
  

 
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

 

 

ÚSTAV EKONOMIKY 

INSTITUTE OF ECONOMICS 

 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A 
NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ 

EVALUATION OF THE FINANCIAL SITUATION IN THE FIRM AND PROPOSALS TO ITS 
IMPROVEMENT 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Vladimír Pohančeník 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

Mgr. Vladěna Štěpánková 

BRNO 2017 
  

 



  



  



Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením podniku Forschner PTZ, spol. s r. o. po 

finanční stránce. Po představení teoretických východisek práce analyzuje finanční 

situaci podniku a vyhodnocuje její stav. Na základě zjištěných dat formuluje možné 

návrhy zlepšení. 

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with financial evaluation of the enterprise Forschner PTZ, 

spol. s r. o. After presenting the theoretical basis of the thesis, it analyzes the financial 

situation of the company and evaluates it. Based on the findings, it formulates possible 

improvements. 
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ÚVOD 

Aby se podnikatel dokázal správně rozhodovat a vést podnik, je nutné, aby rozuměl, co 

se v jeho podniku děje. Pomocí finanční analýzy sestavené na základě účetních výkazů 

dokáže zpětně zhodnotit, jak úspěšně se mu dařilo řídit svůj podnik a jakým směrem ho 

má dále orientovat. Finanční analýza nabízí metody k otestování finančního zdraví 

a odhaluje problematické oblasti podniku. Uvědomění si případných nedostatků je 

prvním krokem k jejich odstranění. 

Ukazatelé finanční analýzy umožňují vyhodnotit stav podniku v daném roce 

v porovnání s doporučenými hodnotami a zjistit tak, ve kterých oblastech se podniku 

daří a které je potřeba zdokonalit. Výsledky finanční analýzy provedené v průběhu 

několika let můžeme porovnávat a zjistit, zda dochází ke zlepšení, nebo naopak 

zhoršení situace podniku. Pomocí regresní analýzy je možné vytvořit funkce, které 

s mírnými odchylkami kopírují realitu. Na základě těchto funkcí může uživatel 

predikovat budoucí vývoj a využít tyto znalosti k efektivnějšímu vedení podniku. 

Tato práce bude zjišťovat finanční stav společnosti Forschner PTZ, spol. s r. o. za 

využití metod finanční analýzy. Za tímto účelem je práce členěna do čtyř hlavních 

oddílů. První část jasně stanovuje cíle práce a metody, kterými bude těchto cílů 

dosaženo. Následuje část, která představuje teoretická východiska. Vysvětluje 

jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy a vztahy mezi nimi a vysvětluje způsoby 

predikování budoucího vývoje prostřednictvím regresní analýzy. Další oddíl představuje 

podnik Forschner PTZ a analyzuje jeho současnou finanční situaci. Poslední část 

předkládá vlastní návrhy, které mají napomoci ke zlepšení finančního stavu společnosti. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním záměrem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví podniku 

Forschner PTZ spol. s r.o. a navržení doporučení pro jeho zlepšení. 

K naplnění primárního cíle práce slouží dílčí stanovené cíle: 

1) Nastudování a zpracování odborné literatury a formulování teoretických 

východisek práce. 

2) Seznámení se sledovanou společností Forschner PTZ. 

3) Provedení finanční analýzy, která sestává z několika parciálních úkolů: 

provedení horizontální a vertikální analýzy, vypracování rozdílových ukazatelů 

a poměrových ukazatelů, zpracování indexů hodnocení podniku, regresní 

analýzy apod. 

4) Interpretace výsledků a navržení doporučení pro podnik. 

Při zpracování práce byly použity zejména teoretické vědecké metody a metody 

matematicko-statistické. Celá finanční situace podniku byla rozčleněna za pomocí 

analýzy do několika zkoumaných rovin, z nichž každá vypovídá samostatně o určitém 

aspektu finančního zdraví podniku. Syntéza poté umožnila nalézt dílčí vztahy mezi 

jednotlivými aspekty a sjednotit všechny výsledky dílčích aspektů v celkový pohled na 

finanční situaci podniku.  

Dále bylo použito indukce a dedukce. Dedukce umožnila aplikovat teoretická 

východiska na zkoumaný stav podniku a indukce z daného stavu podniku predikovat 

situaci budoucí.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole budou vysvětleny zdroje a jednotlivé části finanční analýzy, dále budou 

popsány vztahy mezi některými ukazateli a následně představena regresní analýza.  

