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ABSTRAKT 

Ve své závěrečné bakalářské práci se zabývám zhodnocením hospodářské situace 

podniku ES systems produkt s.r.o. v letech 2010 až 2014 a následnými návrhy pro její 

zlepšení. Práce je rozdělena do tří základních úseků. Prvním z nich je teoretická část, ve 

které je nastíněno, jaké nástroje finanční analýzy použiji. Další částí je samotná analýza 

současného stavu firmy. Výsledkům této analýzy se věnuje poslední část, ve které jsou 

uvedeny mé návrhy na jejich zlepšení. 

ABSTRACT 

In my final bachelor thesis I deal with evaluation of economic situation in company ES 

systems produkt s.r.o. between years 2010-2014 and proposals to its improving. The 

thesis is divided into three basic parts. The first is theoretical part, where are explained 

instruments of financial analysis, which are used in the next part. The next part is 

analysis of conterporary condition of company. The last part is focused on results of the 

analysis and their improving. 
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Finanční analýza, účetní výkazy, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, rentabilita, 
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ÚVOD 
Dnešní vysoká konkurence vyžaduje, aby každý podnik, který chce přežít a udržet se na 

trhu, měl dokonale pod kontrolou své finance. Finanční analýza nám poskytuje detailní 

pohled právě do jednotlivých finančních aktivit, které je potřeba vhodně koordinovat 

tak, aby podnik co nejefektivněji dosáhl svých stanovených finančních cílů. Mezi 

takové primární cíle patří například maximalizace zisku, tržeb, hodnoty i tržní hodnoty 

podniku nebo přežití podniku. Jejich důležitost závisí na druhu podniku.  

Dle pravidel jasně daných legislativou musí každá firma na konci účetního období (na 

konci roku) písemně vykazovat své finanční aktivity. Tyto výkazy slouží jako základní 

podklady pro účely finanční analýzy. Díky výsledkům a jejich komparací s hodnotami, 

buď doporučenými, nebo konkurenčními, jsme schopni určit silné a slabé stránky firmy 

i její výkonnost a zhodnotit opatření, díky kterým by se mohla firma nejefektivněji 

zlepšit v oblastech s horšími hodnotami. Výsledky jsou užitečné pro všechny 

stakeholdery, jak pro vlastníky, tak pro management i pro zákazníky, dodavatele, 

odběratele, zaměstnance, širokou veřejnost i stát. 

Analyzovanou společností je firma ES systems produkt, která se zabývá výrobou 

topných panelů. Byla založena v roce 2010 ve městě Znojmě.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Hlavním cílem této bakalářské práce jsou konkrétní návrhy pro zlepšení finanční situace 

firmy ES systems produkt s.r.o.. Tyto cíle jsou navrženy dle nedostatků zjištěných 

v rámci finanční analýzy daného podniku v letech 2010 až 2014 za pomoci různých 

ukazatelů finanční analýzy. Jako podklady k analýze poslouží účetní závěrky, a to 

zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích. Ty jsou volně 

přístupné na internetu ve Sbírce listin anebo jsou poskytnuty účetním oddělením firmy. 

První část práce je zaměřena na teoretické poznatky - podrobné popisy jednotlivých 

typů analýz a jejich ukazatelů. Pro kompletní analýzu firmy jsem zvolila tyto metodické 

přístupy: poměrovou analýzu, analýzu extenzivních ukazatelů (vertikální a horizontální) 

a soustavy ukazatelů, se kterými jsem se seznámila v předmětu Finanční analýza  

a plánování a v odborné literatuře. Tato první část tvoří základní kostru samotné práce, 

protože na jejím základě jsou později ve druhé části ony ukazatele podrobně 

propočítány za dosazení konkrétních dat firmy za všech 5 let. 

V praktické části se budu věnovat návrhům, které by měly pozitivní dopad na 

hospodaření firmy.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Finanční analýza 
Finanční analýza nám umožňuje systematicky zkoumat data získaná z účetních výkazů, 

a to zejména z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích. Slouží nám 

jako nástroj k řízení podniku, a to proto, že jsme z ní schopni vyvodit závěry  

z finančního hospodaření podniku, zjistit jeho výkonnost, jeho silné a slabé stránky  

a ověřit vypovídací schopnosti jednotlivých finančních parametrů (1). Z hlediska typu 

dokumentů, ze kterých finanční analýza vychází, máme dva typy. Interní a externí. 

Interní analytik vychází ze všech interních dokumentů firmy. Na rozdíl od externího 

analytika vstupují do práce interního analytika i dokumenty, které nejsou veřejně 

přístupné. Jsou to například účetní knihy. Z toho plyne, že výsledky interního analytika 

mají pro firmu velký přínos z hlediska interního rozhodování managementu podniku, 

protože zkoumá příčiny momentálního stavu hospodaření v podniku. Interní analýza je 

také mnohem podrobnější než externí, neboť externí analytik využívá pouze data, která 

jsou veřejně zjistitelná, tudíž pouze účetní závěrky (1). 

1.2 Prameny finanční analýzy 
Každá firma má povinnost vést účetnictví ve formě dané zákonem o účetnictví, který jej 

zároveň vymezuje. Tyto dokumenty pak slouží jako prameny pro finanční analýzu. 

Účetní jednotky mají povinnost vést účetní knihy a sestavovat účetní závěrky vždy ke 

konci účetního období.  

Účetní závěrka 

Skládá se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. Účetní jednotka ji musí vykazovat 

vždy na konci účetního období, zejména na konci roku, dle zákona o účetnictví  

č. 563/1991 Sb.  

Rozvaha, neboli bilance, poskytuje přehled o dlouhodobém a krátkodobém hmotném  

a nehmotném majetku podniku a o zdrojích jeho financování. Zobrazuje stavové 

veličiny a musí mít formu bilanční rovnice. Suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv.  
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  Σ  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣 = Σ    𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣 

Vzorec 1: Základní bilanční rovnice 

Výkaz zisku a ztráty, neboli výsledovka, zobrazuje tokové ukazatele. Poskytuje 

informace o výnosech a nákladech společnosti prostřednictvím rozdílu mezi nimi. 

Výkaz je rozdělen na tři oblasti činnosti: provozní, finanční a mimořádnou. Výsledkem 

výkazu zisku a ztráty je výsledek hospodaření, který se zde vyskytuje na šesti úrovních: 

• provozní výsledek hospodaření  

• finanční výsledek hospodaření  

• výsledek hospodaření za běžnou činnost  

• mimořádný výsledek hospodaření 

• výsledek hospodaření za účetní období  

• výsledek hospodaření před zdaněním (1, 5)  

Příloha k účetní závěrce obvykle obsahuje dva výkazy: přehled o peněžních tocích  

a přehled o změnách vlastního kapitálu.  

Přehled o peněžních tocích je strukturován do tří částí: část provozní, finanční  

a investiční činnost. V první části je zaznamenána základní výdělečná činnost podniku  

a taková činnost, kterou nelze zahrnout ani do finanční ani investiční činnosti.  

Např.: hospodářský výsledek běžného období, odpisy, změna stavu oběžných aktiv  

a krátkodobých závazků. Za investiční činnost je považováno pořízení a prodej 

dlouhodobého majetku a činnost související s poskytováním úvěrů a půjček. Do 

finanční činnosti spadá taková činnost, při které dochází ke změně stavu vlastního 

kapitálu nebo dlouhodobých či krátkodobých závazků (1).  

Mezi prameny finanční analýzy samozřejmě nepatří pouze výkazy finančního 

účetnictví, ale také další zdroje informací, jako jsou například naturální ukazatele, 

vstupy z fundamentální analýzy, údaje z finančního nebo z kapitálového trhu (2). 

1.3 Uživatelé finanční analýzy 
Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit do dvou skupin, podle toho, jaký mají 

vztah k podniku. Dělíme je na externí a interní. 
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1.3.1 Externí uživatelé 

Jsou to subjekty, které nejsou součástí podniku, ale mají s ním něco společného. Každý 

uživatel má odlišný motiv pro obeznámení s výsledky finanční analýzy (1, 11).  Patří 

sem: 

• investoři – podklady pro rozhodování o investici do akcií nebo dluhopisů 

• věřitelé - např. banky, tj. poskytuje dostatečné množství informací o klientovi, 

na základě kterých buď poskytne nebo neposkytne požadovanou službu 

• obchodní partneři – dodavatelé a odběratelé, tj. informace o platební schopnosti 

podniku 

• konkurence – tj. srovnávání dat 

• stát – tj. nutnost sledování dat kvůli možným fúzím či akvizicím podniku 

1.3.2 Interní uživatelé 

Jedná se o shareholdery přímo z prostředí daného podniku (11).  

• management – finanční analýza je jeden z podkladů pro řízení firmy 

• zaměstnanci – především informační funkce 

• odbory – slouží jako podklad pro činnost odborů 

1.4 Metody finanční analýzy 
Finanční analýza pracuje s položkami účetních výkazů nebo údajů z nich odvozených. 

V těchto výkazech je nutné rozlišovat mezi stavovými a tokovými veličinami. Stavové 

veličiny zobrazují stav veličiny vztahující se ke konkrétnímu časovému okamžiku a jsou 

zachyceny v rozvaze, zatímco veličiny tokové zachycují veličinu v určitém časovém 

intervalu a najdeme je ve výkazu zisku a ztráty.  

1.4.1 Soustavy ukazatelů 

Díky soustavám poměrových ukazatelů můžeme vyjádřit souhrnnou charakteristiku 

ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla (5).  

• bankrotní modely 

• bonitní modely 
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1.5 Absolutní ukazatele 
Základní metodu tvoří absolutní ukazatele, protože tato metoda nezahrnuje žádnou 

matematickou metodu (5, 6) 

• horizontální analýza 

• vertikální analýza 

1.5.1 Horizontální analýza (analýza časových řad) 

Zkoumá změny ukazatelů v závislosti na čase. Jako výsledek získáme časový trend 

zkoumaného ukazatele, který nám pomůže v předpokladu jeho dalšího budoucího 

vývoje. Dnešním problémem u tohoto typu analýzy je nesplnění podmínky ceteris 

paribus1, což často vede k tomu, že z předchozího vývoje ukazatele nemůžeme 

vyvozovat jeho vývoj do budoucna (2). Hodnoty při horizontální analýze lze vyjádřit 

buď v absolutních číslech, nebo jako procentuální změnu, a to následovně (5): 

 

absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období 
Vzorec 2: Absolutní změna ukazatelů (10) 

procentuální změna = !ěž!é  !"#!"í!!ř!"#!!"í  !"#!"í
!ř!"#!!"í  !"#!"í

 ×  100 

Vzorec 3: Procentuální změna ukazatelů 

1.5.2 Vertikální analýza (analýza komponent) 

Vertikální analýza vyčísluje procentuální podíl jednotlivých položek na celku, tedy 

vnitřní strukturu absolutních ukazatelů (5). Hlavní úlohou je analýza aktiv a pasiv 

firmy. Díky analýze aktiv získáme přehled o tom, do čeho firma investovala svůj kapitál 

a jaká byla výnosnost daného procesu. Posouzení struktury pasiv nám upřesňuje, 

z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Navazující úlohou je transformování kapitálové 

struktury firmy. Nezbytným pracovním nástrojem jsou metody oceňování majetku, 

závazků a pohledávek firmy (2). Díky této metodě je usnadněno srovnávání účetních 

výkazů z různých časových období a také srovnání hodnot konkrétního podniku 

s ostatními podniky v oboru (5). 

                                                
1 ceteris paribus-za stále stejných podmínek 
2 benchmarking-porovnávání hodnot ukazatelů finanční analýzy s hodnotami ostatních 
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1.6 Rozdílové ukazatele 
Jako rozdíl mezi danou položkou aktiv a danou položkou pasiv v určitém časovém 

okamžiku počítáme rozdílové ukazatele, což je jeden z dalších nástrojů finanční analýzy 

zaměřený na likviditu daného podniku (6).  

Jedním ze základních rozdílových ukazatelů je čistý pracovní kapitál (ČPK), který 

zobrazuje část oběžného majetku, jenž je financován dlouhodobým kapitálem. Čistý 

pracovní kapitál má velký vliv na platební schopnost podniku. Vypočítá se jako rozdíl 

oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Pokud nabývá kladných hodnot, má to na 

firmu pozitivní dopad, neboť tvoří tzv. „finanční polštář“ firmy (6). 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 4: Vzorec pro výpočet ČPK (11) 

Dalším významným rozdílovým ukazatelem jsou čisté pohotové prostředky (ČPP). 

Tento ukazatel nám udává okamžitou likviditu momentálně splatných krátkodobých 

závazků. 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é  𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í  𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě  𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 5: Vzorec pro výpočet ČPP (6) 

Pokud za pohotové peněžní prostředky dosadíme pouze peníze v hotovosti a peníze na 

běžných účtech, jde o nejvyšší stupeň likvidity. K pohotovým peněžním prostředkům 

můžeme připočítat i krátkodobé termínové vklady a krátkodobé cenné papíry jako 

směnky a šeky, protože je lze rychle přeměnit na peníze (6). 

