla do kladných čísel. To se jako 

příznivý výsledek počítá. 

Problém nastává u likvidity společnosti, v průběhu celého sledovaného období pouze v 

roce 2014 okamžitá likvidita splňuje doporučené hodnoty. Podnik není schopen splácet 

okamžitě splatné závazky lehce díky malým hodnotám finančního majetku, ty jsou 

dokonce v letech 2011-2013 v záporných číslech. Bohužel ani pohotová a oběžná 

likvidita na tom není lépe. U pohotové likvidity nastal pokles zapříčiněný velkým 

poměrem zásob na oběžných aktivech. Běžná likvidita zaznamenala velký nárůst v roce 

2014, stejně jako ostatní stupně likvidity. Navzdory neuspokojivým výsledkům je 

tendence výsledků rostoucí a v posledním roce nabývají získané hodnoty největších 

hodnot.  

Oproti likviditě dobré výsledky jsou zaznamenány v oblasti aktivity. Obrat zásob 

každoročně narůstá. Při porovnání roku 2010 a 2014 se zjistilo, že tržby vzrostly téměř 

o 2,5 násobek, naproti tomu hodnota zásob se zvětšila zhruba o jednu šestinu. Od roku 
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2013 klesá obrat dlouhodobého majetku, což se projevilo i na obratu celkových aktiv. 

Odběratelé každým rokem platí pohledávky rychleji. Doba obratu zásob také klesá, s 

výjimkou roku 2013. V posledních dvou letech se společnost také zlepšila v hrazení 

svých závazků. Celkově je toto příznivý vývoj, neboť doba obratu závazků je větší než 

doba obratu pohledávek. 

Investory potěší rostoucí hodnoty rentability vloženého kapitálu. V oblasti rentability je 

na tom podnik nejhůře v roce 2011. V tomto roce se propadly všechny hodnoty 

ukazatelů. Důsledkem byl nízký výsledek hospodaření a úbytek celkových aktiv. 

Naopak nejlepší výsledky jsou zaznamenány v roce 2014, ten byl ve všech ohledech 

rokem nejúspěšnějším. Přes nízké hodnoty v roce 2011, je situace dobrá, protože od té 

doby ziskovost pouze roste. 

Zpočátku byla zadluženost velkým problémem. V prvním roce dokonce přesahovala 80 

%, ale postupné snižování a splácení úvěru snížilo zadluženost v roce 2014 pod 50 %. 

Úrokové krytí v posledních letech vysoce převyšuje doporučené hodnoty. 

Provozní ukazatele vykazují pozitivní vývoj. Ukazatele produktivita z přidané hodnoty 

a produktivita z výkonů v průběhu období vykazuje rostoucí tendenci. Materiálová 

náročnost výnosů převážně stagnuje, v roce 2014 dosáhla nejnižší hodnoty. 

Z hlediska hodnocení v oblasti bankrotu je použit Index IN05. Tento ukazatel vykazuje 

nejhorší hodnotu v roce 2011, kde se podnik vyskytuje na spodní hranici šedé zóny. Od 

té doby pouze roste a od roku 2013 převyšuje doporučené hodnoty. Pro zhodnocení z 

hlediska bonity je použit Index bonitní. S výjimkou roku 2011 výsledné hodnoty 

neustále stoupají. V roce 2013 podnik dosáhl, podle hodnotící stupnice, extrémně 

dobrých hodnot, což vykazuje posilování finančního zdraví. 

Pro shrnutí ve všech oblastech si společnost vedla nejlépe v roce 2014. Obzvláště v 

posledních letech vykazuje prosperitu a stoupající trend v oblasti tržeb, majetku a 

hospodářského výsledku. Dle soustav ukazatelů podnik nespěje k bankrotu, nýbrž roste 

jeho prosperita. Hlavním zjištěným problémem je likvidita společnosti a u rozdílových 

ukazatelů. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhová část bakalářské práce se zaměřuje na zlepšení podniku v oblastech, kde 

výsledky finanční analýzy nejsou příznivé. V tomto případě společnost vykazuje velmi 

dobré výsledky ve všech oblastech, to se týká i oblastí, které byly označeny jako slabé v 

celkovém hodnocení. V posledních letech se i tyto slabé výsledky velmi zlepšily a dá se 

předpokládat, že se budou dále zlepšovat. Z důvodů dobrých výsledků bude návrhová 

část zaměřena na rekonstrukci výrobní haly, zlepšení marketingu a vymáhání 

pohledávek po splatnosti. Tyto návrhy vznikly na základě konzultace se společností. 

4.1 Rekonstrukce výrobní haly 

Rekonstrukce se týká výrobní haly klempírny. Jedná se o celkové zateplení, výměnu 

oken, dveří a vrat. K učinění odhadu nákladů celé rekonstrukce byl osloven podnik 

StavoPrim s.r.o., což je stavební společnost, která se zaměřuje na inženýrské, dopravní, 

průmyslové a bytové stavby. Z tabulky č. 16 je patrné, že společnost stanovila rozpočet 

na 650 tisíc korun. Celkový plánovaný rozpočet projektu je k nalezení v tabulce níže. 

Tab. 16: Rozpočet rekonstrukce. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rozpočet na zateplení výrobní haly 

Svislé a kompletní konstrukce 67 936 Kč 

Úpravy povrchů, omítky 126 896 Kč 

Úpravy povrchů, vnější 75 680 Kč 

Lešení a stavební výtahy 33 023 Kč 

Staveništní přesun hmot 9 650 Kč 

Izolace proti vodě 52 589 Kč 

Konstrukce klempířské 31 458 Kč 

Konstrukce truhlářské 261 108 Kč 

Celkem 658 339 Kč 

Další možností výběru je Stavební firma Tomáš Kozel. Sídlí v Mistrovicích, to je 

vesnice v okolí Letohradu, což je značná výhoda z pohledu velmi rychlé a jednoduché 

přepravy materiálů. Mezi další podniky zabývajícími se rekonstrukcemi patří Elestav 

s.r.o., tato společnost sídlí ve Vysokém Mýtě nebo NACKO Group s.r.o., tento podnik 
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sídlí ve vesnici nedaleko Poličky. Samozřejmě jsou i jiné možnosti výběru, ale všechny 

zmíněné společnosti sídlí v Pardubickém kraji. 