 

2.1 Zdroje finanční analýzy 

Účetní závěrka je hlavním zdrojem pro finanční analýzu. Podoba účetních výkazů je 

zákonem harmonizována jak po formální, tak po obsahové stránce, aby jejím 

uživatelům zajistila takové informace, kterým budou rozumět. Účetnictví také musí 

splňovat podmínky pravdivého a věrného zobrazení (1, s. 50). 

Avšak ve výkazech nejsou uváděny kvalitativní informace. Například věrnost 

zákazníků, postavení na trhu, kvalita managementu, ztrátové smlouvy, lhůty splatnosti 

pohledávek a závazků nebo výrobková a odbytová rizika. Tyto informace je obtížné 

bilancovat. I přesto zůstávají účetní výkazy základním informačním zdrojem pro tvorbu 

finanční analýzy (2, s. 53–54). 

Nejdůležitějšími podklady pro tvorbu finanční analýzy, které jsou obsaženy v souhrnu 

účetní závěrky, jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow a případně přílohy 

účetní závěrky. 

 

2.1.1 Rozvaha 

Rozvaha zachycuje stav majetku a zdrojů podniku k určitému datu. V rozvaze musí 

vždy platit bilanční pravidlo. Součet hodnoty veškerého majetku musí odpovídat 

zdrojům podniku (1, s. 53–54). Viz Tabulka 1. 
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Tabulka 1: Zjednodušená rozvaha (Vlastní zpravování dle 1, s. 53) 

Aktiva (majetek) Pasiva (kapitál) 

Dlouhodobý majetek 
Vlastní kapitál 

Cizí zdroje 

Oběžná aktiva 
Krátkodobé závazky 

z obchodního styku 

 

2.1.2 Výkaz zisků a ztrát 

Smyslem tohoto výkazu je informovat o úspěšnosti práce podniku. Výkaz zisků a ztrát 

zachycuje na jedné straně výnosy a na straně druhé náklady spojené s jejich vytvořením, 

a to vždy za určité časové období. Za výnosy se považují peněžní částky, které podnik 

ze své činnosti získal bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. 

Rozdílem výnosů a nákladů je výsledek hospodaření, který může být buď kladný, nebo 

v případě vyšších nákladů záporný. V rozvaze se poté zobrazí s daným znamínkem 

v kolonce výsledku hospodaření z běžného účetního období (1, s. 66–67). 

Ve finanční analýze se můžeme setkat s různými formami zisku: 

• EAT – čistý zdaněný zisk, který je určený buď k rozdělení mezi akcionáře, 

popřípadě jiné vlastníky, anebo bude použit k reinvestici do podniku. 

• EBT – zisk před zdaněním, který se dá využít k porovnávání zisku v čase bez 

ohledu na případnou změnu velikosti daně. 

• EBIT – zisk před zdaněním a odečtením nákladových úroků. Měří efekt 

podnikatelské činnosti, kterého je podnik schopen dosáhnout. 

• EBITDA – stejná jako EBIT, ale navýšena o odpisy. 

• NOPAT – čistý pracovní zisk po zdanění. Představuje provozní zisk 

vygenerovaný pouze provozní činností. Tedy nezahrnuje například prodej 

dlouhodobého majetku, který by mohl výsledek zkreslit. 

• Ekonomický zisk – takový zisk, od kterého jsou odečteny náklady na cizí 

i vlastní kapitál. (1, s. 67–68). 
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2.1.3 Cash flow 

Výkaz cash flow v podniku zachycuje toky peněz. Stává se, že podnik vykazuje zisk, 

ale nezaplatí-li mu jeho odběratelé, může se dostat do finanční tísně. Na tuto skutečnost 

upozorňuje cash flow. Ve výkazu cash flow jde tedy vždy o pohyby peněžních 

prostředků nebo peněžních ekvivalentů ve formě buď příjmů, nebo výdajů (1, s. 73). 

Peněžními prostředky se rozumí peníze na pokladně, na bankovním účtu nebo na cestě. 

Za peněžní ekvivalenty se považují nejlikvidnější cenné papíry nebo termínované 

vklady s maximální výpovědní lhůtou do tří měsíců (1, s. 73). 

 

2.1.4 Příloha účetní závěrky 

Příloha účetní závěrky poskytuje dodatečné informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát. 

Jde o doplňující data, která externím uživatelům pomohou lehce najít nejdůležitější 

informace a porovnat je v čase (1, s. 76). 