Existují i další rozdílové ukazatele: 

• analýza čistého peněžně-pohledávkového finančního fondu 

• metoda financování a krátkodobé zdroje 

• řízení oběžných aktiv 
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1.7 Poměrové ukazatele 
Existuje velké množství poměrových ukazatelů, neboť při této metodě se do poměru 

dávají různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, popřípadě cash flow. V praxi se 

však osvědčily pouze některé z nich (6). 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným nástrojem finanční analýzy, neboť 

vstupní údaje jsme schopni získat ze základních účetních výkazů. Poměrové ukazatele 

je možno členit ze dvou hledisek, a to na základě toho, ze kterých výkazů je primárně 

čerpáno, nebo z hlediska jejich zaměření (6). 

Častějším členěním je druhý způsob, který ukazatele rozčleňuje do skupin podle toho, 

kterou oblast analyzují. Takto seřazeným poměrovým ukazatelům se také budu věnovat 

ve své práci. 

1.7.1 Ukazatele rentability 

Pojmem rentabilita, neboli výnosnost, se rozumí výnosnost vloženého kapitálu. 

Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat finančního cíle v podobě maximalizace 

výnosů. Při výpočtu jednotlivých ukazatelů vycházíme většinou ze dvou účetních 

výkazů. Primárně jsou to výkaz zisku a ztráty a dále pak rozvaha. Poměr je v čitateli 

tvořen položkou odpovídající výnosu společnosti. Ve jmenovateli je položkou 

odpovídající vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu. Díky ukazatelům 

rentability můžeme zhodnotit celkovou efektivnost dané činnosti podniku. Proto je tato 

informace velmi důležitá pro akcionáře a potenciální investory. Hodnoty by při 

správném hospodaření měly mít v čase obecně rostoucí charakter (1, 4, 5). 

Pro účely finanční analýzy pracujeme se ziskem na třech úrovních. První je provozní 

tzv. EBIT, čímž se rozumí zisk před odečtením daní a úroků. Odpovídá hodnotě 

provozního hospodářského výsledku. V procesu finanční analýzy se využívá, když je 

potřeba srovnávat hodnoty mezi firmami.  

Další kategorií je EBT, což je zisk před zdaněním. Jeho hodnota se vypočítá jako 

provozní zisk, ke kterému přičteme, popřípadě odečteme finanční a mimořádný 

hospodářský výsledek. Daně se neodečítají. Při různém daňovém zatížení firem díky 

němu můžeme porovnávat jejich výkonnost.  
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Poslední kategorií je EAT, což je zisk po zdanění neboli čistý zisk. Najdeme ho ve 

výkazu zisku a ztráty jako výsledek hospodaření za běžné účetní období. Využívá se 

v ukazatelích hodnocení výkonnosti firmy (2, 5). 

Rentabilita celkových aktiv představuje první stupeň rentability. Charakterizuje 

zhodnocení celkových aktiv a tím měří výkonnost neboli produkční sílu podniku. 

Jelikož v čitateli je použitá kategorie zisku ve formě EBIT, na ukazatel nemá vliv míra 

zadlužení ani daňové zatížení, tudíž je vhodný při benchmarkingu2 firem ve stejném 

odvětví. Díky bilanční formě rozvahy je hodnota celkových aktiv v čitateli rovna 

hodnotě celkového vloženého kapitálu (1, 6).  

Jistým problémem u výpočtu tohoto ukazatele se může jevit to, že v čitateli se nachází 

jistá forma zisku, což je veličina toková, kdežto ve jmenovateli najdeme veličinu 

stavovou, ať už ve formě celkových aktiv nebo celkového vloženého kapitálu. I když 

zisk podniku nebyl v průběhu celého časového intervalu k dispozici pro financování 

aktivit v celé své závěrečné hodnotě, jelikož byl vytvářen v průběhu celého období, do 

vzorce pro výpočet je i přes to dosazena jeho konečná hodnota (1). 

𝑅𝑂𝐴 =   
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 6: Vzorec pro výpočet ROA (2) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje míru zhodnocení kapitálu investovaného 

vlastníky podniku. Tento ukazatel úzce souvisí právě s předchozím ukazatelem, avšak 

závisí na výběru kategorie zisku na místo čitatele. Tento výběr se provádí na základě 

primárního účelu finanční analýzy (1).  

𝑅𝑂𝐸 =   
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Vzorec 7: Vzorec pro výpočet ROE (2) 

V ukazateli počítáme s čistým ziskem po zdanění, jelikož vlastníky zajímá spíše čistý 

výnos, který je mezi ně rozdělen na podílech na zisku, než hrubá varianta rentability, 

která počítá se ziskem před zdaněním. Položka vlastní kapitál se skládá ze tří částí: 

                                                
2 benchmarking-porovnávání hodnot ukazatelů finanční analýzy s hodnotami ostatních 
firem 
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základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let  

a výsledek hospodaření běžného účetního období. Poslední dvě položky mohou být 

záporné, tudíž i hodnota celého vlastního kapitálu může být záporná. Současně ale bude 

záporný i čistý zisk podniku a hodnota rentability vlastního kapitálu bude kladná. 

Takováto situace však není pro firmu pozitivní i přesto, že výnosnost vlastního kapitálu 

vychází kladně (1). 

Rentabilitu tržeb  je možné chápat na třech úrovních, podle toho, s jakým ziskovým 

rozpětím budeme počítat. Vyjadřuje nám zhodnocení spotřebovaných výrobních 

činitelů. 

𝑅𝑂𝑆!"#$#%&í =   
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 

𝑅𝑂𝑆!ř!"  !"#$ě!í!   =   
𝐸𝐵𝑇
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 

𝑅𝑂𝑆!"  !"#$ě!í =   
𝐸𝐴𝑇
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 

Vzorec 8: Vzorce pro výpočet ROS (10) 

Obecná podoba tohoto poměrového ukazatele má podobu zisk ku tržbám podniku  

a podává nám informace o hospodárnosti výroby a zhodnocení části majetku, která se 

spotřebovala (4).  

Velmi dobrou finanční situaci podniku signalizují ukazatele rentability větší než 15 %, 

uspokojivou situaci pak rozmezí 12-15 %. 

1.7.2 Ukazatele aktivity 

Analýza těchto ukazatelů se provádí za účelem zjišťování, jak firma hospodaří s aktivy, 

tj. se svým majetkem, jednotlivými složkami aktiv a jaký to má dopad  na rentabilitu  

a likviditu podniku. Ukazatele aktivity existují dvojího typu. První má formu počtu 

obrátek aktiv nebo pasiv za určité období a druhý je doba jejich obratu, která se obvykle 

uvádí ve dnech (1). 

Obrat celkových aktiv a doba obratu celkových aktiv úzce souvisí s ukazateli 

rentability. Obrat celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se obrátí celková aktiva za určité 
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období, obvykle za rok. Doba jejich obratu pak vyjadřuje, za jak dlouho pokryjí celková 

aktiva hodnotu tržeb.  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =   
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 9: Vzorec pro výpočet obratu aktiv (11) 

𝑑𝑜𝑏𝑎  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =   
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 360  

Vzorec 10: Vzorec pro výpočet doby obratu aktiv 

Obvykle je doporučovanou minimální hodnotou 1, obecně platí, že čím vyšší hodnota 

ukazatele, tím lépe pro podnik. Nízká hodnota ukazatele značí neefektivní hospodaření 

s aktivy. Buď jich firma vlastní přebytek, s čímž jsou spojeny vysoké náklady, například 

na jejich údržbu nebo zabezpečení, nebo jich využívá naopak nedostatečně (4, 6). 

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát firma obrátí své závazky za dané období. S tímto 

ukazatelem souvisí doba obratu zásob, což je ukazatel, který udává, za kolik dní 

pokryjí tržby hodnotu zásob. Proto se do jmenovatele zlomku dosazují celkové tržby za 

den. V praxi platí, čím menší jsou tyto dva ukazatele, tím je to pro firmu výhodnější  

(2, 5). 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑧á𝑠𝑜𝑏 =   
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 

Vzorec 11: Obrat zásob (11) 

𝑑𝑜𝑏𝑎  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢  𝑧á𝑠𝑜𝑏 =   
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦     360 

Vzorec 12: Doba obratu zásob (11) 

Splatnost pohledávek a s ní související doba splatnosti pohledávek jsou dva 

ukazatele, které se zabývají splatností pohledávek. Pro firmu je nejlepší hodnota rovná 

běžné době splatnosti faktur, avšak dnes je běžné, že doba obratu pohledávek je větší 

než běžná doba splatnosti faktur. Záleží na velikosti dané firmy. Velká firma je schopna 

tolerovat delší dobu obratu pohledávek než firma malá. Malá většinou není dostatečně 

flexibilní v hledání jiných finančních zdrojů pro svou činnost (5). 
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𝑑𝑜𝑏𝑎  𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖  𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =   
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360  

Vzorec 13: Doba splatnosti pohledávek (11) 

Další dvojicí ukazatelů aktivity jsou obrat závazků a doba obratu závazků. Obdobně 

jako předcházející ukazatele spolu tyto dva úzce souvisí. Jejich hodnoty jsou podstatné 

pro věřitele a pro potenciální firmy, protože vypovídají o tom, jak firma dostává svým 

závazkům (4). 

𝑑𝑜𝑏𝑎  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =   
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 360 

Vzorec 14: Doba obratu závazků (10) 

O finanční rovnováze ve firmě hovoříme tehdy, kdy je doba obratu závazků delší než 

doba obratu pohledávek. Obě hodnoty závisí na dodavatelsko-odběratelských vztazích 

firmy. Pokud má daná firma dobré vztahy, může si dovolit nechat oba ukazatele nabývat 

vyšších hodnot než firma nová, která ještě nemá tradici. Hodnota doby obratu závazků 

by neměla být ani extrémně nízká ani extrémně vysoká a zároveň by měla být alespoň 

tak velká jako doba obratu pohledávek (1, 5).  

1.7.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita je definována jako schopnost firmy přeměnit svůj majetek na peněžní hotovost 

(1). Pojem, který s likviditou úzce souvisí, je solventnost3. Tyto dva pojmy na sobě 

závisí tak, že podmínkou solventnosti je likvidita (1, 4). Obecný tvar pro výpočet 

ukazatelů likvidity je dán poměrem závazků firmy a zdrojem, kterým je možno závazky 

uhradit. Podle roztřídění majetku dle jejich likvidity dělíme ukazatele likvidity do třech 

úrovní. U ukazatelů všech tří stupňů likvidity najdeme doporučené hodnoty ve formě 

konkrétních bezrozměrných čísel. 

Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) vyjadřuje, kolikrát jsou oběžná aktiva 

větší než krátkodobé závazky a tím pádem do jaké míry je podnik schopný přeměnit 

svůj oběžný majetek na prostředky, které by využil na úhradu svých krátkodobých 

závazků. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 1,5 až 2,5 v závislosti na oboru 

činnosti firmy. Hodnoty běžné likvidity by neměly klesnout pod hodnotu 1 (1,4).  

                                                
3 solventnost-schopnost podniku splácet včas své závazky 
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𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎  𝐼𝐼𝐼. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =   
𝑜𝑏ěž𝑛á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 15: Likvidita třetího stupně (11) 

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) udává schopnost podniku uhradit 

své závazky, aniž by musel prodávat zásoby. Nejlepší pro firmu je, když se čitatel 

v tomto ukazateli rovná jmenovateli a tudíž je jeho hodnota rovna 1, popřípadě 

v rozmezí mezi 1 a 1,5, neboť má přiměřené množství oběžných aktiv na úhradu svých 

závazků. Naopak, když má podnik nadměrné množství oběžného majetku, vede to ke 

zhoršení výnosnosti kapitálu (2, 4). Pokud je ukazatel menší než 1, podnik spoléhá na 

prodej zásob (10). 

𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎  𝐼𝐼. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =   
𝑜𝑏ěž𝑛á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

Vzorec 16: Likvidita druhého stupně (11) 

Ukazatel okamžité likvidity (likvidita I. stupně) v sobě zahrnuje jen ty nejlikvidnější 

složky. V čitateli se nachází pohotové platební prostředky, což je položka zahrnující 

peníze v hotovosti, peníze na běžných a jiných účtech a volně obchodovatelné cenné 

papíry, tedy celý krátkodobý finanční majetek. Protože se jedná o nejvyšší stupeň 

likvidity, jsou doporučeny hodnoty co nejnižší, měly by se pohybovat kolem čísla  

0,2 až 0,5 (1, 4, 10). Jestliže je hodnota ukazatele větší, firma neefektivně využívá 

finanční prostředky (10). 

𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎  𝐼. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =   
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é  𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í  𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

Vzorec 17: Likvidita prvního stupně (11) 

1.7.4 Ukazatele zadluženosti 

Kapitálová struktura podniku by měla být tvořena jak vlastními, tak i cizími zdroji. 