Rekonstrukce nebude mít dopad na tržby ani na provozní náklady, cílem je zachování 

provozní činnosti, proto je návrh zaměřen na financování a průběh rekonstrukce. 

4.1.1 Financování 

Celý projekt bude financován pomocí bankovního úvěru, který bude zřízen u Komerční 

banky a.s. a to z důvodu, že s touto bankou už má podnik zkušenosti. Komerční banka 

a.s. dle svého sazebníku poskytuje na tento druh úvěru úrokovou míru o velikosti 8,3% 

p. a. Úvěr bude poskytnut na dobu pěti let. 

K vyhodnocení výhodnosti splácení úvěru je proveden výpočet různých druhů splácení. 

Výpočty se zaměřují na četnost splátek za rok a celkové částky úroků u jednotlivých 

četností splácení. Současně je provedeno porovnání s dalšími bankami a jejich 

podmínkami splácení stejného úvěru. 

Tab. 17: Diference úroků při diferenciaci splátek a bank. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Velikost úroků při odlišností frekvence splácení u různých bank 

Splácení úvěru  5 let 
Komerční 

banka a.s. 
Československá 

obchodní banka a.s. 
Česká spořitelna a.s. 

Úrokové míry 8,30% 6,90% 9,60% 

Frekvence splácení Výše úroků celkem 

Měsíčně 147 888 Kč 121 953 Kč 173 173 Kč 

Čtvrtletně 152 738 Kč 125 687 Kč 178 315 Kč 

Půlročně 159 406 Kč 131 263 Kč 185 979 Kč 

Ročně 172 616 Kč 142 326 Kč 201 147 Kč 

Z tabulky č. 17 je patrné, že pětiletý úvěr je nejvýhodnější splácet měsíčně. Nejméně 

podnik zaplatí na úrocích u Československé obchodní banky a.s., naopak u České 

spořitelny a.s. dosahují úroky hodnot nejvyšších. V ostatních variantách splácení úroky 

narůstají. S každým menším počtem splátek celková částka úroků pravidelně narůstá. 

Proto při variantě splácení jednou za rok by podnik zaplatil o několik tisíc více než u 

varianty měsíčních splátek. Z tohoto důvodu je měsíční splátkový kalendář za období 

pěti let zpracovaný v kapitole příloh.  



 

58 

 

U výsledků Komerční banky a.s. splátka nabývá hodnoty 13 437 korun českých. Proto 

bude lepší zvolit možnost měsíčního splácení. Placená částka bude pravidelná a nízká. 

V případě ročních splátek je hodnota jedné splátky 166 tisíc korun českých. Takovéto 

velké jednorázové platby nejsou z hlediska kritéria likvidity vhodné řešení.  

Nicméně nejlevněji by tento úvěr poskytla Československá obchodní banka a.s., zde 

měsíční splátka nabývá hodnotu 13 005 korun českých. Tudíž i celkové úroky jsou 

nižší. 

Tab. 18: Současná hodnota výdajů na úvěr u Komerční banky a.s.. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok PS úvěru Úrok Úmor Platba KS úvěru 
Odúroči-

tel 

Současná 

hodnota 

výdajů 

1. 658 339 Kč 54 642 Kč 111 549 Kč 166 191 Kč 546 790 Kč 0,9370 155 722 Kč 

2. 546 790 Kč 45 384 Kč 120 808 Kč 166 191 Kč 425 983 Kč 0,8780 145 912 Kč 

3. 425 983 Kč 35 357 Kč 130 835 Kč 166 191 Kč 295 148 Kč 0,8227 136 721 Kč 

4. 295 148 Kč 24 497 Kč 141 694 Kč 166 191 Kč 153 454 Kč 0,7708 128 108 Kč 

5. 153 454 Kč 12 737 Kč 153 454 Kč 166 191 Kč 0 Kč 0,7223 120 038 Kč 

Suma - 172 616 Kč 658 339 Kč 830 956 Kč - - 686 500 Kč 

V tabulce č. 18 jsou zobrazeny hodnoty současných výdajů na úvěr v jednotlivých 

letech u Komerční banky. Je použita varianta ročních splátek z důvodu velikosti 

splátkového kalendáře. Celková hodnota současných výdajů dosahuje téměř 690 000 

korun českých. 

Tab. 19: Současné hodnoty výdajů úvěru u různých bank. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Porovnání současné hodnoty výdajů na úvěr 

Daň z příjmů právnických osob 19,00% 

Banka Úroková sazba Současná hodnota výdajů na úvěr 

Komerční banka a.s. 8,30% 686 500 Kč 

Československá obchodní banka a.s. 6,90% 682 148 Kč 

Česká spořitelna a.s. 9,60% 690 407 Kč 

V tabulce č. 19 jsou zobrazeny hodnoty vybraných bank. Z porovnaných současných 

hodnot lze vyčíst, že nejnižší výdaje na úvěr jsou u Československé obchodní banky 

a.s., zatímco Česká spořitelna a.s. vykazuje výdaje nejvyšší. Rozdíl je způsoben 

velikostí úrokové sazby u jednotlivých bank. 
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4.1.2 Průběh rekonstrukce 

Další částí tohoto návrhu je odhad časového plánu rekonstrukce výrobní haly. Ke 

zjištění časového rozsahu celého projektu je použita metoda CPM. Výčet činností je 

uveden v tabulce č. 20. 