 

2.2 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza nám ukazuje, jak se mění jednotlivé položky rozvahy podniku 

v čase. Je možné ji provádět dvěma způsoby. Buď jako rozdílovou analýzu, kdy 

poměřujeme, o kolik se daná položka změnila, anebo jako podílovou analýzu, kde 

poměřujeme, kolikrát se daná položka změnila (3, s. 166). 

výpočet horizontální analýzy   
𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎𝑡 −𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎𝑡−1

𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎𝑡−1
∗ 100 [%] (4, s. 68) 

Vertikální analýza sleduje, jak se mění struktura podniku. Jak velký podíl mají 

jednotlivé položky na celkových aktivech, či pasivech. Podobně můžeme pracovat i ve 

výkazu zisku a ztrát a poměřit, zda nám více rostou tržby než náklady (3, s. 166). 

Horizontální a vertikální analýzu je vhodné doplnit o rozbor bilančních pravidel, která 

nám na všeobecné úrovni udávají, jak by měla struktura podniku vypadat (3, s. 166). 
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2.3 Rozdílové ukazatele  

Rozdílové ukazatele se orientují na likviditu podniku. K nejvýznamnějším ukazatelům 

patří čistý pracovní kapitál (ČPK), který je rozdílem oběžných aktiv a krátkodobých 

cizích zdrojů. Představuje část oběžného majetku financovanou dlouhodobými zdroji.  

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 (4, s. 83) 

 

Obr. 1: Čistý pracovní kapitál (5) 

Dalším rozdílovým ukazatelem jsou čisté pohotové prostředky (ČPP), které určují 

okamžitou likviditu krátkodobých závazků. Ukazuje, je-li podnik schopen okamžitě 

zaplatit ze svých peněžních zásob, krátkodobých termínovaných vkladů nebo případně 

ziskem z prodeje krátkodobých cenných papírů své okamžitě splatné závazky. 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (4, s. 84) 

 

2.4 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele slouží k analyzování jednotlivých vazeb mezi ukazateli, a to tak, že 

kladou jednotlivé hodnoty do vzájemných poměrů. Poměrovými ukazateli jsou: 

ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity, ukazatele zadluženosti 

a ukazatele produktivity (3, s. 175). 
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2.4.1 Ukazatele rentability 

„Ukazatele rentability poměřují výsledek efektu dosaženého podnikatelskou činností 

podniku ke zvolené srovnávací základně.“ (3, s. 175) 

obecný vzorec   
𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑜 𝑚ěří𝑚𝑒
 (3, s. 175) 

 

2.4.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity naznačují, jak rychle a v jaké míře je podnik schopen zaplatit své 

krátkodobé závazky. Avšak příliš vysoké hodnoty ukazatelů likvidity naznačují, že 

podnik má přebytek prostředků, které by mohly být využity, tak aby generovaly další 

zisk. Příliš nízké hodnoty naopak znamenají, že společnost nemá žádnou finanční 

rezervu pro případ nečekaných událostí, které budou vyžadovat okamžitou úhradu. 

V takovém případě si bude muset podnik vzít půjčku, aby byl schopen své závazky 

uhradit. Je tedy nutné se pohybovat ve středních hodnotách, aby se zabránilo možnosti 

případné ztráty. Mezi ukazatele likvidity patří: běžná likvidita, pohotová likvidita 

a okamžitá likvidita (3, s. 177).  

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát jsou oběžná aktiva větší než krátkodobé závazky. 

Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1,8–2,5.  

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (3, s. 177) 

Ve výpočtu pohotové likvidity se od oběžných aktiv odečtou zásoby jako položka 

nejhůře přeměnitelná na peníze, poté se opět vydělí krátkodobými závazky. Výsledné 

hodnoty by se měly pohybovat mezi 1–1,5.  

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (3, s. 177) 

Pokud se od oběžných aktiv odečtou zásoby a krátkodobé pohledávky, zbyde pouze 

krátkodobý finanční majetek. Podílem krátkodobého finančního majetku 

s krátkodobými závazky získáme okamžitou likviditu, která by měla nabývat hodnoty 

v intervalu mezi 0,2–0,5.  
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𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (3, s. 177) 

 

2.4.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity ukazují, jak podnik efektivně využívá svá aktiva. Zdali nemá 

přebytečné kapacity nebo naopak nedostatečné. Ukazatele aktivity můžeme rozdělit na 

dva druhy: ukazatele obratovosti a ukazatele doby obratu (3, s. 178).  

Ukazatele obratovosti počítají, kolikrát tržby převyšují položku aktiv, kterou počítáme 

neboli, kolik obratů udělají tržby v poměru k určitému aktivu. Čím vyšší je jejich počet, 

tím častěji je možné majetek znovu využít (3, s. 178).  