Určitou výši vlastního kapitálu vyžaduje zákon v podobě minimálního vkladu. Absence 

cizích zdrojů by pro firmu nebyla výhodná, protože by snižovala celkovou výnosnost 

vloženého kapitálu. Proto by se jisté míře zadluženosti nemělo vyhýbat. Hlavní 

ukazatele zadluženosti představují poměry různých kombinací tří veličin: vlastního 

kapitálu, cizího kapitálu a celkového vloženého kapitálu. Data pro výpočet těchto 

ukazatelů jsou čerpána primárně z rozvahy (1, 4). 
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Ukazatel věřitelského rizika neboli celková zadluženost (debt ratio) je základním 

ukazatelem míry zadluženosti. Poměrem cizího kapitálu k celkovému kapitálu je dáno 

riziko věřitelů. Čím vyšší hodnoty ukazatel nabývá, tím je pro věřitele riziko větší (4). 

𝑑𝑒𝑏𝑡  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =   
𝑐𝑖𝑧í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á  𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 18: Ukazatel věřitelského rizika 

Koeficient samofinancování (equity ratio) udává, jaký podíl mají peníze akcionářů na 

celkovém kapitálu. Dohromady s ukazatelem věřitelského rizika by měl dát přibližně 1, 

nepatrný rozdíl je způsoben nezapočtením ostatních pasiv do některého z ukazatelů (4). 

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =   
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á  𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 19: Koeficient samofinancování 

Ukazatel míry zadluženosti je dán poměrem cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Jeho 

hodnota je v případě žádosti o úvěr velmi významná pro banku, protože vypovídá  

o tom, do jaké míry může být ohrožený nárok věřitele (6). 

𝑚í𝑟𝑎  𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =   
𝑐𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Vzorec 20: Ukazatel míry zadluženosti (10)  

1.8 Soustavy ukazatelů 
Tyto ukazatele komplexně posuzují finanční situaci podniku, tedy jeho silné a slabé 

stránky, za pomoci jednoho čísla. Takovéto souhrnné ukazatele sestavila řada autorů. 

Velký počet ukazatelů poskytuje podrobnější zobrazení situace ve firmě. Příliš velký 

počet však může vést ke zkreslení jejich vypovídací schopnosti. Slouží většinou 

k rychlému srovnání mezi podniky a v neposlední řadě také jako materiál k dalšímu 

zkoumání (5). 

1.8.1 Bankrotní modely 

Tyto modely jsou založeny na skutečnosti, že bankrot lze predikovat s určitým časovým 

předstihem, neboť jeho projevy lze sledovat již dříve. Mezi takové příklady patří 
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například problémy s likviditou III. stupně, čistým pracovním kapitálem nebo 

rentabilitou celkového kapitálu (5).  

Jedním z bankrotních modelů je Altmanův index finančního zdraví podniku. Tento 

index přiřazuje jednotlivým poměrovým ukazatelům různé váhy na základě 

diskriminační analýzy, kterou Altman použil k předpovědi podnikatelského rizika. 

Vyskytuje se ve dvou různých podobách, a to pro akciové společnosti a pro společnosti 

s ručením omezeným. Žádoucí hodnoty tzv. Z-skóre jsou různé pro různé typy 

společností. Jelikož analyzovanou společností je společnost s ručením omezeným, 

aplikována bude druhá alternativa vzorce (2, 5). 

𝑍 = 1,2    𝑋! + 1,4  𝑋! + 3,3  𝑋! + 0,6  𝑋! +   𝑋! 

Vzorec 21: Altmannův index pro akciové společnosti (2) 

𝑍 = 0,717  𝑋! + 0,847  𝑋! + 3,107  𝑋! + 0,42  𝑋! + 0,998  𝑋! 

Vzorec 22: Altmannův index pro společnosti s ručením omezeným (2) 

Hodnota 𝑋! vyjadřuje podíl pracovního kapitálu a celkových aktiv, 𝑋! podíl 

nerozděleného zisku a celkových aktiv, 𝑋! podíl EBIT a celkových aktiv, 𝑋! podíl 

účetní hodnoty základního kapitálu a celkových dluhů a 𝑋! podíl celkových tržeb  

a aktiv (6). 

Jestliže Z-skóre vychází v hodnotách vyšších než 2,9, je situace firmy uspokojivá  

a firma nemá důvod se obávat bankrotu. Výsledek je nejednoznačný, jestliže se index 

nachází v rozmezí hodnot 1,23 a 2,9. Říká se mu také šedá zóna. Pokud je hodnota  

Z-skóre menší než 1,23, je pravděpodobně firma ve špatné finanční situaci a hrozí jí 

zbankrotování (1). 

Dalším indexem pro predikci bankrotu je tzv. index IN. Je do jisté míry modifikací 

předchozího modelu Z, ale je lépe aplikovatelný na prostředí českých firem. Jeho autory 

jsou manželé Ivan a Inka Neumaierovi (2, 5).  
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𝐼𝑁 = 𝑉!×
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝑉!×
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é  ú𝑟𝑜𝑘𝑦 + 𝑉!×
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝑉!×

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 𝑉!×
𝑜𝑏ěž𝑛á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑉!×
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  𝑝𝑜  𝑙ℎů𝑡ě  𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑡𝑟ž𝑏𝑦  

Vzorec 23: Obecný vzorec indexu IN (2) 

Má více variant, z nichž nejznámější jsou index IN95 a IN99. Ve formě indexu IN95 je 

velikost koeficientů V závislá na oboru, ve kterém firma podniká. Index IN99 má oproti 

němu formu pro všechny firmy totožnou (5, 6). 

𝐼𝑁99 = −0,017×
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + 4,573×
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 + 0,481×

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,015×
𝑜𝑏ěž𝑛á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 24: Index IN99 (11) 

Hodnoty pro posouzení výsledků indexu IN99 jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 1: Výsledky hodnocení indexu IN99 (11) 

Výsledek Hodnocení 

<2,07;∞) podnik vytváří hodnotu 

(1,59;2,07> podnik spíše vytváří hodnotu 

(1,22;1,59> šedá zóna 

(0,684;1,22> podnik spíše nevytváří hodnotu 

(-∞;0,684> podnik nevytváří hodnotu 

1.8.2 Bonitní modely 

Bonita značí schopnost podniku uspokojovat své věřitele splácením svých závazků. 

Základním bonitním modelem, který posoudí, zda je podnik bonitní či bankrotní, je 

Index bonity. Používá se ve středoevropských zemích, a to především v Rakousku, 

Německu a Švýcarsku (11). 

Index bonity je soustava šesti ukazatelů, každému ukazateli přiřazuje různou váhu  

a podle výsledného čísla je dále hodnocena schopnost firmy dostát svým závazkům. 

Hraniční hodnotou je 0, kladné hodnoty jsou pro firmu pozitivní, záporné znamenají, že 

firma je pravděpodobně v bankrotní situaci. 
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𝐼𝐵 = 1,5×
𝑐𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤
𝑐𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + 0,08×

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑐𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + 10×

𝑧𝑖𝑠𝑘
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 + 5×

𝑧𝑖𝑠𝑘
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

+ 0,3×
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 + 0,1×

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  

Vzorec 25: Výpočet indexu bonity (11) 

V tabulce č. 2 najdeme přesné hodnoty, podle kterých vyhodnotíme současnou situaci 

podniku: 

Tabulka 2: Výsledky hodnocení indexu bonity (11) 

Výsledek Situace v podniku Hodnocení 

(-∞;-2) extrémně špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

<-2;-1) velmi špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

<-1;0) špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

<0;1) problematická ekonomická situace bonitní podnik 

<1;2) dobrá ekonomická situace bonitní podnik 

<2;3) velmi dobrá ekonomická situace bonitní podnik 

<3;∞) extrémně dobrá ekonomická situace bonitní podnik 
 

Jak již bylo uvedeno, první kapitola je věnována popisu různých ukazatelů a modelů 

finanční analýzy. Od těch nejzákladnějších, jako jsou absolutní ukazatele, které zahrnují 

vertikální a horizontální analýzu, přes rozdílové a poměrové až k těm nejsložitějším 

soustavám ukazatelů, mezi které patří bankrotní a bonitní modely. Ze soustav ukazatelů 

jsem vybrala pouze některé, a to jsou Altmannův index, index IN a Index bonity. Druhá 

část je zaměřena praktičtěji, a to nejprve na obecný popis podniku ES systems produkt  

a následně na práci s daty, jež mi byla poskytnuta. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Základní informace o firmě 
V roce 2010 byla založena firma ES systems produkt v oblasti zpracovatelského 

průmyslu. Hlavním předmětem výroby jsou elektrické spotřebiče, a to převážně pro 

domácnost. V roce 2010 realizovala poměrně velké množství zakázek, které byly 

domluveny už v minulosti. Topné panely v tomto roce firma odebírala od dodavatelů ze 

zahraničí. Zároveň firma odebírala i fotovoltaické panely a solární elektrárny, se 

kterými také obchodovala. O rok později už začala klást větší důraz na vývoj vlastní 

výroby úsporných topných panelů a její certifikaci. V roce 2012 nastal útlum prodeje 

výrobků od dodavatelů a následně v roce 2013 úplná změna produktového portfolia se 

zaměřením čistě na vlastní výrobu. V souvislosti s tím se firma snaží více expandovat 

do zahraničí, s čímž souvisí nutnost rozšíření zaměstnaneckého týmu o klíčové 

zaměstnance a také rozšíření výroby. V současnosti se firma potýká s nedostatečnými 

výrobními a kancelářskými prostory a do budoucna má v plánu návrh nové výrobny 

v nových dostatečných prostorách (9). 

Tabulka 3: Výpis z obchodního rejstříku (7) 

Datum zápisu:   30. března 2010  

Spisová značka:  C 65478 vedená u Krajského soudu v Brně  

Obchodní firma:  ES systems produkt s.r.o.  

Sídlo:    Znojmo, Pivovarská 3138/8, PSČ 669 02  

Identifikační číslo:  292 07 584  

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až  3    

živnostenského zákona  

Statutární orgán:   

jednatel:   Aleš Fouček, dat. nar. 5. září 1970  

Znojmo, Za humny 3129/7, PSČ 669 02  

Den vzniku funkce: 30. března 2010  

způsob jednání: Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná  

a podepisuje jednatel samostatně tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj 

vlastnoruční podpis.  
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Společníci:    

společník:  Aleš Fouček, dat. nar. 5. září 1970  

Znojmo, Za humny 3129/7, PSČ 669 02  

podíl:   Vklad: 200 000,- Kč  

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 100%  

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada a statutárním orgánem firmy je jeden 

jednatel, který vlastní 100 % obchodního podílu firmy. Jelikož se jedná a malou firmu, 

v roce 2010 začínala se třemi zaměstnanci, v současné době jich má 5 a stále se 

rozšiřuje. Organizační strukturu účetní jednotka nemá (7, 9). 

Firma se zabývá výrobou úsporných topných elektrických panelů z bezpečnostního 

kaleného skla, které je možné umístit na strop nebo stěnu (8).  

 

Obrázek 1: Úsporný topný panel (8) 

Panely jsou vyráběny v sedmi různých velikostech a v různých barevných provedeních 

(bílá, černá, RAL, zrcadlo) (8). 
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Obrázek 2: Srovnání velikostí topných panelů (8) 

Zákazníky firmy jsou většinou fyzické osoby, které pomocí panelů vytápí své soukromé 

byty a domy, avšak panely jsou také prodávány pro výtop vináren, krejčovství, ordinací 

a dalších podniků (8). 

2.2 Analýza absolutních ukazatelů 
Ve druhé podkapitole se zaměřím na podrobnější časovou analýzu aktiv a pasiv rozvahy 

a také výkazu zisku a ztráty.  

2.2.1 Horizontální analýza aktiv 

Výchozí prameny pro tuto analýzu jsou rozvahy za všechna uplynulá účetní období,  

tj. za posledních 5 let.  Výsledné hodnoty jsou pro rok 2009-2010 uvedeny 

v absolutních číslech, v dalších letech jako jejich změna. 
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Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč a v % (na základě výročních zpráv) 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Aktiva celkem 2010 -273 
-13,7 % 

650 
37,42 % 

1689 
70,76 % 

1875 
46 % 

Dlouhodobý majetek 55 30 
-54,55 % 

-17 
-20 % 

192 
282,35 % 

-93 
-35,77 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 52 
100 % 

0 
0 % 

-20 
-38,46 % 

-32 
-100 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 55 -22 
-40 % 

-17 
-51,52 % 

212 
1325 % 

-61 
-26,75 % 

Oběžná aktiva 1955 -305 
-15,6 % 

669 
40,55 % 

1474 
63,56 % 

1940 
51,15 % 

Zásoby 241 -178 
-73,86 % 

601 
953,97 % 

350 
52,71 % 

1087 
107,2 % 

Krátkodobé pohledávky 507 -162 
-31,95 % 

-153 
-44,35 % 

503 
261,98 % 

-9 
-1,29 % 

Krátkodobý finanční majetek 1206 36 
2,99 % 

221 
17,79 % 

621 
42,45 % 

861 
41,31 % 

 

Protože firma byla založena v roce 2010, byl nárůst v období 2009-2010 100%. Proto 

budu procentní změnu počítat až od 2. období. 