Tab. 20: Činnosti zateplení výrobní haly. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo Činnost 
Vstup 

[i] 

Výstup 

[j] 

Doba 

trvání 

[dny] 

1. Plánování projektu 1 2 15 

2. Výběr stavebního podniku 2 3 7 

3. Vyčíslení rozpočtu 2 4 14 

4. Příprava k rekonstrukci haly 3 5 2 

5. Najmutí pracovníků 3 4 9 

6. Koupě materiálu 4 5 10 

7. Montáž lešení a stavebních výtahů 5 6 2 

8. Úprava povrchů, omítky 6 7 3 

9. Montáž výztužné sítě 7 8 3 

10. Staveništní přesun hmot 8 9 2 

11. Oplechování parapetů 9 10 1 

12. Zpětná montáž okapů 10 11 3 

13. Montáž plastových oken 11 12 4 

14. Izolace proti vodě nátěrem 10 12 2 

15. Montáž dveří 12 13 2 

16. Úklidové práce 13 14 2 

17. Dokončení 14 15 1 

Celkový počet činností je v tomto případě sedmnáct. Začátek projektu je brán z pohledu 

Zdeněk Maixner - ANTIKOR s.r.o., od bodu, kdy podnik projekt začal plánovat. Konec 

je definován odjezdem stavebního podniku. V tabulce č. 21 jsou již výpočty potřebné k 

vypracování síťového grafu a zobrazení kritické cesty. 
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Tab. 21: Výpočet CPM. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Vstup 

[i] 

Výstup 

[j] 

Doba 

trvání 

[dny] 

Začátek 

možný 

Konec 

možný 

Začátek 

přípustný 

Konec 

přípustný 

Rezerva 

časová 

1 2 15 0 15 0 15 0 

2 3 7 15 22 15 22 0 

2 4 14 15 29 17 31 2 

3 5 2 22 24 39 41 17 

3 4 9 22 31 22 31 0 

4 5 10 31 41 31 41 0 

5 6 2 41 43 41 43 0 

6 7 3 43 46 43 46 0 

7 8 3 46 49 46 49 0 

8 9 2 49 51 49 51 0 

9 10 1 51 52 51 52 0 

10 11 3 52 55 52 55 0 

11 12 4 55 59 55 59 0 

10 12 2 52 54 57 59 5 

12 13 2 59 61 59 61 0 

13 14 2 61 63 61 63 0 

14 15 1 63 64 63 64 0 

Z této tabulky lze vyčíst, že celý projekt se skládá z patnácti uzlů, které na sebe 

navazují, a délka trvání celého projektu je 64 dní. Poslední částí je určení kritické cesty 

pomocí síťového grafu. Kritická cesta je zobrazena v grafu č. 7. 
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Graf 7: Síťový graf znázorňující kritickou cestu. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z provedené síťové analýzy lze vyvodit, že kritická cesta prochází uzly 1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-14-15. Kritická cesta je nejdelší cestou. Proto, kdyby došlo k nějakému 

zdržení, došlo by k posunutí celého plánu rekonstrukce. Plánovaná délka projektu 

neboli délka kritické cesty je 64 dní. Při převedení tato hodnota odpovídá 2 měsícům a 3 

dnům. 

4.2 Propagace 

Potenciální problém představuje závislost části výroby (obrobna) na jednom klíčovém 

zákazníkovi (přes devadesát procent výroby tvoří zakázky pro podnik BOSCH DIESEL 

s.r.o.). To by mohl být v budoucnu problém, pokud by se BOSCH DIESEL s.r.o. 

rozhodl, že už nestojí o další spolupráci. V tu chvíli by se jedna ze dvou výrobních hal 

téměř zastavila.  

Klientelu podniku tvoří v absolutní většině právnické osoby, podniky. Fyzické osoby, 

domácnosti, tvoří velmi malou část z celkových zakázek. Řešením tohoto problému je 
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nalézt nové zákazníky. Podnik by si měl zjistit, se kterými podniky či osobami dosud 

nenavázal kontakt a oslovit je. Mělo by se jednat nejlépe o podniky, které se nacházejí v 

Pardubickém kraji, ale není to pravidlem. Také by pomohla účast podniku na 

událostech, jako veletrhy práce, pro větší zviditelnění. S tím souvisí propagace 

společnosti, která je zmíněna níže. 

V oblasti marketingu podnik přistupuje k fyzickým osobám ve formě reklam v místním 

tisku, plakátů v blízkém okolí. Firemní auta jsou polepena nálepkami. Většina 

prostředků propagace je umístěna v Letohradě. Billboardy nebo reklamy na budovách 

nejsou použity. V tomto případě vzniká otázka, zda je využití billboardů efektivní. Ke 

zvážení je rovněž zřízení reklamy v místním rozhlase. V tabulce č. 22 je vypracován 

přehled cen billboardů a reklamy v rozhlase v okolí. 

Tab. 22: Přehled cen billboardů a rozhlasu v okolí. (Zdroj vlastní zpracování) 

Billboard 

Město Komunikace Velikost (m) Cena bez DPH/měsíc 

Ústí nad Orlicí silnice I. třídy 5,1x2,4 11000 Kč 

Ústí nad Orlicí silnice I. třídy 5,1x2,4 6 000 Kč 

Česká Třebová silnice I. třídy 5,1x2,4 6 000 Kč 

Česká Třebová silnice I. třídy 5,1x2,4 6 000 Kč 

Lanškroun parkoviště 5,1x2,4 na poptávky 

Rozhlas 

Oblast vysílání Vysílání Cena za spot Doba reklamy 

Pardubický kraj 
Reklamní časy (každých 30 

minut) 
300 Kč 30 sekund 

Velikost billboardu je pro řidiče dostatečná. Čitelný a přehledný se billboard jeví okolo 

50 metrů. Všechny uvedené billboardy se nachází v okolních městech. Podmínkou pro 

jejich pronájem je alespoň měsíční užívání. Kromě billboardu v Lanškrouně jsou 

všechny na silnici první třídy, což znamená, že je zde velký provoz.  

Reklamu v rozhlase provádí Český rozhlas, konkrétně regionální stanice Pardubice, 

která vysílá v Pardubickém kraji. U rozhlasu se platí za zmínění spotu. Cena se také 

navyšuje, pokud doba reklamy přesáhne délku 30 sekund. V tom případě záleží na 

přesáhnutém čase. Nová cena se spočítá pomocí přiřazeného koeficientu. Spot může být 
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zmíněn i několikrát za den, čtyři a více spotů denně na týden jsou doprovázeny slevou 

15 %. U dvou týdnů je sleva 20 %. Reklamní spoty se hlásí dvakrát za hodinu. 