Ukazatele doby obratu ukazují, jak dlouho průměrně trvá jeden obrat aktiv. Čím je 

kratší doba jednoho obratu, tím efektivněji podnik využívá svůj majetek, a tak 

maximalizuje svůj zisk (3, s. 178). 

Obrat aktiv by měl při nejmenším dosahovat jednoho obratu. 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  (3, s. 179) 

Obrat zásob udává, kolikrát se zásoby promění v jiné formy majetku, než dojde 

k prodeji a opětovnému nákupu zásob. 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦⁄  (3, s. 179) 

Doba splatnosti pohledávek udává, jak dlouho musí podnik průměrně čekat, než dostane 

od svých odběratelů zaplaceno.  

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 (𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360)⁄  (3, s. 179) 

Doba splatnosti krátkodobých závazků naproti tomu udává, kolik dní průměrně čekají 

dodavatelé, než jsou jim uhrazeny závazky. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů = 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360)⁄  

(3, s. 179) 
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2.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti poměřují vlastní a cizí zdroje vůči celkovému kapitálu a také se 

zabývají schopností hradit dluhy ze zisků (3, s. 181). 

Celková zadluženost vyjadřuje podíl cizích zdrojů na celkových aktivech. Tedy z jak 

velké části je podnik financován zapůjčenými zdroji. Všeobecně je považováno, že 

náklady na cizí kapitál jsou nižší než na kapitál vlastní, a to hlavně díky možnosti 

daňového štítu. Avšak u příliš vysokého ukazatele zadluženosti vzniká vyšší riziko pro 

věřitele, kteří proto budou požadovat vyšší úrokovou míru, jež by mohla být pro podnik 

neúnosná.  

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  (3, s. 181) 

 

Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát je podnik schopen uhradit úroky 

z cizího kapitálu poté, co splatí náklady související s produktivní činností. 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í = 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦⁄  (3, s. 181) 

 

2.4.5 Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity sledují výkonost podniku vzhledem k počtu zaměstnanců.  

Není-li počet zaměstnanců znám, lze použít osobní náklady, to znamená náklady na 

jejich mzdy. Mezi tyto ukazatele patří například osobní náklady k přidané hodnotě nebo 

produktivita práce z přidané hodnoty (3, s. 184). 

Osobní náklady k přidané hodnotě sledují, jak velký podíl odeberou náklady na 

zaměstnance z přidané hodnoty. Čím je výsledek ukazatele menší, tím více zisku 

připadá na jednu korunu vyplacenou zaměstnancům. 

𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑘 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě = 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎⁄   

(3, s. 184) 
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Produktivita práce z přidané hodnoty je protipólem předchozího ukazatele. Vypočítává, 

jak velká přidaná hodnota připadá na jednoho zaměstnance. Lze ji porovnat 

s průměrnou mzdou na jednoho pracovníka. 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 = 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů⁄  

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑚𝑧𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘𝑎 = 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů⁄  (3, s. 184) 

Čím větší je produktivita práce z přidané hodnoty, a naopak čím je menší průměrná 

mzda na jednoho pracovníka, tím větší je ziskovost podniku. Ovšem podnikatel nesmí 

překročit určitou mez, aby zůstal konkurenceschopný na trhu práce (3, s. 184). 

 

2.5 Indexy hodnocení podniku 

Za účelem zjištění, zda podniku nehrozí bankrot, existují takzvané bankrotní modely. 

Mezi ně patří Altmanova analýza a indexy IN (3, s. 189). 

Altman ve své analýze představuje, jak vyhodnotit finanční zdraví podniku pomocí 

jediného čísla, tak zvaného Z-skóre. To se skládá z pěti ukazatelů. Zahrnuje rentabilitu, 

zadluženost, likviditu i strukturu kapitálu a podle důležitosti jim přiřazuje váhu, tak aby 

byl výsledek co nejpřesnější (3, s. 189). 

Altmanův index pro podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu: 

𝑍 = 0,717 × 𝑋1 + 0,847 × 𝑋2 + 3,107 × 𝑋3 + 0,42 × 𝑋4 + 0,998 × 𝑋5 

Kde X1 –  č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎, 

 X2 – 𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎, 

 X3 – 𝐸𝐵𝐼𝑇/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎, 

 X4 – 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙/𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒, 

 X5 – 𝑡𝑟ž𝑏𝑦/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (3, s. 190). 