Z tabulky vidíme, že hodnoty od roku 2010 do současnosti hodně kolísají. Důvodem je, 

že firma je teprve ve své počáteční fázi. Celková aktiva nejvíce vzrostla v roce 2013,  

a to především díky nabytí dlouhodobého hmotného majetku, ale také nárůstu 

krátkodobých pohledávek. V roce 2012 nastalo mírné snížení dlouhodobého majetku, 

což ale nemělo vliv na celkovou výši majetku, který se v tomto roce zvýšil o 37 %. 

Pravděpodobně byl přeměněn na majetek ve formě zásob, které narostly o 954 % oproti 

předchozímu roku, což značí, že firma začala vyrábět zboží ve větším množství, než 

byla schopna prodat, a proto začala hromadit zásoby. Dlouhodobý nehmotný majetek 

firma nabyla v roce 2011. 

Celková hodnota aktiv a tedy i celkového majetku firmy, s výjimkou druhého roku, 

postupně stoupá, proto lze vývoj firmy zhodnotit pozitivně. 

2.2.2 Horizontální analýza pasiv 

Stejně jako můžeme sledovat změny struktury aktiv, je to možné i u pasiv. Následující 

tabulky uvádějí jak diferenci horizontální analýzy pasiv (absolutní vyjádření), tak 

indexaci (procentní vyjádření) (11).  
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Tabulka 5: Horizontální analýzy pasiv v tis. Kč a v % (na základě výročních zpráv) 

Položka/Období 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Pasiva celkem 2010 -273 
-13,58 % 

650 
37,42 % 

1689 
70,76 % 

1875 
46 % 

Vlastní kapitál 842 97 
11,52 % 

159 
16,93 % 

842 
76,68 % 

548 
28,25 % 

Základní kapitál 200 0 0 0 0 

VH minulých let 0 642 
100 % 

97 
15,11 % 

159 
21,52 % 

842 
93,76 % 

VH běžného účetního období 642 -545 
-84,89 % 

62 
63,92 % 

683 
429,56 % 

-293 
-34,8 % 

Cizí zdroje 1168 
 

370 
-31,68 % 

491 
61,53 % 

847 
65,71 % 

1326 
62,08 % 

Krátkodobé závazky 1168 
 

-370 
-31,68 % 

237 
29,7 % 

800 
77,29 % 

-147 
-8,01 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 254 
100 % 

47 
18,5 % 

1473 
489,37 % 

 

Celková pasiva ve druhém roce mírně klesla asi o 14 %, v ostatních letech už vidíme jen 

jejich nárůst. Výsledek hospodaření se nejprve v roce 2011 snížil, protože už nebyly 

žádné zakázky z minulosti. Výsledek hospodaření běžného účetního období se postupně 

zvyšoval, až v roce 2013 vzrostl o 430 %. To se také později odráží v hodnotách 

výsledku hospodaření minulých let v roce 2014, kdy tato hodnota vzrostla o 94 %.  

V roce 2012 si firma vzala první úvěr, který se odrazil v rozvaze 100% nárůstem 

bankovních úvěrů v tomto roce. Od roku 2014 začala firma více využívat bankovních 

služeb, a to nárůstem o 490 % v podobě dalšího úvěru od banky. 
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2.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vývoj ukazatelů v časové řadě budeme sledovat i u výkazu zisku a ztráty, který sleduje 

tentokrát tokové veličiny na rozdíl od veličin stavových v rozvaze. 

Tabulka 6: Horizontální analýza VZZ v tis. Kč a v % (na základě výročních zpráv) 

Položka/Období 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Tržby za prodej zboží 987 -599 
-60,69 % 

-253 
-65,21 % 

-135 
-100 % 0 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 729 -410 

-56,24 % 
-202 

-63,32 % 
-117 

-100 % 0 

Obchodní marže 258 -189 
-73,26 % 

-51 
-73,91 % 

-18 
-100 % 0 

Výkony 8266 -5573 
-67,42 % 

896 
33,27 % 

2821 
78,6 % 

-870 
-13,57 % 

Výkonová spotřeba 7486 -5313 
-70,98 % 

719 
33,09 % 

2022 
69,92 % 

-1191 
-24,24 % 

Přidaná hodnota 1038 -449 
-43,26 % 

126 
21,39 % 

781 
109,23 % 

321 
21,46 % 

Osobní náklady 227 182 
80,18 % 

62 
15,16 % 

-47 
-9,98 % 

712 
167,92 % 

Daně a poplatky 1 5 
500 % 

-4 
-66,67 % 

3 
150 % 

19 
380 % 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 14 8 

57,14 % 
-5 

-22,73 % 
22 

129,41 % 
22 

64,1 % 

Ostatní provozní výnosy 0 1 37 
3700 % 

-37 
-97,37 % 

272 
27200 % 

Ostatní provozní náklady 4 9 
225 % 

23 
176,92 % 

-19 
-52,78 % 

3 
17,65 % 

Provozní výsledek hospodaření 792 -652 
-82,32 % 

87 
62,14 % 

785 
700 % 

-163 
-163 % 

Nákladové úroky 0 0 0 19 
100 % 

45 
236,84 % 

Ostatní finanční výnosy 6 -2 
-33,33 % 

5 
125 % 

131 
1455,56 % 

-119 
-85 % 

Ostatní finanční náklady 5 18 
360 % 

-2 
-8,7 % 

28 
133,33 % 

-1 
-2,04 % 

Finanční výsledek hospodaření 1 -20 
-2000 % 

7 
36,84 % 

84 
700 % 

-164 
-227,78 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost 152 -128 
-84,21 % 

32 
133,33 % 

186 
332,14 % 

-34 
-14,05 % 

Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 642 -545 

-84,89 % 
62 

63,92 % 
683 

429,56 % 
-293 

-34,8 % 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 642 -545 

-84,89 % 
62 

63,92 % 
683 

429,56 % 
-293 

-34,8 % 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 794 -673 

-84,76 % 
94 

77,69 % 
869 

404,19 % 
-327 

-31,09 % 
 

Nejvýraznějším bodem v analýze zisku a ztráty je postupný ústup položek tržby za 

prodej zboží a náklady vynaložené na prodané zboží. Od roku 2011 se tyto položky 
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začaly snižovat, až se v roce 2013 snížily o 100 %, což značí postupné upouštění firmy 

od prodeje cizích výrobků a soustředění se pouze na vlastní výrobu. 

Z analýzy výkazu zisku a ztráty vidíme velký nárůst osobních nákladů v roce 2014, což 

bylo způsobeno rozšířením pracovního týmu firmy. Položka tržeb za prodej zboží se 

neustále snižovala, což, jak už bylo řečeno, bylo způsobeno postupným upouštěním od 

prodeje překupovaných výrobků. Oproti tomu obě položky přidané hodnoty od roku 

2012 narůstají, a to v roce 2013 až o 109 %. Snížení přidané hodnoty v druhém roce 

nastalo z důvodu poklesu poptávek zákazníků, což bylo i důvodem celkového rapidního 

snížení výsledku hospodaření za účetní období o necelých 85 %. U finančního výsledku 

hospodaření vidíme také obrovský nárůst v roce 2013, a to o 700 %, je to způsobeno 

zvýšením ostatních finančních výnosů. 

Výsledek hospodaření v roce 2013 narostl o 404 %, což značí, že soustředění na 

výhradně vlastní výrobu firmě prospívá. 

2.2.4 Vertikální analýza rozvahy 

V následující tabulce vidíme procentuální podíl jednotlivých položek na zvolené 

základně, kterou jsou celková aktiva. Aktiva jsou tvořena dlouhodobým majetkem, 

oběžnými aktivy a časovým rozlišením. Ostatní položky rozebírají dopodrobna první 

dvě. 

Tabulka 7: Vertikální analýza majetkové struktury společnosti (na základě výročních zpráv) 

 Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Dlouhodobý majetek 2,74 % 4,89 % 2,85 % 6,38 % 2,80 % 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 % 2,99 % 2,18 % 0,79 % 0 % 
Dlouhodobý hmotný majetek 2,74 % 1,90 % 0,67 % 5,59 % 2,80 % 
Oběžná aktiva 97,26 % 94,99 % 97,15 % 93,06 % 96,34 % 
Zásoby 11,99 % 3,63 % 27,82 % 24,88 % 35,30 % 
Krátkodobé pohledávky 25,22 % 19,86 % 8,04 % 17,05 % 11,53 % 
Krátkodobý finanční majetek 60 %  71,50 % 61,29 % 51,13 % 49,49 % 
Časové rozlišení 0 % 0,12 % 0 % 0,56 % 0,86 % 

 

Z výsledků vertikální analýzy majetkové struktury můžeme vyvodit, že největší podíl na 

majetku firmy mají oběžná aktiva, a to především krátkodobý finanční majetek. Ten byl 

nejvyšší v roce 2011 a od tohoto roku postupně klesá. V důsledku toho mírně rostou 
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zásoby, což znamená, že od roku 2012 začíná firma více hromadit zásoby. Zatímco 

dlouhodobý nehmotný majetek nevlastnila firma v prvním roce žádný, v druhém roce 

ho navýšila. Od té doby však jeho hodnota postupně klesá, až v roce 2014 je jeho 

hodnota rovna 0. 

Tabulka 8: Finanční struktura společnosti (na základě výročních zpráv) 

Položka/Rok 2010 2011 2012 2013 2014 
Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Vlastní kapitál 41,89 % 54,06 % 46 % 47,60 % 41,81 % 
Základní kapitál 9,95 % 11,51 % 8,38 % 4,91 % 3,36 %  
VH minulých let 0 % 36,96 % 30,96 % 22,03 % 29,24 % 
VH běžného účetního období 31,94 % 5,58 % 6,66 % 20,66 % 9,23 % 
Cizí zdroje 58,11 % 45,94 % 54 % 52,40 % 58,18 % 
Krátkodobé závazky 58,11 % 45,94 % 43,36 % 45,02 % 28,36 % 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 % 0 % 10,64 % 7,38 % 29,81 % 

 

Z předchozí tabulky vidíme, že financování vlastním kapitálem a cizími zdroji jsou 

zhruba vyrovnané, avšak mírně převládají cizí zdroje. Rok 2010 byl prvním rokem 

existence firmy, což vidíme ze složení vlastního kapitálu, kdy převládá hospodářský 

výsledek hospodaření běžného účetního období, kdežto v roce 2011 už se jeho podíl 

snižuje a převládá hospodářský výsledek minulých let. V roce 2012 přibyl ke 

krátkodobým závazkům jako další cizí zdroj financování finanční úvěr. Podíl 

krátkodobých závazků se začíná snižovat až v roce 2014, což znamená, že v tomto roce 

firma nakupuje méně než v předchozích letech. Zároveň vidíme změnu ve financování 

podniku, kdy pomalu začíná převládat cizí financování. 
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2.2.5 Vertikální analýza výnosů a nákladů 

Díky vertikální analýze jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty můžeme zjistit, 

který ukazatel má největší podíl na celkových výnosech a nákladech firmy ES systems 

produkt. 

Tabulka 9: Vertikální analýza výnosů (na základě výročních zpráv) 

Položka/Období 2010 2011 2012 2013 2014 
Tržby za prodej zboží 10,66 % 12,57 % 3,58 % 0 % 0 % 
Výkony 89,28 % 87,27 % 95,17 % 97,85 % 94,96 % 
Ostatní provozní výnosy 0 % 0,03 % 1,01 % 0,02 % 4,68 % 
Ostatní finanční výnosy 0,06 % 0,13 % 0,24 % 2,14 % 0,36 % 
Výnosy 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

V první polovině sledovaného období vidíme, že určitý podíl na výnosech mají tržby za 

prodej zboží, tuto položku ale firma postupně snižuje a v roce 2013 se dokonce dostala 

na 0% podíl. V důsledku toho roste podíl výkonů na výnosech, což je způsobeno 

změnou obchodní strategie firmy. Podíl ostatních výnosů se v součtu pohybuje 

v hodnotách do 5 %, avšak také postupně pozvolna roste. 

Tabulka 10: Vertikální analýza nákladů (na základě výročních zpráv) 

Položka/Období 2010 2011 2012 2013 2014 
Náklady vynaložené na prodané zboží 8,46 % 1,76 % 3,24 % 0 % 0 % 
Výkonová spotřeba 86,86 % 72,70 % 80,07 % 86,07 % 70,46 % 
Osobní náklady 2,63 % 13,68 % 13,04 % 7,43 % 21,50 % 
Daně a poplatky 0,01 % 0,20 % 0,06 % 0,09 % 0,45 % 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 0,16 % 0,74 % 0,47 % 0,68 % 1,15 % 
Ostatní provozní náklady 0,05 % 0,43 % 1 % 0,30 % 0,38 % 
Nákladové úroky 0 % 0 % 0 % 0,33 % 1,21 % 
Ostatní finanční náklady 0,06 % 0,77 % 0,58 % 0,86 % 0,91 % 
Daň z příjmů za běžnou činnost 1,76 % 0,80 % 1,55 % 4,24 % 3,94 % 
Náklady 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Jednoznačně nejvyšší podíl na nákladech má výkonová spotřeba. V letech 2011, 2012  

a 2014 byla poměrně výrazná i položka osobních nákladů, která přesahovala 10 %, což 

značí postupné rozšiřování pracovního týmu firmy. V roce 2013 vzrostl podíl daně 

z příjmů za běžnou činnost na 4,24 %, což je způsobené zvýšením příjmů firmy. Ostatní 



35 
 

položky nákladů se pohybují v hodnotách okolo 1 % a tedy nejsou tak výraznými 

náklady firmy. 