Podnik by se pro zviditelnění měl účastnit více akcí a veletrhů ve svém oboru, prospělo 

by to k poznání nových technologií a získávání zákazníků. Mezi takové akce patří 

Intertool. Jedná se o veletrh v oboru strojírenství konaný ve Vídni. Další možností je 

Toolex, což je veletrh konaný v Polsku, zaměřený na obrábění kovů, nové technologie a 

stroje pro obrábění kovů. V Praze se koná Sourcing Day Tschechien, což je akce 

zaměřená na obráběné komponenty, produkty a konstrukce z kovů, frézy a lisy. Z názvu 

už je patrné, že kupujícími zde jsou německé podniky, tudíž se jedná o příležitost získat 

zahraniční klientelu (24). 

4.2.1 Webové stránky 

Úkolem webových stránek je vzbudit zájem zákazníka a přimět ho společnost 

kontaktovat. Zájem o zlepšení webových stránek přišel přímo od společnosti. Podnik si 

je vědom, že je potřeba doplnit informace a celkově zdokonalit web. Toto platí zejména 

pro zákazníky ze vzdálených míst, kteří se o podniku dozvědí prostřednictvím 

webových stránek.  

Na úvodní stránce je vytvořena anketa o přehlednosti webu, zda lidé našli to, co hledali. 

Z výsledků ankety vzešel výsledek, že 42 % se nedohledalo chtěných informací, což 

naznačuje, že na webových stránkách něco chybí. 

Úvodní strana je přehledná a není přeplněna informacemi. Z kontaktů je uvedena 

adresa, email, ale chybí telefon. Ten by mohl být doplněn, ať jsou kontakty úplné už na 

úvodní straně. Otázky v dané anketě by mohly být nahrazeny konkrétnějšími dotazy.  

 Jsou webové stránky přehledné? 

 Chtělo by to doplnit galerii? 

 Je historie podniku komplikovaná? 

 Je patrné, jaké služby poskytujeme? 
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Historie společnosti je vcelku podrobná, ale mohla by se udělat časová linka. Zde by se 

zaznamenaly největší zakázky a úspěchy, získání nových zákazníků, splnění norem 

ISO. 

Dalším bodem je průběžná aktualizace informací. V průběhu posledních dvou let jsou 

na webu zaznamenány pouze tři aktuality v záložce novinky. Galerie fotek potřebuje 

lépe uspořádat. Rozdělit fotky dle výrobních hal, aktualizovat fotky a přidávat 

nejnovější výrobky. 

Rozdělení galerie: 

 obrobna, 

 klempírna, 

 sklad materiálu, 

 přístroje. 

K informacím u výrobních hal by se mohly doplnit informace o největších a 

nejúspěšnějších zakázkách. Nakonec bych přidal návštěvníkům možnost komentáře a 

dotazů ohledně společnosti a webových stránek. 

4.3 Pohledávky po splatnosti 

S vymáháním pohledávek v současné době podnik nemá problémy, naopak ve 

sledovaném období dosahuje dobrých výsledků, které se stále zlepšují. Nicméně 

donedávna podnik měl problém s několika odběrateli a problémy se musely řešit soudní 

cestou. Z tohoto důvodu je tento návrh spíše preventivní opatření do budoucna.  

V současné době podnik užívá následující postup řízení pohledávek po splatnosti. U 

každé zakázky je sjednaný termín splatnosti. V případě, že odběratel do smluveného 

termínu nezaplatí, obchodní zástupce podniku začíná jednat s odběratelem a zjišťuje 

příčinu neuhrazení. Následně je poskytnut náhradní termín splatnosti, maximálně 

dalších 14 kalendářních dní. Pokud ani v této době není pohledávka uhrazena, je zaslána 

odběrateli firemní upomínka s náhradní lhůtou 3 pracovních dnů. Jestliže odběratel na 

upomínku nezareaguje včas, pak podnik vymáhá inkaso soudní cestou. 
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4.3.1 Rozčlenění odběratelů dle bonity 

Nejdříve by si společnost měla rozčlenit stávající a loajální zákazníky dle jejich 

schopnosti hradit pohledávky do skupin v závislosti na zkušenostech z předchozích 

transakcí. Rozdělení zákazníků do skupin dle bonity je uvedeno v tabulce č. 23. U 

nových zákazníků je zapotřebí odhadnout jejich platební morálku, protože s nimi 

podnik žádné zkušenosti nemá. Zdrojem informací mohou být reference od obchodních 

partnerů, eventuelně registry dlužníků. Výsledkem je rozhodnutí, zda obchodní spojení 

navázat, a definování podmínek smlouvy, zejména platebních podmínek a platebně-

zajišťovacích instrumentů. 

Tab. 23: Rozdělení bonity zákazníků. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Bonita zákazníka Opožděné platby 

vynikající žádné nejsou 

dobrá pouze zřídka 

neuspokojivá nekonzistentní hrazení pohledávek 

špatná pravidelně pozdní placení 

velmi špatná platba neproběhla nikdy včas 

4.3.2 Inkaso pohledávky předem   

Po rozdělení zákazníků do skupin bude patrné, jak k zakázkám přistupovat. U 

odběratelů, kteří mají dobrou bonitu, se nic nezmění. U těch, jež mají problémy s 

bonitou, je varianta, že určité procento z celkové hodnoty zakázky by se platilo předem. 

Tím by se měla zvýšit motivace k časnému splacení pohledávky. 

Částka, která by se platila předem, závisí na hodnotě zakázky. Dále na době, která je 

potřeba k tomu, aby byla zakázka dokončena. Nakonec na bonitě zákazníka, s horší 

schopností splácet se procento k úhradě předem bude zvětšovat. 

Inkaso pohledávky předem se bude týkat kategorií bonity, neuspokojivá, špatná a velmi 

špatná. Pouze v těchto případech platí pravidlo o uhrazení určité částky celé zakázky. 
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4.3.3 Smluvní pokuty  

Pokud i po těchto krocích nenastane úhrada pohledávky, je potřeba zhotovit šablonu, ze 

které bude jasné jak postupovat dále. Jedním z řešení je pokuta za neuhrazení 

pohledávky včas v podobě úroků z prodlení. Další možností je soudní řízení. Soudním 

řízením nedávno společnost řešila inkasa pohledávek, ale je to spíše poslední možnost, 

když se předchozí opatření projeví jako neúčinná.  