2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Za pomoci absolutních ukazatelů počítáme další ukazatele rozdílové, a to jako rozdíl 

určité položky aktiv a položky pasiv (11). 

2.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Mezi nejvýznamnější rozdílové ukazatele patří ukazatel čistého pracovního kapitálu, 

který vyjadřuje část oběžného majetku financovanou dlouhodobými finančními zdroji. 

Z vypočítaných hodnot v následujícím grafu vidíme, že „finanční polštář“ firmy je 

doposud vždy kladný a postupně se stále navyšuje, tudíž že stále víc oběžných aktiv je 

financováno dlouhodobým kapitálem. To znamená, že podnik má zajištěnou nezbytnou 

míru likvidity (11). 

2.3.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky udávají okamžitou likviditu krátkodobých závazků. 

Vypočítají se jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky ve formě 

krátkodobého finančního majetku a okamžitě splatnými krátkodobými závazky. Z toho 

můžeme zjistit, kolik z krátkodobého finančního majetku zůstane, když z něj uhradíme 

krátkodobé závazky. V roce 2014 vidíme prudký nárůst čistých pohotových prostředků 

z prvních 38 až na 1257 tis. Kč. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je to pro 

firmu pozitivnější. 
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Graf 1: Vývoj ČPK a ČPP v tis. Kč (na základě výročních zpráv) 

2.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Absolutní ukazatele můžeme dávat také do poměrů a díky tomu analyzovat vzájemné 

vazby mezi nimi (11). Poměrových ukazatelů lze zkonstruovat velké množství, v praxi 

jsou však osvědčené pouze některé z nich. Mezi nejvýznamnější patří ukazatele 

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti (10,11). 

2.4.1 Analýza rentability 

Ukazatele rentability zobrazují, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč určitého vstupu. 

V tomto případě jsou vstupem celková aktiva, vlastní kapitál a tržby. (11). V grafu č. 2 

jsou uvedeny hodnoty stěžejních ukazatelů rentability. 

2010 2011 2012 2013 2014 
ČPK 787 852 1284 1958 4045 
ČPP 38 444 428 249 1257 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

tis
. K
č 



37 
 

 

Graf 2: Hlavní ukazatele rentability a jejich grafické znázornění (na základě výročních zpráv) 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

V prvním roce vidíme, že hodnoty všech ukazatelů jsou vysoké oproti hodnotám v roce 

dalším. Příčinou je první rok existence firmy. Od druhého roku se už hodnoty začínají 

od nižších postupně navyšovat, což značí, že výnosnost celkového kapitálu postupně 

roste. To je obecně hodnoceno jako pozitivní jev. V posledním roce vidíme snížení 

rentability celkového kapitálu, což je způsobeno mírným poklesem tržeb v tomto roce. 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
ROA 39,40% 8,06% 9,51% 24,83% 14,27% 
ROE 76,25% 10,33% 14,48% 43,40% 22,07% 
ROS I 8,56% 4,54% 6,10% 15,79% 15,32% 
ROS II 8,58% 3,93% 5,77% 16,91% 13,66% 
ROS III 6,94% 3,15% 4,27% 13,14% 9,91% 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel má podobný průběh jako předchozí, avšak ROE se pohybuje ve vyšších 

hodnotách. Rentabilita vlastního kapitálu je nejvyšší v roce prvním, avšak v tomto roce 

hodnoty postrádají relevantnost. Zkresluje je totiž výnos z prodeje základního kapitálu. 

V dalších letech má tento ukazatel vzestupnou tendenci. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

V prvním roce je rentabilita výnosů vyšší než ve druhém roce. Jak již bylo řečeno, 

výnosy ve druhém roce klesly z důvodu snížení poptávky. Od roku 2011 má rentabilita 

tržeb průměrně rostoucí charakter, což je pro firmu velmi pozitivní. Výnosnost tržeb 

kulminovala v roce 2013. Pro firmu to značí nejlepší finanční situaci v tomto roce.  

2.4.2 Analýza aktivity 

Díky ukazatelům aktivity posoudíme, jak je podnik schopen využívat vložené 

prostředky, na základě poměru jeho hospodářských aktivit a jednotlivých druhů aktiv 

(10). Aktivitu měříme pomocí dvou tvarů ukazatelů, a to obratem i dobou obratu.  

Obrat aktiv je ukazatel celkového využití aktiv a udává, kolikrát se aktiva obrátí za 

rok. Jeho hodnota, jak je řečeno v literatuře, by měla být minimálně 1, čím je ale jeho 

hodnota vyšší, tím je to pro podnik výhodnější (11). Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát 

každou jednotlivou položku zásob v průběhu roku firma prodá a znovu naskladní (11). 
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Graf 3: Vývoj ukazatelů obratu aktiv a zásob v počtech obratů za rok (na základě výročních zpráv) 

Z grafu č. 3 vidíme, že firma nejlépe zhodnotila svůj majetek na celkových výnosech 

v roce 2010, kdy stihla celková aktiva za rok obrátit 4,6x. V roce 2011 došlo ke snížení 

tohoto ukazatele na 1,77 obratu aktiv za rok, což bylo způsobeno především snížením 

celkových výnosů firmy. V roce 2012 byly sice celkové výnosy vyšší než předešlý rok, 

avšak celková aktiva také, což způsobilo další pokles hodnoty obratu aktiv na 1,56. 

V dalším sledovaném roce opět vzrostly obě hodnoty jak aktiv, tak celkových výnosů, 

tudíž byl obrat aktiv přibližně stejný jako v roce předchozím. V roce 2014 vidíme, že 

firma neobrátila svá aktiva ani jednou za rok, což není pro firmu úplně ideální situace. 

V prvních dvou letech byla hodnota obratu zásob poměrně vysoko nad průměrem, což 

značí, že firma neměla zbytečné zásoby. Od roku 2012 se hodnota rapidně snížila,  

a tedy začala hromadit přebytečné zásoby, které vyžadují nadbytečné financování. Tím 

pádem se také zvýšila vázanost kapitálu ve firmě, který nepřináší žádný výnos (11).  

2010 2011 2012 2013 2014 
Obrat aktiv 4,6 1,77 1,56 1,57 0,93 
Obrat zásob 38,39 48,9 5,61 6,32 2,64 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

po
če

t o
br

at
ů 



40 
 

 

Graf 4: Vývoj ukazatelů doba obratu aktiv a zásob ve dnech (na základě výročních zpráv) 

Ukazatel doby obratu aktiv má obrácenou hodnotu než obrat aktiv a tudíž, jak je 

řečeno v literatuře, by měla firma usilovat o to, aby jeho hodnota byla co nejmenší. 

V prvním roce společnost obrátila svůj majetek během 78 dní, kdežto v ostatních letech 

to bylo za více než 200 dní a v posledním roce za více než rok, což je způsobeno 

snížením tržeb a současným zvýšením majetku v tomto roce.  

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Doba obratu aktiv 78 203 231 229 387 
Doba obratu zásob 9 7 64 57 137 
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Doba splatnosti pohledávek je doba, která uplyne mezi vystavením faktury  

a připsáním peněžních prostředků na účet věřitele. Jeho hodnota se porovnává s dobou 

splatností faktur a pokud je větší, značí to vyšší náklady ve formě větší potřeby úvěrů 

(10,11). 

 

Graf 5: Vývoj doby splatnosti pohledávek a závazků ve dnech (na základě výročních zpráv) 

V roce 2012 vidíme propad ukazatele splatnosti pohledávek. Dlužníci v tomto roce 

uhrazovali své faktury dříve než v ostatních letech. Ukazatel předpokládá, že vzniká 

pohledávka, tudíž, že faktury mají odloženou splatnost. Od roku 2013 je nově dle 

Občanského zákoníku doba splatnosti faktur zkrácena na 30 dní, dohodou lze tuto dobu 

prodloužit až na 60 dní (Novela obchodního zákoníku č. 179/2013 Sb.). Doby splatností 

pohledávek firmy ES systems produkt dosud každý rok kolísají. Pokud bude i nadále 

doba splatnosti pohledávek vetší, než 30 dnů, je nutné, aby na fakturách takovýchto 

pohledávek byla uvedena prodloužená doba jejich splatnosti, pokud tak uvedeno 

nebude, musí dlužník pohledávku uhradit do zákonem stanovené nezkrácené lhůty. 

Doba obratu závazků je vždy větší než doba splatnosti pohledávek. Což značí, že za 

celou svou existenci firma vždy dostala zaplaceny dříve své pohledávky, než zaplatila 

své závazky (10). 
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2.4.3 Analýza likvidity 

Ukazatele likvidity nám ukáží schopnost podniku včas hradit své závazky a vypočítají 

se jako poměr určité položky oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů (10). 

 

Graf 6: Vývoj ukazatelů likvidity (na základě výročních zpráv) 

Běžná likvidita udává, kolikrát je podnik schopen zaplatit věřitelům, kdyby všechen 

oběžný majetek přeměnil na peněžní prostředky (11). Ve všech letech se firma vešla do 

doporučeného intervalu hodnot, kromě roku 2014, kdy je hodnota vyšší, což signalizuje 

větší množství oběžných aktiv, než je nutné ke splacení svých závazků. 

Pohotová likvidita vypovídá o schopnosti podniku dostát svým krátkodobým 

závazkům, aniž by na jejich splacení využil nejméně likvidní část svého majetku,  tedy 

zásoby. Jestliže ukazatel pohotové likvidity klesne pod hodnotu 1, znamená to, že firma 

spoléhá na prodej zásob. Jak je řečeno v literatuře, doporučují se hodnoty v rozmezí  

1-1,5. Firma ES systems produkt má pohotovou likviditu téměř vždy vyšší než 

doporučenou, což značí, že váže hodně aktiv ve formě pohotových peněžních 

prostředků, ze kterých však má minimální úrok (10, 11). 

Okamžitá likvidita je nejpřesnějším ukazatelem likvidity, protože počítá pouze  

s nejlikvidnější částí oběžného majetku, což je krátkodobý finanční majetek, a měla by 

mít nejnižší hodnotu ze všech tří ukazatelů, dle literatury v rozmezí 0,2-0,5. Ani 

v jednom roce se firma nepohybuje v doporučených hodnotách, nejblíže byla však 

2010 2011 2012 2013 2014 
Běžná likvidita 1,67 2,07 2,24 2,07 3,4 
Pohotová likvidita 1,47 1,99 1,6 1,51 2,15 
Okamžitá likvidita 1,03 1,56 1,41 1,14 1,74 
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v roce 2010 s hodnotou 1,03. Ostatní vysoké hodnoty vypovídají o neefektivním využití 

finančních prostředků. 

Jedinou oblast, kterou je firma v normě, je oblast běžné likvidity, a to ve všech letech. 

Likvidity pohotová a okamžitá se pohybují ve vyšších hodnotách, než je doporučeno,  

a to v případě okamžité likvidity až několikanásobně. Znamená to, že firma hromadí 

neúměrně zbytečné množství krátkodobého finančního majetku, ze kterého nemá žádné 

úroky. 

2.4.4 Analýza zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou hlavním zdrojem informací hlavně pro věřitele, tedy i pro 

investory. Firma by měla využívat jak zdroje vlastní, tak i cizí, a to v přiměřeném 

poměru a struktuře. 

Celková zadluženost vyjadřuje, jaký podíl má cizí kapitál na kapitálu celkovém. 

Koeficient samofinancování je ukazatel, který naopak vyjadřuje, kolik majetku 

financoval podnik ze svých vlastních zdrojů. Dohromady s celkovou zadlužeností musí 

dát součet 1. 

 

Graf 7: Vývoj ukazatele celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování podniku (na základě výročních 
zpráv) 

Celková zadluženost byla nejnižší v roce 2011, 46 % majetku bylo financováno z cizích 

zdrojů. Nejvyšší hodnoty nabyla v roce 2010 a 2014, kdy bylo cizím kapitálem 

2010 2011 2012 2013 2014 
Celková zadluženost 0,58 0,46 0,54 0,52 0,58 

Koeficient 
samofinancování 0,42 0,54 0,46 0,48 0,42 
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financováno 58 % aktiv. Ve všech obdobích vidíme optimální vyvážení obou zdrojů 

financování. 

Koeficient samofinancování je průměrně o několik setin nižší než celková zadluženost, 

což znamená, že firma upřednostňuje financování z cizích zdrojů, což je pro ni 

pozitivní, protože cizí zdroje jsou levnější než vlastní (10). Jedinou výjimkou je rok 

2011, kdy převažují vlastní zdroje. Firma na tuto skutečnost reagovala v roce 2012, kdy 

si vzala úvěr od banky a tím zvýšila podíl cizích zdrojů. 

Míra zadluženosti dává dohromady předchozí dva ukazatele a je jejich obdobou, 

protože dává do poměru jejich dva čitatele. Hodnota by se měla pohybovat +- kolem 1. 

Tabulka 11: Vývoj míry zadluženosti (na základě výročních zpráv) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Míra zadluženosti 1,39 0,85 1,17 1,1 1,39 
 

Při žádosti o úvěr je tento ukazatel a jeho vývoj důležitý pro banku, která sleduje, zda se 

ukazatel snižuje nebo zvyšuje (10). V případě podniku ES systems produkt jeho 

hodnota zatím kolísá kolem 1. 

2.5 Analýza soustav ukazatelů 
Soustavy ukazatelů pro hodnocení bonity podniku jsou důležité především pro banku 

při poskytování úvěru. Je nutné, aby banka znala bonity firem, aby věděla, jakou míru 

rizika ponese, proto se vytváří  systémy pro hodnocení bonity (11). 

2.5.1 Analýza bankrotních modelů 

Díky bankrotním modelům jsme schopni posoudit, zda se podnik nachází v tíživé 

finanční situaci či nikoli, nebo jestli je ohrožen budoucím bankrotem (11). 

Altmanův index je soustava výše zmíněných pěti ukazatelů, kterým jsou přiřazeny 

různé váhy.  
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Graf 8: Vývoj Altmanova indexu (na základě výročních zpráv) 

Dle výsledků Altmanova indexu vidíme, že nejlepší finanční situace byla ve firmě 

v roce 2013, oproti tomu nejhorší v roce 2012. Obecně lze říci, že firma je schopna 

přežít případnou finanční tíseň, jelikož se hodnoty pohybují v horní polovině šedé zóny. 

Index IN99 dělí podniky dle toho, zda vytvářejí či nevytvářejí hodnotu. Jedná se  

o soustavu čtyř ukazatelů, z nichž největší váhu má ukazatel rentability aktiv, ostatní 

mají váhy výrazně nižší (11). 

 

Graf 9: Vývoj indexu IN99 (na základě výročních zpráv) 

Index IN99 opět potvrzuje nejlepší situaci firmy v roce 2010. V následujících dvou 

letech spíše nevytvářel hodnotu, což se ale v roce 2013 zlepšilo a opět hodnotu vytvářet 

začal. V roce 2014 vidíme opět zhoršení situace, která je způsobená snížením celkových 

tržeb v tomto roce. 
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2.5.2 Analýza bonitních modelů 

Ze široké škály bonitních modelů jsem vybrala pouze ten základní, a sice Index bonity.  

 

Graf 10: Vývoj indexu bonity (na základě výročních zpráv) 

Index bonity nesignalizuje, že by byla firma ES systems produkt v některém roce  

v bankrotní situaci. V roce 2010 a 2013 je v podniku extrémně dobrá finanční situace, 

která byla v letech 2011 a 2012 vystřídána o něco méně uspokojivou ekonomickou 

situací, což potvrzuje výsledky indexu IN 99. 
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2.6 Zhodnocení analytické části 
Ve druhé kapitole byla provedena finanční analýza podniku ES systems produkt s.r.o. 

v letech 2010 až 2014. Výpočty potvrdily události, které mi byly sděleny vedením 

firmy.  

V roce 2010 měla firma nadprůměrný zisk, za což vděčila zakázkám domluveným 

z velké části ještě před svým založením. Hospodářský výsledek má v tomto roce 

největší podíl na kapitálu firmy, a sice 38 %. V ostatních letech se jeho podíl výrazně 

snížil. Díky vysokému zisku jsou vysoké i hodnoty ukazatelů rentability a obratu aktiv. 

O rok později, tedy v roce 2011, nastal rapidní propad celkových výnosů a tedy i zisku, 

jelikož se firma začala stavět na „vlastní nohy“ a postupně utlumovala odběr zboží od 

jiných výrobců. Zároveň začala rozjíždět vlastní výrobu, což vidíme z postupného 

nárůstu položky Výkonů ve Výkazu zisku a ztráty a současného snížení tržeb za prodej 

zboží až na 0 v roce 2013. 

Z vertikální analýzy aktiv vidíme, že více než 90 % majetku má firma v oběžných 

aktivech, a to především v krátkodobém finančním majetku. V roce 2011 byla jeho 

hodnota nejvyšší. Od následujícího roku začíná firma krátkodobý finanční majetek 

postupně přeměňovat na zásoby, které není schopna prodat, a tudíž je začíná nadměrně 

hromadit. Tuto skutečnost vidíme v hodnotě ukazatele obratu zásob, která začala od 

roku 2013 prudce klesat. Krátkodobý finanční majetek však nadále zůstává 

nejvýraznější položkou oběžných aktiv.  

Porovnáním ukazatelů doby splatnosti závazků a pohledávek zjišťujeme, že firma ve 

všech letech hradila své závazky mnohem později, než jí byly uhrazeny její pohledávky. 

V předchozím odstavci je však zmíněno, že prostředky na úhradu závazků firma vlastní.  

V roce 2011 z ukazatelů zadluženosti lze spatřit, že převládalo samofinancování, což 

pro firmu není výhodné. Vlastní zdroje jsou dražší než zdroje cizí. V roce 2012 se 

koeficient samofinancování a celkové zadluženosti otočily. Stalo se tak proto, že byl 

firmě v tomto roce poskytnut úvěr od banky, který zvýšil cizí zdroje financování. 

Ani v jednom roce soustavy ukazatelů nezjistily bankrotní situaci podniku. Podnik se 

tedy nepotýká s existenčními problémy, pouze s problémy v oblasti maximalizace tržeb, 

struktury aktiv a hromadění zásob. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této kapitole se budu věnovat doporučením firmě, která jsou reakcí na skutečnosti 

zmíněné v předchozí kapitole. Tato doporučení by měla pomoct k celkové stabilizaci 

finanční situace podniku a k jejímu následnému zlepšení. Návrhy se soustředí na tyto 

kritické oblasti: 

1) dlouhodobé snížení tržeb 

2) vysoký podíl krátkodobého finančního majetku 

3) hromadění zásob 

4) vysoká doba splatnosti závazků 

Je obecně známo, že maximalizace tržeb patří mezi primární cíle téměř všech podniků. 

Firma ES systems produkt se potýká s dlouhodobým snížením tržeb. Mé návrhy na 

zvýšení tržeb jsou: 

• návrat k prodeji výrobků ze zahraničí 

• inzerce v novinách 

3.1 Návrat k prodeji výrobků ze zahraničí 

 

Graf 11: Vývoj tržeb v tis. Kč (Na základě výročních zpráv) 

Z grafu vidíme, že ani v jednom roce výše tržeb již nedosahuje hodnot z prvního roku.  

Vedením firmy mi bylo sděleno, čím je tato skutečnost způsobena. V prvním roce se 

firma věnovala prodeji jak výrobků vlastních, tak i prodeji výrobků nakoupených 

v zahraničí. Zároveň firma obchodovala s fotovoltaickými panely a solárními 

elektrárnami. Od roku 2011 začala firma od tohoto prodeje upouštět a věnovat se 
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výhradně vlastní výrobě úsporných topných panelů. Finanční analýza současné situace 

ukázala, že tento krok nebyl pro firmu příliš výhodný. Pokud se chce firma věnovat 

výhradně prodeji úsporných topných panelů, navrhovala bych rozšíření sortimentu  

o dovážené výrobky ze zahraničí, na které nevznikají firmě tak velké náklady jako na 

výrobu vlastních výrobků. Firma by se jednak mohla věnovat vývoji a zlepšování svých 

výrobků a současně by se nemusela potýkat s nízkými tržbami. Následující tabulka 

zobrazuje modelový výkaz zisku a ztráty v případě, že by firma neupustila od prodeje 

cizích výrobků a velikost tržeb za jejich prodej by byla stejná jako v roce prvním. Pro 

modelovou situaci jsem použila hodnotu tržeb za prodej zboží a hodnotu nákladů 

vynaložených na prodané zboží z roku 2010, kdy se na zisku podílela i obchodní marže.  

Tabulka 12: Modelový výkaz zisku a ztráty 2014' v tis. Kč (na základě výročních zpráv) 

 

 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014' 

 I. Tržby za prodej zboží   987 
A. Náklady vynaložené na prodej zboží 729 

+ Obchodní marže   258 
II. Výkony     5540 

B. Výkonová spotřeba   3723 
+ Přidaná hodnota   2075 

C. Osobní náklady   1136 
D. Daně a poplatky   24 
E. Odpisy dlouhodobého majetku 61 

IV. Ostatní provozní výnosy   273 
H. Ostatní provozní náklady   20 

* Provozní výsledek hospodaření   1107 
N. Nákladové úroky   64 

XI. Ostatní finanční výnosy   21 
O. Ostatní finanční náklady   48 

* Finanční výsledek hospodaření   -91 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 315 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 701 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 701 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 1016 
 

Pokud by se firma řídila mým doporučením a snažila se maximalizovat výši přidané 

hodnoty zvýšením položky tržeb za prodej zboží, zvýšily by se tím i výsledky 

hospodaření na všech úrovních. Tím pádem dojde ke zvýšení rentability tržeb, ale  
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i rentability vlastního kapitálu. Dojde i ke zlepšení problémové oblasti doby obratu 

zásob, tzn. k jejímu snížení z původní hodnoty 137 dnů na 116.  

 

Graf 12: Potencionální snížení doby splatnosti pohledávek a závazků ve dnech (na základě výročních zpráv) 

Z předcházejícího grafu je zřejmé, že zvýšením tržeb dojde jak ke snížení doby 

splatnosti pohledávek, tak i zbytečně vysoké doby splatnosti závazků. Pohledávky však 

budou firmě pořád zaplaceny více než 2x dříve, než zaplatí své závazky.  

Navrhuji firmě změnu ve výrobkovém portfoliu, tj. zvýšení prodeje výrobků od 

zahraničních dodavatelů. Firma tak činila v prvním a druhém roce své existence. 

V dalších letech prodávala pouze výrobky vlastní, což se neukázalo jako krok 

k lepšímu. Mým prvním návrhem je proto vrátit se k původní strategii a nebát se rozšířit 

nabídku o výrobky jiných dodavatelů. 
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3.2 Redukce výroby 

 

Graf 13: Vývoj ukazatelů obrat zásob a doba obratu zásob (Na základě výročních zpráv) 

Z grafu č. 13 vidíme, že dva ukazatele aktivity týkající se zásob mají přesně opačný 

charakter, než by mít měly. Ukazatel obratu zásob má klesající charakter, což značí, že 

firma vyrábí pořád víc výrobků, než je schopna prodat, a proto dochází k jejich 

hromadění na skladě. Důsledkem toho je, že se firma potýká s nedostatkem prostor. 

Jako východisko z této situace vidím snížení výroby. 

Tabulka 13: Horizontální analýza zásob (na základě výročních zpráv) 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Zásoby 241 
-178 601 350 1087 

-73,86% 953,97% 52,71% 107,20% 
 

Finanční analýza nám řekla, že podnik vyrobí více zboží, než je schopen prodat, a proto 

hromadí zásoby.  Logickým doporučením firmě je, dle mého názoru, snížit objem 

výroby, a tudíž ve výkazu zisku a ztrát snížit položky výkony a výkonovou spotřebu. 

Důsledkem tohoto kroku bude zastavení nárůstu zásob. Tržby by měly zůstat 

nezměněny, jestliže se firma zaměří na prodej výrobků vyrobených v minulosti. 

3.3 Inzerce v novinách 
Pokud firma vlastní dočasně volné finanční prostředky, jednou z možností je investovat 

je do oblasti marketingu. Mým dalším návrhem je investice do tištěné reklamy 

v regionálních novinách Znojemsko. Jedná se o regionální týdeník okresu Znojmo, je 

2010 2011 2012 2013 2014 
Obrat zásob 38,39 48,9 5,61 6,32 2,64 
Doba obratu zásob 9 7 64 57 137 
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ale k dostání i v okresu Moravské Budějovice a Třebíč. Cílovou skupinou týdeníku,  

i reklam v něm, jsou tedy obyvatelé těchto okresů. Protože hlavní sídlo a výrobna firmy 

ES systems produkt se nachází ve městě Znojmě, ve svém návrhu se zaměřím právě na 

tuto cílovou skupinu. Výrobky firmy ES systems produkt je však možné zakoupit  

i v jiných městech České republiky a i v jiných zemích Evropy, jako je Holandsko, 

Nizozemí, Rakousko a Švýcarsko. Můj návrh se proto týká jen určitého segmentu 

potenciálních zákazníků.  

Počet výtisků Znojemska každý týden činí 8 700 ks a týdenní čtenost uvádí cca. 26 100 

čtenářů (12). Následující tabulka uvádí ceny reklam v těchto novinách: 

Tabulka 14: Ceny reklam v týdeníku Znojemsko (12) 

Čtvrtstrana Půlstrana Půlstrana Celá strana 
14 x 21,5 

cm 
28,6 x 21,5 

cm 
14 x 43,5 

cm 
28,6 x 43,5 

cm 
9 900 Kč 18 900 Kč 18 900 Kč 36 900 Kč 

 

V kapitole číslo 2 jsme zjistili nedostatky v oblasti struktury aktiv. Většinu majetku 

firmy tvoří krátkodobý finanční majetek, což se negativně odráží v ukazatelích likvidity, 

především okamžité likvidity, která je ve všech letech mnohonásobně vyšší, než je 

doporučeno. 