Občanský zákoník praví, že úroky z prodlení jako smluvní pokuta musí být dohodnuty 

předem a uvedeny ve smlouvě (Zákon č. 89/2012 Sb., paragraf 1970). Může být 

dohodnuta ke každému dni po splatnosti nebo udávána měsíčně. Nicméně jejich 

hodnota se pohybuje v řádu 8 procentních bodů, což je hodnota stanovená Českou 

národní bankou, a hodnota odpovídá výši roční repo sazby (Nařízení vlády č. 351/2013 

Sb., paragraf 2). Úroky z prodlení mohou být uplatněny pouze v případě nesplacení 

pohledávky v daném termínu (23). 

Obecně je stanoven limit na uhrazení závazků 14 dní. Pokud jsou k této hodnotě 

připočteny hodnoty ze směrnice podniku, náhradní termín (dalších 14 dní) a firemní 

upomínka (3 pracovní dny), tak celková hodnota vychází na 31 dní. To je v podstatě 

jeden měsíc. Od této doby a dále budou zakázky, namísto soudní cesty, penalizovány 

úroky z prodlení. Výše navržených úroků z prodlení je uvedena v tabulce č. 24. 

Tab. 24: Výše úroků z prodlení. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Opožděné platby Navržené výše úroků z prodlení 

Do 15 dnů 1,5 % z hodnoty zakázky 

Do 30 dnů 3 % z hodnoty zakázky 

Do 45 dnů  4 % z hodnoty zakázky 

Do 60 dnů 5 % z hodnoty zakázky 

Do 90 dnů 7 % z hodnoty zakázky 

Nad 90 dnů Zahájení soudního řízení 

Úroky z prodlení by byly založeny na době po splatnosti pohledávky. Jejich výše se 

odvíjí od celkové hodnoty zakázky a postupně se zvyšuje s narůstající dobou po 

splatnosti. Pokud pohledávka nebude uhrazena do 90 dnů po splatnosti, tak by se měla 

zvažovat možnost vyřídit situaci soudní cestou.   
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci v podniku Zdeněk 

Maixner - ANTIKOR s.r.o. v období 2010-2014 užitím metod finanční analýzy. 

Bakalářská práce má tři hlavní části. První, teoretická východiska, druhá, analýzu 

současného stavu a třetí, vlastní návrhy řešení. V první je znázorněna problematika 

finanční analýzy odbornou literaturou. Analýza současného stavu již zobrazuje vybrané 

ukazatele finanční analýzy a jejich výpočet podle účetních výkazů poskytnutých 

společností. Návrhová část vychází z analýzy současného stavu, která je v podstatě 

jejím podkladem.  

Po provedení finanční analýzy vzešlo najevo, že se společnost během posledních pěti 

zkoumaných let podstatně zlepšila ve finanční oblasti a finančního zdraví. Z období 

2010-2014 je nejlepších výsledků dosaženo právě v roce 2014 téměř ve všech oblastech. 

Naopak nejhorší hodnoty byly zaznamenány převážně v roce 2011. Právě od tohoto 

roku podnik začal velmi prosperovat. 

Mezi silné stránky definitivně patří inkasa pohledávek. Ve sledovaném období podnik 

pouze v roce 2010 platil své závazky dříve, než inkasoval své pohledávky. Dále je 

potřeba vyzdvihnout platební morálku. Stejně jako klesají dny inkasa pohledávek, tak i 

placení závazků. Do toho také spadá zadluženost. V roce 2010 zadluženost přesahovala 

80 %, v roce 2014 klesla pod 50 %. Další silnou stránkou jsou dobré výsledky 

produktivity práce. Stejně tak dobré výsledky ukazuje bonitní model, Index bonity, a 

bankrotní model, IN05. U těchto ukazatelů jsou nejhorší výsledky zaznamenány opět v 

roce 2011. To je také jediný případ, kdy se podle bankrotního modelu podnik k 

bankrotu skutečně blížil. 

Ze slabých stránek finančního hospodaření je nutné zdůraznit výsledky ukazatelů 

likvidity, které nedosahují doporučených hodnot, přestože se v roce 2014 velmi 

zlepšily. Podobný stav je u rozdílových ukazatelů obecně, nejlepší hodnoty byly 

zaznamenány v roce 2014, ale do roku 2013 byly všechny hodnoty záporné. Další 

slabinu nebylo možné zjistit z finanční analýzy, nýbrž z konzultací v podniku. Jedná se 

o klientelu na výrobní hale obrobny. Zde je hlavním zákazníkem BOSCH DIESEL s.r.o. 
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Jihlava, tvořící kolem 90 % zakázek na obrobně. V případě, že by se zákazník rozhodl 

ukončit spolupráci, jedna z výrobních hal by se prakticky zastavila. 

Návrhová část prezentuje návrhy zaměřené na posílení silných stránek podniku. První 

návrh se týká financování rekonstrukce haly klempírny na základě metody současné 

hodnoty výdajů na úvěr. Jedná se o zateplení, výměnu oken a vrat. V tomto případě byl 

vypracován plán financování rekonstrukce na základě poskytnutého rozpočtu v podobě 

splátkového kalendáře. Pro porovnání jsou vypočteny současné výdaje a úroky u třech 

bank. K zjištění přibližné délky celé rekonstrukce bylo dosaženo použití CPM metody a 

vytvoření síťového grafu. Přibližný výsledek dosahuje hodnoty 64 dní. 

Další návrh se týká posílení jednoho z marketingových nástrojů, jímž je propagace 

(návrh na zlepšení webových stránek). Cílem je akvizice nových zákazníků. Poslední 

návrh se týká řešení pohledávek po splatnosti nebo spíše jak jim předejít. Návrh je 

zpracován na základě existujícího firemního postupu řízení pohledávek a je rozšířen o 

nové prvky. Zákazníci zde jsou rozděleni do tříd podle bonity. Od neuspokojivé bonity 

je po zákazníkovi požadována platba předem. Pokud by došlo k neuhrazení pohledávky 

včas, následovala by pokuta v podobě úroků z prodlení. Jejich hodnota narůstá s 

postupným pozdějším splacením.  
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I 

 

PŘÍLOHA Č. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2010-2014 

Zdeněk Maixner - Antikor s.r.o.   Rozvaha (tis. 

Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

      AKTIVA CELKEM 16 296 15 469 16 096 16 220 22 772 

A.     
Pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál 0 0 0 0 0 

B.     Dlouhodobý majetek 9 328 9 249 7 277 7 392 13 886 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek -2 654 -2 042 -1 350 -814 -282 

  I. 1. Zřizovací výdaje 146 115 83 51 19 

  

 

2. 

Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 0 0 0 0 0 

  

 

3. Software 55 136 298 305 307 

  

 

4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

  

 

5. Goodwill (+/-) -2 855 -2 293 -1 732 -1 170 -608 

  

 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

  

 

7. 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 0 0 0 0 0 

    8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 11 982 11 291 8 627 8 206 14 168 

B. II. 1. Pozemky 332 332 332 332 332 

  

 

2. Stavby 1 482 1 027 606 219 -143 

  

 

3. 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 10 213 10 066 7 913 7 969 14 383 

  

 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

  

 

5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

  

 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

  

 

7. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 0 0 0 0 0 

  

 

8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 3 0 0 0 0 

    9. 

 Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku (+/-) -45 -135 -224 -314 -404 

B. III.   Finanční dlouhodobý majetek 0 0 0 0 0 

B. III. 1. 

Podílové cenné papíry a vklady v 

podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 

  

 

2. 

Podílové cenné papíry a vklady v 

podnicích s podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

  

 

3. 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

vklady 0 0 0 0 0 

  

 

4. Půjčky podnikům ve skupině 0 0 0 0 0 

    5. Jiné dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C.     Oběžná aktiva 6 754 6 099 4 829 5 705 8 869 

C. I.   Zásoby 2 946 3 935 3 369 3 964 3 453 

C. I. 1. Materiál 1 800 2 023 1 819 1 795 1 634 

  

 

2. Nedokončená výroba a polotovary 1 103 1 871 1 508 2 126 1 777 



 

II 

 

  

 

3. Výrobky 0 0 0 0 0 

  

 

4. Zvířata 0 0 0 0 0 

  

 

5. Zboží 42 42 42 42 42 

    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku 0 0 0 0 0 

  

 

2. 

Pohledávky ke společníkům a 

sdružení 0 0 0 0 0 

  

 

3. 

Pohledávky v podnicích s 

rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 

  

 

4. 

Pohledávky v podnicích s podstatným 

vlivem 0 0 0 0 0 

    5. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky 3 492 2 578 3 031 2 691 2 816 

C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku 2 652 2 573 3 021 2 681 2 797 

  

 

2. 

Pohledávky ke společníkům a 

sdružení 0 0 0 0 0 

  

 

3. Sociální zabezpečení 0 0 0 0 0 

  

 

4. Stát - daňové pohledávky 0 0 0 0 0.3 

  

 

5. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

  

 

6. 

Pohledávky v podnicích s 

rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 

  

 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 851 5 10 10 19 

  

 

8. 

Pohledávky v podnicích s podstatným 

vlivem 0 0 0 0 0 

    9. Jiné pohledávky -12 0 0 0 0 

C. IV.   Finanční majetek 317 -414 -1 571 -950 2 600 

C. IV. 1. Peníze 8 77 26 71 5 

  

 

2. Účty v bankách 309 -491 -1 597 -1 022 2 595 

    3. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D.     

Ostatní aktiva - přechodné 

účty aktiv 214 121 3 991 3 122 16 

D. I.   Časové rozlišení 214 121 3 991 3 122 16 

D. I. 1. Náklady příštích období 214 121 3 991 3 122 16 

  

 

2. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

    3. Kurzové rozdíly aktivní 0 0 0 0 0 

D. II.   Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

 

  



 

III 

 

Zdeněk Maixner - Antikor s.r.o.   Rozvaha 

(tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

      PASIVA CELKEM 16 296 15 469 16 096 16 220 22 772 

A.     Vlastní kapitál 2 762 2 941 4 410 5 774 11 946 

A. I.   Základní kapitál 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 

A. I. 1. Základní kapitál 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 

    2. 

Vlastní akcie a vlastní obchodní 

podíly 0 0 0 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A. II. 1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

  

 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

  

 

3. 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku 0 0 0 0 0 

A. III.   Fondy ze zisku 0 1 421 459 1 541 15 

A. III. 1. 

 Zákonný rezervní 

fond/Nedělitelný fond 0 1 421 459 1 541 15 

    2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A. IV.   

Hospodářský výsledek minulých 

let 0 0 1 562 729 4 607 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 0 0 1 562 729 4 607 

    2. Nerozdělená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A. V.   

Hospodářský výsledek běžného 

účetního období 1 421 180 1 049 2 163 5 984 

B.     Cizí zdroje 13 520 12 509 11 677 10 418 10 848 

B. I.   Rezervy 0 0 0 0 0 

B. I. 1. 

Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 0 0 0 0 0 

  

 

2. 

Rezerva na důchody a podobné 

závazky 0 0 0 0 0 

  

 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

    4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky 0 0 0 109 109 

B. II. 1. 

Závazky k podnikům s 

rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 

  

 

2. 

Závazky k podnikům s podstatným 

vlivem 0 0 0 0 0 

  

 

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

  

 

4. Emitované dluhopisy 0 0 0 0 0 

  

 

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

  

 

6. Dohadné účty pasivní 0 0 0 109 109 

    7. Jiné dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky 3 880 6 798 9 615 9 050 6 133 

B. III. 1. Závazky z obchodního styku 1 927 3 342 7 284 5 875 3 485 

  

 

2. 