 

Graf 14: Okamžitá likvidita (na základě výročních zpráv) 

Ukazatel okamžité likvidity by se měl pohybovat v rozmezí hodnot 0,2-0,5. Za současné 

situace firmy je na místě zauvažovat o lukrativnějším využití „přebytečného“ 

krátkodobého finančního majetku. V roce 2014 byla okamžitá likvidita rovna 1,74. 

Hodnota krátkodobých závazků v tomto roce byla 1688 tis. Kč. Pokud budeme 
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uvažovat s optimální hodnotou 0,5, vyjde nám potřeba krátkodobého finančního 

majetku 844 tis. Kč. Tato hodnota je o 2101 tis. Kč nižší, než je skutečný stav. Znamená 

to, že firma si může dovolit proinvestovat až 2101 tis. Kč.  

Využití všech dostupných prostředků výhradně pro podporu marketingu není pro firmu 

příliš výhodné, proto doporučím firmě investici pouze jejich části. Následuje výpočet 

ceny půlroční reklamy na půl strany v regionálních novinách Znojemsko. 

18  900  ×  4 ×  6 = 453  600  Kč 

Vzorec 26: Výpočet ceny půlroční reklamy přes půl strany ve Znojemsku (na základě ceníku dostupného z 
http://www.znojemsko.cz/admin/userfiles/files/CENIK%20Libor.pdf) 

V případě investice do marketingu se jedná o investici dlouhodobou. Pozitivní reklama 

může firmě zajistit dobré jméno na trhu, což se projeví v pozdějších letech v navýšení 

zisku. Hodnotu dlouhodobé návratnosti však lze jen velmi nepřesně odhadnout. 

V průběhu inzerování reklamy půl roku dochází ke zvyšování povědomí cílové skupiny 

o jméně firmy. Návratnost této investice je zároveň dlouhodobá a lze ji počítat až 

zpětně. Investicí 453,6 tis. Kč dojde ke snížení krátkodobého finančního majetku o tuto 

částku. Změní se tedy všechny 3 ukazatele likvidity. Hodnota okamžité likvidity před 

investicí činila 1,74, po ní by se snížila na hodnotu 1,48. Tato hodnota stále není pro 

firmu optimální, signalizuje však pozitivní dopad investice na likviditu podniku.   

Mým dalším doporučením je zviditelnění jména firmy po dobu půl roku ve znojemském 

regionu v týdeníku Znojemsko. Reklama přes půl strany bude firmu stát 453,6 tis. Kč. 

Pozitivní vliv uvidíme na snížení okamžité likvidity o 0,26. Návratnost investice bude 

možné dopočítat až zpětně.  

  



54 
 

ZÁVĚR 
Moje bakalářská práce je strukturovaná do tří částí. Teoretická základna, samotná 

finanční analýza firmy a mé vlastní návrhy na zlepšení finanční situace firmy. Hlavním 

cílem mé práce bylo nalezení konkrétních opatření, které firma může realizovat. Těmto 

možným opatřením se věnuji ve třetí části. Uvedla jsem 3 opatření, která může firma 

realizovat za účelem lepšího finančního řízení. 

Jako první navrhuji změnu ve výrobkovém portfoliu firmy, tj. zvýšení prodeje výrobků 

od zahraničních dodavatelů. Firma tak činila v prvním a druhém roce své existence, 

v dalších letech prodávala pouze výrobky vlastní, což se neukázalo jako krok k lepšímu. 

Mým návrhem je proto vrátit se k původní strategii a nebát se rozšířit nabídku  

o výrobky jiných dodavatelů.  

Mým dalším návrhem je snížení výrobního objemu. Z horizontální analýzy aktiv je 

vidět každoroční zvyšování zásob. Pomocí redukce výroby se toto zvyšování zpomalí 

nebo zastaví.  

Poslední návrh se týká oblasti marketingu. Firmě bych doporučila zviditelnění jména 

firmy v týdeníku Znojemsko. Půlroční reklama bude firmu stát 453 600 Kč. Dojde ke 

snížení krátkodobého finančního majetku, kterého firma vlastní dostatek, což povede ke 

snížení likvidity firmy, která je dle výsledků finanční analýzy za současného stavu příliš 

vysoká. 

Věřím, že pokud firma nevyužije mé konkrétní návrhy, poslouží alespoň mnou 

vypočtené ukazatele jako podklad ke stanovení dalších cílů její obchodní strategie. 
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Příloha 3: Rozvaha 2011 v tis. Kč (7) 

řád Min.úč.
období

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

001 1 773 -36 1 737 2 009

A. 002 0 0 0 0

B. 003 121 -36 85 55

B. I. 004 52 0 52 0

B. II. 005 69 -36 33 55

B. III. 006 0 0 0 0

C. 007 1 650 0 1 650 1 954

C. I. 008 63 0 63 241

C. II. 009 0 0 0 0

C. III. 010 345 0 345 507

C. IV. 011 1 242 0 1 242 1 206
D. I. 012 2 0 2 0

řád

013

A. 014

A. I. 015

A. II. 016

A. III. 017

A. IV. 018

B. 020

B. I. 021

B. II. 022

B. III. 023

B. IV. 024
C. 025

0 0
0 0

Dlouhodobé závazky 0 0

798 1 167Krátkodobé závazky

Cizí zdroje ( ř. 21 až 24 ) 798 1 167

Rezervy 0 0

0 0

Výsledek hospodaření minulých let 642 0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

ES systems s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

označ

a c

PASIVA

b

Běžné účetní
období

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Časové rozlišení

Dlouhodobý finanční majetek  

Oběžná aktiva ( ř. 08 až 11 )

PASIVA CELKEM   ( ř. 14 + 20 + 25 )

Vlastní kapitál  ( ř. 15 až 19 )

1 737

939

2 009

5

Minulé účetní
období

6

842

Základní kapitál 200 200

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky

ve zjednodušeném rozsahu
31.12.2011

( v celých tisících Kč )

Pivovarská 3138/3IČ

0 0

Znojmo

Kapitálové fondy

AKTIVA CELKEM ( ř. 02 + 03 + 07 + 12 )

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek ( ř. 04 až 06 )

Dlouhodobý  nehmotný majetek

97

6690229 20 75 84

Dlouhodobý hmotný majetek 

označ AKTIVA Běžné účetní období

a b c

A. V.

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
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Bankovní úvěry a výpomoci

Časové rozlišení

Výsledek hospodaření běžného účetního období ( + / - )
( ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25 )

642019



 
 

Číslo
řádku sledovaném minulém

c 1 2

01 388 987

A. 02 319 729

03 69 258

04 2 693 8 266

B. 05 2 173 7 486

06 589 1 038

C. 07 409 227

D. 08 6 1

E. 09 22 14

10 0 0

F. 11 0 0

G. 12 0 0

13 1 0

H. 14 13 4

15 0 0

I. 16 0 0

18 0 0

J. 19 0 0

20 0 0

21 0 0

K. 22 0 0

23 0 0

L. 24 0 0

M. 25 0 0

26 0 0
N. 27 0 0

17 140 792
( ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16 ) )

*

III.

IV.

V.

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření  

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Ostatní provozní výnosy

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období ( + / - )

Osobní náklady

Daně a poplatky

Výkonová spotřeba   

+ Přidaná hodnota  ( ř. 03 + 04 - 05 )

Náklady vynaložené na prodané zboží

+ Obchodní marže  ( ř. 01 - 02 )

II. Výkony  

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
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Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

I. Tržby za prodej zboží 

Znojmo
6690229 20 75 84

Pivovarská 3138/3

( v celých tisících Kč )

IČ
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní 
jednotky

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ve zjednodušeném rozsahu ES systems s.r.o.
40908 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VIII. Výnosy z krátkoodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti ( + / - )

X. Výnosové úroky

Nákladové úroky



 
 

 

Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty 2011 v tis. Kč (7) 

Číslo
řádku sledovaném minulém

c 1 2

28 4 7

O. 29 23 5

30 0 0

P. 31 0 0

Q. 33 24 152
34 97 642

35 0 0

R. 36 0 0

S. 37 0 0
38 0 0

T. 39 0 0
40 97 642

41 121 794

32 -19 2

**

*

12.03.12
Aleš Fouček jednatel 

6:34

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ( ř. 40 + 33 + 37 + 39 )

Mimořádný výsledek hospodaření   ( ř. 35 - 36 - 37 )

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  ( ř. 17 + 32 - 33 )

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř.34+38-39)

****

*

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

Okamžik 
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 
účetní jednotkou

***

XIII.

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost  

( ř. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29+(-30)-(-31) )

s.r.o.

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

Ostatní finanční náklady

XI.

Převod finančních výnosůXII.

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
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 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Právní forma účetní jednotky :

Ostatní finanční výnosy



 
 

 

Příloha 5: Rozvaha 2012 v tis. Kč (7) 

řád Min.úč.
období

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

001 2 440 -53 2 387 1 737

A. 002 0 0 0 0

B. 003 121 -53 68 85

B. I. 004 52 0 52 52

B. II. 005 69 -53 16 33

B. III. 006 0 0 0 0

C. 007 2 319 0 2 319 1 650

C. I. 008 664 0 664 63

C. II. 009 0 0 0 0

C. III. 010 192 0 192 345

C. IV. 011 1 463 0 1 463 1 242
D. I. 012 0 0 0 2

řád

013

A. 014

A. I. 015

A. II. 016

A. III. 017

A. IV. 018

B. 020

B. I. 021

B. II. 022

B. III. 023

B. IV. 024
C. 025

254 0
0 0

Dlouhodobé závazky 0 0

1 035 798Krátkodobé závazky

Cizí zdroje ( ř. 21 až 24 ) 1 289 798

Rezervy 0 0

0 0

Výsledek hospodaření minulých let 739 642

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

ES systems s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

označ

a c

PASIVA

b

Běžné účetní
období

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Časové rozlišení

Dlouhodobý finanční majetek  

Oběžná aktiva ( ř. 08 až 11 )

PASIVA CELKEM   ( ř. 14 + 20 + 25 )

Vlastní kapitál  ( ř. 15 až 19 )

2 387

1 098

1 737

5

Minulé účetní
období

6

939

Základní kapitál 200 200

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky

ve zjednodušeném rozsahu
31.12.2012

( v celých tisících Kč )

Pivovarská 3138/3IČ

0 0

Znojmo

Kapitálové fondy

AKTIVA CELKEM ( ř. 02 + 03 + 07 + 12 )

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek ( ř. 04 až 06 )

Dlouhodobý  nehmotný majetek

159

6690229 20 75 84

Dlouhodobý hmotný majetek 

označ AKTIVA Běžné účetní období

a b c

A. V.

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
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Bankovní úvěry a výpomoci

Časové rozlišení

Výsledek hospodaření běžného účetního období ( + / - )
( ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25 )

97019



 
 

Číslo
řádku sledovaném minulém

c 1 2

01 135 388

A. 02 117 319

03 18 69

04 3 589 2 693

B. 05 2 892 2 173

06 715 589

C. 07 471 409

D. 08 2 6

E. 09 17 22

10 0 0

F. 11 0 0

G. 12 0 0

13 38 1

H. 14 36 13

15 0 0

I. 16 0 0

18 0 0

J. 19 0 0

20 0 0

21 0 0

K. 22 0 0

23 0 0

L. 24 0 0

M. 25 0 0

26 0 0
N. 27 0 0

17 227 140
( ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16 ) )

*

III.

IV.

V.

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření  

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Ostatní provozní výnosy

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období ( + / - )

Osobní náklady

Daně a poplatky

Výkonová spotřeba   

+ Přidaná hodnota  ( ř. 03 + 04 - 05 )

Náklady vynaložené na prodané zboží

+ Obchodní marže  ( ř. 01 - 02 )

II. Výkony  

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
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Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

I. Tržby za prodej zboží 

Znojmo
6690229 20 75 84

Pivovarská 3138/3

( v celých tisících Kč )

IČ
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní 
jednotky

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ve zjednodušeném rozsahu ES systems s.r.o.
41274 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VIII. Výnosy z krátkoodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti ( + / - )

X. Výnosové úroky

Nákladové úroky



 
 

 

Příloha 6: Výkaz zisku a ztráty 2012 v tis. Kč (7) 

Číslo
řádku sledovaném minulém

c 1 2

28 9 4

O. 29 21 23

30 0 0

P. 31 0 0

Q. 33 56 24
34 159 97

35 0 0

R. 36 0 0

S. 37 0 0
38 0 0

T. 39 0 0
40 159 97

41 215 121

32 -12 -19

**

*

12.03.12
Aleš Fouček jednatel 

5:55

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ( ř. 40 + 33 + 37 + 39 )

Mimořádný výsledek hospodaření   ( ř. 35 - 36 - 37 )

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  ( ř. 17 + 32 - 33 )

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř.34+38-39)

****

*

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

Okamžik 
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 
účetní jednotkou

***

XIII.

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost  

( ř. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29+(-30)-(-31) )

s.r.o.

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

Ostatní finanční náklady

XI.

Převod finančních výnosůXII.

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
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 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Právní forma účetní jednotky :

Ostatní finanční výnosy



 
 

 

Příloha 7: Rozvaha 2013 v tis. Kč (7) 

řád Min.úč.
období

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

001 4 167 -91 4 076 2 387

A. 002 0 0 0 0

B. 003 351 -91 260 68

B. I. 004 32 0 32 52

B. II. 005 319 -91 228 16

B. III. 006 0 0 0 0

C. 007 3 793 0 3 793 2 319

C. I. 008 1 014 0 1 014 664

C. II. 009 0 0 0 0

C. III. 010 695 0 695 192

C. IV. 011 2 084 0 2 084 1 463

D. I. 012 23 0 23 0

řád

013

A. 014

A. I. 015

A. II. 016

A. III. 017

A. IV. 018

B. 020

B. I. 021

B. II. 022

B. III. 023

B. IV. 024

C. 025

A. V.

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
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Bankovní úvěry a výpomoci

Časové rozlišení

Výsledek hospodaření běžného účetního období ( + / - )
( ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25 )

159019

AKTIVA Běžné účetní období

a b c

842

66902
29 20 75 84

Dlouhodobý hmotný majetek 

označ

Pivovarská 3138/3
IČ

0 0

Znojmo

Kapitálové fondy

AKTIVA CELKEM ( ř. 02 + 03 + 07 + 12 )

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek ( ř. 04 až 06 )

Dlouhodobý  nehmotný majetek

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky

ve zjednodušeném rozsahu
31.12.2013

( v celých tisících Kč )

1 098

Základní kapitál 200 200

5

Minulé účetní
období

6

Dlouhodobý finanční majetek  

Oběžná aktiva ( ř. 08 až 11 )

PASIVA CELKEM   ( ř. 14 + 20 + 25 )

Vlastní kapitál  ( ř. 15 až 19 )

4 076

1 940

2 387

Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Časové rozlišení

ES systems s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

označ

a c

PASIVA

b

Běžné účetní
období

Zásoby

0 0

Výsledek hospodaření minulých let 898 739

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Cizí zdroje ( ř. 21 až 24 ) 2 136 1 289

Rezervy 0 0

Dlouhodobé závazky 0 0

1 835 1 035Krátkodobé závazky

301 254

0 0



 
 

Číslo
řádku sledovaném minulém

c 1 2

01 0 135

A. 02 0 117

03 0 18

04 6 410 3 589

B. 05 4 914 2 892

06 1 496 715

C. 07 424 471

D. 08 5 2

E. 09 39 17

10 0 0

F. 11 0 0

G. 12 0 0

13 1 38

H. 14 17 36

15 0 0

I. 16 0 0

18 0 0

J. 19 0 0

20 0 0

21 0 0

K. 22 0 0

23 0 0

L. 24 0 0

M. 25 0 0

26 0 0
N. 27 19 0

X. Výnosové úroky

Nákladové úroky

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti ( + / - )

Náklady z finančního majetku

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VIII. Výnosy z krátkoodobého finančního majetku

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ve zjednodušeném rozsahu ES systems s.r.o.
41639 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Pivovarská 3138/3

( v celých tisících Kč )

IČ

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní 
jednotky

Znojmo
6690229 20 75 84

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
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Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

I. Tržby za prodej zboží 

Náklady vynaložené na prodané zboží

+ Obchodní marže  ( ř. 01 - 02 )

II. Výkony  

Výkonová spotřeba   

+ Přidaná hodnota  ( ř. 03 + 04 - 05 )

Osobní náklady

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Ostatní provozní výnosy

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období ( + / - )

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření  *

III.

IV.

V.

17 1 012 227
( ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16 ) )



 
 

 

Příloha 8: Výkaz zisku a ztráty 2012 v tis. Kč (7) 

Číslo
řádku sledovaném minulém

c 1 2

28 140 9

O. 29 49 21

30 0 0

P. 31 0 0

Q. 33 242 56
34 842 159

35 0 0

R. 36 0 0

S. 37 0 0
38 0 0

T. 39 0 0
40 842 159

41 1 084 215

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
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 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Právní forma účetní jednotky :

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

XI.

Převod finančních výnosůXII.

s.r.o.

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost  

( ř. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29+(-30)-(-31) )

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

Okamžik 
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 
účetní jednotkou

***

XIII.

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ( ř. 40 + 33 + 37 + 39 )

Mimořádný výsledek hospodaření   ( ř. 35 - 36 - 37 )

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  ( ř. 17 + 32 - 33 )

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř.34+38-39)

****

*

10.04.14
Aleš Fouček jednatel 

14:05

32 72 -12

**

*



 
 

 

Příloha 9: Rozvaha 2014 v tis. Kč (7) 

0LQLPiOQt�]iYD]Qê�YêþHW�LQIRUPDFt ROZVAHA
SRGOH�Y\KOiãN\����������6E �����YH�]MHGQRGXãHQpP�UR]VDKX 2EFKRGQt�ILUPD�QHER�MLQê�Qi]HY

�������NH�GQL����������� (6�V\VWHPV�SURGXNW�V�U�R�
��������Y�FHOêFK�WLVtFtFK�.þ� 6tGOR�QHER�E\GOLãWČ�~þHWQt

MHGQRWN\�D�PtVWR�SRGQLNiQt
      +-----------------------+ OLãt�OL�VH�RG�E\GOLãWČ
������_�����������,ý����������_ 3LYRYDUVNi�������
      |-----------------------| =QRMPR
������_�����������������������_ ������
      +-----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
_��R]QDþ��_��������������������������$.7,9$����������������������������_ĜiG�_�������������%ČåQp�~þHWQt�REGREt���������_�0LQXOp�~þ���|
|         |                                                          ��_����_�����������������������������������������_���REGREt����|
_����D����_����������������������������E�������������������������������_��F�_���%UXWWR����_��.RUHNFH����_���1HWWR�����_��1HWWR������|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------|
_���������_$.7,9$�&(/.(0�����������������������������������������������_����_�������������_�������������_�������������_�������������|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------|
_�%�������_'ORXKRGREê�PDMHWHN������������������������������������������_����_�������������_�������������_�������������_�������������|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------|
_�%��,,���_'ORXKRGREê�KPRWQê�PDMHWHN�����������������������������������_����_�������������_�������������_�������������_�������������|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------|
_�&�������_2EČåQi�DNWLYD�����������������������������������������������_����_�������������_�������������_�������������_�������������|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------|
_�&���,���_=iVRE\������������������������������������������������������_����_�������������_�������������_�������������_�������������|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------|
_�&�,,,���_.UiWNRGREp�SRKOHGiYN\���������������������������������������_����_�������������_�������������_�������������_�������������|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------|
_�&��,9���_.UiWNRGREê�ILQDQþQt�PDMHWHN���������������������������������_����_�������������_�������������_�������������_�������������|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------|
_�'���,���_ýDVRYp�UR]OLãHQt��������������������������������������������_����_�������������_�������������_�������������_�������������|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
_��R]QDþ��_��������������������������3$6,9$����������������������������_ĜiG�_6WDY�Y�EČåQpP�_6WDY�Y�PLQXOpP_
_���������_������������������������������������������������������������_����_~þHWQtP�REGREt_~þHWQtP�REGREt_
_����D����_����������������������������E�������������������������������_��F�_��������������_��������������_
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------|
_���������_3$6,9$�&(/.(0�����������������������������������������������_����_��������������_��������������_
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------|
_�$�������_9ODVWQt�NDSLWiO���������������������������������������������_����_��������������_��������������_
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------|
_�$���,���_=iNODGQt�NDSLWiO��������������������������������������������_����_��������������_��������������_
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------|
_�$��,9���_9êVOHGHN�KRVSRGDĜHQt�PLQXOêFK�OHW���������������������������_����_��������������_��������������_
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------|
_�$���9���_9êVOHGHN�KRVSRGDĜHQt�EČåQpKR�~þHWQtKR�REGREt����������������_����_��������������_��������������_
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------|
_�%�������_&L]t�]GURMH�������������������������������������������������_����_��������������_��������������_
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------|
_�%�,,,���_.UiWNRGREp�]iYD]N\������������������������������������������_����_��������������_��������������_
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------|
_�%��,9���_%DQNRYQt�~YČU\�D�YêSRPRFL�����������������������������������_����_��������������_��������������_
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
_6HVWDYHQR�GQH����������������������������������������_3RGSLVRYê�]i]QDP�VWDWXWiUQtKR�RUJiQX�~þHWQt�MHGQRWN\�QHER_
_�����������������������������������������������������_SRGSLVRYê�]i]QDP�I\]LFNp�RVRE\��NWHUi�MH�~þHWQt�MHGQRWNRX_
|                                                     |                                                         |
_�����������������������������������������������������_���������������������������������������������������������_
|                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
_3UiYQt�IRUPD�~þHWQt�MHGQRWN\�������������������������_3ĜHGPČW�SRGQLNiQt����������������������������������������_
|                                                     |                                                         |
|                                                     |                                                         |
|                                                     |                                                         |
|                                                     |                                                         |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



 
 

 

Příloha 10: Výkaz zisku a ztráty 2014 v tis. Kč (7) 

0LQLPiOQt�]iYD]Qê�YêþHW�LQIRUPDFt VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
SRGOH�Y\KOiãN\����������6E �����YH�]MHGQRGXãHQpP�UR]VDKX 2EFKRGQt�ILUPD�QHER�MLQê�Qi]HY

�������NH�GQL����������� (6�V\VWHPV�SURGXNW�V�U�R�
��������Y�FHOêFK�WLVtFtFK�.þ� 6tGOR�QHER�E\GOLãWČ�~þHWQt

MHGQRWN\�D�PtVWR�SRGQLNiQt
      +-----------------------+ OLãt�OL�VH�RG�E\GOLãWČ
������_����������,ý�����������_ 3LYRYDUVNi�������
      |-----------------------| =QRMPR
������_�����������������������_ ������
      +-----------------------+

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
_�2]QDþHQt�_���������������������������7(;7�������������������������������_ýtVOR_�6NXWHþQRVW�Y�~þHWQtP�REGREt�_
_����������_��������������������������������������������������������������_ĜiGNX_�����������������������������_
_����D�����_����������������������������E���������������������������������_��F��_�VOHGRYDQpP���_����PLQXOpP���_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_����,,����_�9êNRQ\�������������������������������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_�%��������_�9êNRQRYi�VSRWĜHED��������������������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_����������_�3ĜLGDQi�KRGQRWD����������������������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_�&��������_�2VREQt�QiNODG\�����������������������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_�'��������_�'DQČ�D�SRSODWN\����������������������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_�(��������_�2GSLV\�GORXKRGREpKR�QHKPRWQpKR�D�KPRWQpKR�PDMHWNX������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_����,9����_�2VWDWQt�SURYR]Qt�YêQRV\��������������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_�+��������_�2VWDWQt�SURYR]Qt�QiNODG\�������������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_���������_�3URYR]Qt�YêVOHGHN�KRVSRGDĜHQt��������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_�1��������_�1iNODGRYp�~URN\����������������������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_����;,����_�2VWDWQt�ILQDQþQt�YêQRV\��������������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_�2��������_�2VWDWQt�ILQDQþQt�QiNODG\�������������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_���������_�)LQDQþQt�YêVOHGHN�KRVSRGDĜHQt��������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_�4��������_�'DĖ�]�SĜtMPĤ�]D�EČåQRX�þLQQRVW�������������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_��������_�9êVOHGHN�KRVSRGDĜHQt�]D�EČåQRX�þLQQRVW�����������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_�������_�9êVOHGHN�KRVSRGDĜHQt�]D�~þHWQt�REGREt������������������������_�����_��������������_��������������_
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------|
_������_�9êVOHGHN�KRVSRGDĜHQt�SĜHG�]GDQČQtP���������������������������_�����_��������������_��������������_
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
_�2]QDþHQt�_���������������������������7(;7�������������������������������_ýtVOR_�6NXWHþQRVW�Y�~þHWQtP�REGREt�_
_����������_��������������������������������������������������������������_ĜiGNX_�����������������������������_
_����D�����_����������������������������E���������������������������������_��F��_�VOHGRYDQpP���_����PLQXOpP���_
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
_6HVWDYHQR�GQH����������������������������������������_3RGSLVRYê�]i]QDP�VWDWXWiUQtKR�RUJiQX�~þHWQt�MHGQRWN\�QHER_
_�����������������������������������������������������_SRGSLVRYê�]i]QDP�I\]LFNp�RVRE\��NWHUi�MH�~þHWQt�MHGQRWNRX_
|                                                     |                                                         |
_�����������������������������������������������������_���������������������������������������������������������_
|                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
_3UiYQt�IRUPD�~þHWQt�MHGQRWN\�������������������������_3ĜHGPČW�SRGQLNiQt����������������������������������������_
|                                                     |                                                         |
|                                                     |                                                         |
|                                                     |                                                         |
|                                                     |                                                         |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