Závazky ke společníkům a 

sdružení 0 0 0 0 0 

  

 

3. Závazky k zaměstnancům 618 706 745 864 933 

  

 

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 293 1 123 866 375 417 



 

IV 

 

  

 

5. Stát - daňové závazky a dotace 852 878 461 1 831 1 220 

  

 

6. Krátkodobé přijaté zálohy 0 634 0 0 0 

  

7. Dohadné účty pasivní 9 115 258 104 79 

  

 

8. 

Závazky k podnikům s 

rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 

  

 

9. 

Závazky k podnikům s podstatným 

vlivem 0 0 0 0 0 

    10. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 9 639 5 711 2 063 1 258 4 606 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 3 963 2 676 1 499 1 258 4 606 

  

 

2. Běžné bankovní úvěry 5 676 3 035 564 0 0 

    3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.     

Ostatní pasíva - přechodné 

účty pasív 15 18 9 28 -22 

C. I.   Časové rozlišení 15 18 9 28 -22 

C. I. 1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 

  

 

2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

    3. Kurzové rozdíly pasivní 0 0 0 0 0 

C. II.   Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

 

  



 

V 

 

PŘÍLOHA Č. 2: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA OBDOBÍ 

2010-2014 

Zdeněk Maixner - Antikor s.r.o.   Výkaz zisků a 

ztrát (tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

  I.   Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

A.     

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 0 0 0 0 0 

  +   Obchodní marže 0 0 0 0 0 

  II.   Výkony 16 818 27 817 35 056 36 165 43 381 

  II. 1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 16 405 27 050 35 418 35 546 43 731 

  

 

2. 

Změna stavu vnitropodnikových 

zásob vlastní výroby 413 767 -362 618 -350 

  

 

3. Aktivace 0 0 0 0 0 

B.     Výkonová spotřeba 6 542 10 201 14 541 12 871 13 788 

B. 

 

1. Spotřeba materiálu a energie 4 961 7 709 10 714 9 631 9 844 

B.   2. Služby 1 581 2 492 3 827 3 240 3 944 

  +   Přidaná hodnota 10 276 17 617 20 515 23 294 29 593 

C.     Osobní náklady 6 527 13 695 15 330 16 684 19 284 

C. 

 

1. Mzdové náklady 5 014 10 386 11 723 12 732 14 833 

C. 

 

2. 

Odměny členům orgánů společnosti 

a družstva 0 0 0 0 0 

C. 

 

3. 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 1 407 3 086 3 349 3 642 4 132 

C. 

 

4. Sociální náklady 106 223 257 274 318 

D.     Daně a poplatky 62 91 103 96 92 

E.     

Odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku 1 234 2 716 2 941 1 886 2 402 

  III.   

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 121 333 1 400 791 868 

  III. 1. 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku  1 40 900 277 324 

  

 

2. Tržby z prodeje materiálu 120 293 500 514 544 

F.     

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 7 48 27 220 219 

  

 

1. 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 0 0 0 201 190 

  

 

2. Prodaný materiál 7 48 27 19 29 

G.     

Změna stavu rezerv a opr.pol.v 

prov.obl.a kompl.nákl. p,.období 0 0 0 0 0 

  IV.   Ostatní provozní výnosy 281 484 562 570 572 

H.     Ostatní provozní náklady 548 671 1 946 1 278 1 287 

  V.   Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I.     Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

  *   Provozní hospodářský výsledek 2 299 1 214 2 131 4 526 7 750 



 

VI 

 

  VI.   

Tržby za prodej cenných papírů a 

vkladů 0 0 0 0 0 

J.     Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0 

  VII.   

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 0 0 0 0 0 

  VII. 1. 

Výnosy z cenných papírů a vkladů v 

podnicích a ve skupině 0 0 0 0 0 

  

 

2. 

Výnosy z ostatních dlouhodobých 

cenných papírů a vkladů 0 0 0 0 0 

  

 

3. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 0 0 0 0 0 

  VIII.   

Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 0 0 0 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

  IX.   

Výnosy z přecenění cenných papírů 

a derivátů 0 0 0 0 0 

L.     

Náklady z přecenění cenných papírů 

a derivátů 0 0 0 0 0 

M.     

Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 

  X.   Výnosové úroky 0 5 -3 0 0 

N.     Nákladové úroky 366 558 419 371 313 

  XI.   Ostatní finanční výnosy 10 20 1 25 226 

O.     Ostatní finanční náklady 189 388 391 434 331 

  XII.   Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P.     Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

  *   

Finanční výsledek 

hospodaření -545 -921 -812 -780 -418 

Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost 333 129 333 1 587 1 343 

Q.   1. - splatná 333 129 333 1 587 1 343 

    2. - odložená 0 0 0 0 0 

  **   

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 1 421 164 986 2 159 5 990 

  XIII.   Mimořádné výnosy 0 21 66 4 -5 

R.     Mimořádné náklady 0 5 3 0 0 

S.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

S. 

 

1. - splatná 0 0 0 0 0 

  

 

2. - odložená 0 0 0 0 0 

  *   

Mimořádný hospodářský 

výsledek -0.03 16 63 4 -5 

T.     

Převod podílu na hospodářském 

výsledku společníkům 0 0 0 0 0 

  ***   
Hospodářský výsledek za 

účetní období 1 421 180 1 049 2 163 5 984 

      

Hospodářský výsledek před 

zdaněním 1 754 309 1 382 3 750 7 327 

 



 

VII 

 

PŘÍLOHA Č. 3: SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ ÚVĚRU 

ROK SPLÁTKA PS úvěru ÚROK ÚMOR PLATBA KS úvěru 

1 

1. 658 339 Kč 4 543 Kč 8 895 Kč 13 437 Kč 649 444 Kč 

2. 649 445 Kč 4 481 Kč 8 956 Kč 13 437 Kč 640 489 Kč 

3. 640 489 Kč 4 419 Kč 9 018 Kč 13 437 Kč 631 471 Kč 

4. 631 471 Kč 4 357 Kč 9 080 Kč 13 437 Kč 622 391 Kč 

5. 622 391 Kč 4 294 Kč 9 143 Kč 13 437 Kč 613 248 Kč 

6. 613 248 Kč 4 231 Kč 9 206 Kč 13 437 Kč 604 042 Kč 

7. 604 043 Kč 4 168 Kč 9 269 Kč 13 437 Kč 594 774 Kč 

8. 594 773 Kč 4 104 Kč 9 333 Kč 13 437 Kč 585 440 Kč 

9. 585 440 Kč 4 040 Kč 9 398 Kč 13 437 Kč 576 042 Kč 

10. 576 043 Kč 3 975 Kč 9 462 Kč 13 437 Kč 566 581 Kč 

11. 566 580 Kč 3 909 Kč 9 528 Kč 13 437 Kč 557 052 Kč 

12. 557 052 Kč 3 844 Kč 9 593 Kč 13 437 Kč 547 459 Kč 

2 

13. 547 459 Kč 3 777 Kč 9 660 Kč 13 437 Kč 537 799 Kč 

14. 537 799 Kč 3 711 Kč 9 726 Kč 13 437 Kč 528 073 Kč 

15. 528 073 Kč 3 644 Kč 9 793 Kč 13 437 Kč 518 280 Kč 

16. 518 279 Kč 3 576 Kč 9 861 Kč 13 437 Kč 508 418 Kč 

17. 508 418 Kč 3 508 Kč 9 929 Kč 13 437 Kč 498 489 Kč 

18. 498 489 Kč 3 440 Kč 9 998 Kč 13 437 Kč 488 491 Kč 

19. 488 492 Kč 3 371 Kč 10 067 Kč 13 437 Kč 478 425 Kč 

20. 478 425 Kč 3 301 Kč 10 136 Kč 13 437 Kč 468 289 Kč 

21. 468 289 Kč 3 231 Kč 10 206 Kč 13 437 Kč 458 083 Kč 

22. 458 083 Kč 3 161 Kč 10 276 Kč 13 437 Kč 447 807 Kč 

23. 447 807 Kč 3 090 Kč 10 347 Kč 13 437 Kč 437 460 Kč 

24. 437 460 Kč 3 018 Kč 10 419 Kč 13 437 Kč 427 041 Kč 

3 

25. 427 041 Kč 2 947 Kč 10 491 Kč 13 437 Kč 416 550 Kč 

26. 416 550 Kč 2 874 Kč 10 563 Kč 13 437 Kč 405 987 Kč 

27. 405 987 Kč 2 801 Kč 10 636 Kč 13 437 Kč 395 351 Kč 

28. 395 352 Kč 2 728 Kč 10 709 Kč 13 437 Kč 384 643 Kč 

29. 384 642 Kč 2 654 Kč 10 783 Kč 13 437 Kč 373 859 Kč 

30. 373 859 Kč 2 580 Kč 10 858 Kč 13 437 Kč 363 001 Kč 

31. 363 002 Kč 2 505 Kč 10 932 Kč 13 437 Kč 352 070 Kč 

32. 352 069 Kč 2 429 Kč 11 008 Kč 13 437 Kč 341 061 Kč 

33. 341 062 Kč 2 353 Kč 11 084 Kč 13 437 Kč 329 978 Kč 

34. 329 978 Kč 2 277 Kč 11 160 Kč 13 437 Kč 318 818 Kč 

35. 318 817 Kč 2 200 Kč 11 237 Kč 13 437 Kč 307 580 Kč 

36. 307 580 Kč 2 122 Kč 11 315 Kč 13 437 Kč 296 265 Kč 

4 

37. 296 265 Kč 2 044 Kč 11 393 Kč 13 437 Kč 284 872 Kč 

38. 284 872 Kč 1 966 Kč 11 472 Kč 13 437 Kč 273 400 Kč 

39. 273 401 Kč 1 886 Kč 11 551 Kč 13 437 Kč 261 850 Kč 



 

VIII 

 

40. 261 850 Kč 1 807 Kč 11 630 Kč 13 437 Kč 250 220 Kč 

41. 250 220 Kč 1 727 Kč 11 711 Kč 13 437 Kč 238 509 Kč 

42. 238 509 Kč 1 646 Kč 11 791 Kč 13 437 Kč 226 718 Kč 

43. 226 718 Kč 1 564 Kč 11 873 Kč 13 437 Kč 214 845 Kč 

44. 214 845 Kč 1 482 Kč 11 955 Kč 13 437 Kč 202 890 Kč 

45. 202 890 Kč 1 400 Kč 12 037 Kč 13 437 Kč 190 853 Kč 

46. 190 853 Kč 1 317 Kč 12 120 Kč 13 437 Kč 178 733 Kč 

47. 178 733 Kč 1 233 Kč 12 204 Kč 13 437 Kč 166 529 Kč 

48. 166 529 Kč 1 149 Kč 12 288 Kč 13 437 Kč 154 241 Kč 

5 

49. 154 241 Kč 1 064 Kč 12 373 Kč 13 437 Kč 141 868 Kč 

50. 141 868 Kč 979 Kč 12 458 Kč 13 437 Kč 129 410 Kč 

51. 129 410 Kč 893 Kč 12 544 Kč 13 437 Kč 116 866 Kč 

52. 116 865 Kč 806 Kč 12 631 Kč 13 437 Kč 104 234 Kč 

53. 104 235 Kč 719 Kč 12 718 Kč 13 437 Kč 91 517 Kč 

54. 91 517 Kč 631 Kč 12 806 Kč 13 437 Kč 78 711 Kč 

55. 78 711 Kč 543 Kč 12 894 Kč 13 437 Kč 65 817 Kč 

56. 65 817 Kč 454 Kč 12 983 Kč 13 437 Kč 52 834 Kč 

57. 52 834 Kč 365 Kč 13 073 Kč 13 437 Kč 39 761 Kč 

58. 39 761 Kč 274 Kč 13 163 Kč 13 437 Kč 26 598 Kč 

59. 26 599 Kč 184 Kč 13 254 Kč 13 437 Kč 13 345 Kč 

60. 13 345 Kč 92 Kč 13 345 Kč 13 437 Kč 0 Kč 

 