Pokud nabývá Z-skóre vyšší hodnoty než 2,9, je podnik finančně zdravý. Pohybuje-li se 

mezi hodnotami 1,23–2,89, pak se nachází v takzvané šedé zóně. A v případě, že je 

hodnota Z-skóre nižší než 1,23, tak podnik zřejmě ohrožuje bankrot (3, s. 190). 
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Nejaktuálnějším indexem je Index IN05. Podobně jako ostatní IN indexy vychází 

z bankrotních indikátorů, avšak tento model byl navržen s ohledem na české podmínky 

a zohledňuje také hledisko vlastníka (3, s. 190).  

𝐼𝑁05 = 0,13 × 
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 × 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 × 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21 × 

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+

0,09 × 
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (3, s. 190) 

Jestliže vyjde index IN05 vyšší než 1,6, podnik prosperuje. Pokud je výsledek 

v rozmezí 0,9–1,6, podnik se nachází v šedé zóně a v případě, že je hodnota indexu 

nižší než 0,9, pak spěje k bankrotu (3, s. 190). 

 

2.6 Vztahy mezi jednotlivými skupinami ukazatelů 

Přestože se některé ukazatele mohou jevit v pořádku, realita může být jiná. Například 

podnik, který vykazuje vysokou běžnou likviditu, může mít velkou míru zásob, ovšem 

vykazuje-li zároveň nízkou obratovost zásob, pak na tom podnik určitě není tak dobře, 

jak se může na první pohled zdát. Proto je nutné sledovat také vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými ukazateli (4, s. 122). 

 

2.6.1 Zadluženost a likvidita 

„Vysoká zadluženost může vést ke snížení likvidity.“ (2, s. 122). Pro posouzení tohoto 

vztahu je důležité zanalyzovat strukturu cizích zdrojů z hlediska doby splatnosti. 

Vysoký podíl krátkodobých rychle splatných zdrojů a nízká hodnota oběžných aktiv 

může pro podnik znamenat problémy s likviditou. Ale pokud by měl podnik vysoký 

podíl dlouhodobých cizích zdrojů, pak by tento problém nastat nemusel (4, s. 122). 

 

2.6.2 Likvidita a rentabilita 

Vysoká likvidita předpokládá vysoké množství oběžných prostředků ve formě hotovosti 

nebo finančních prostředků na běžném účtu, v pohledávkách nebo v zásobách. Z držení 
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těchto aktiv však podniku neplynou téměř žádné výnosy, naopak díky tomu dochází 

k jejich umrtvení, což povede ke snížení rentability podniku (4, s. 122). 

 

2.6.3 Likvidita a aktivita 

Podnik, který vykazuje nízkou likviditu, ale má delší dobu splatnosti závazků než dobu 

splatnosti pohledávek, ve skutečnosti nemusí mít problémy s likviditou (4, s. 122). 

 

2.6.4 Zadluženost a rentabilita 

„Vztah rentability a zadluženosti ovlivňuje působení finanční páky.“ (4, s. 123) Vyšší 

zadluženost se může v hodnotě rentability projevit oběma směry. Pokud podnik pracuje 

s cizími zdroji efektivně, pak to díky působení daňového štítu pozitivně ovlivňuje 

rentabilitu vlastního kapitálu (4, s. 123).  

Avšak dosáhne-li míra zadluženosti, která se liší v různých odvětvích, příliš vysokého 

podílu, podnik se stane pro případné věřitele rizikovějším a kvůli tomuto riziku budou 

požadovat vyšší úrokovou míru. To naopak povede k nárůstu nákladů na cizí kapitál, 

což negativně ovlivní také rentabilitu vlastního kapitálu (4, s. 128).  

 

2.7 Regresní analýza 

Regresní analýza je vypočet teoretického odhadu budoucího vývoje, který vychází z dat 

předchozích let. Každá informace se skládá ze závisle proměnné veličiny x, většinou se 

jedná o časový údaj, jenž roste po předem daných sledovaných hodnotách, a nezávisle 

proměnné y, jež se v jednotlivých obdobích mění, působením náhodných vlivů 

nazývaných „šum“. Regresní analýza hledá takovou funkci, která by nejlépe odpovídala 

původním hodnotám, a současně v ní eliminuje působení náhodných vlivů. Výsledná 

funkce má vypovídající hodnotu o možném budoucím vývoji (6, s. 78–79). 
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2.7.1 Regresní přímka 

Nejjednodušší případ regresní úlohy je funkce znázorněna regresní přímkou. Ta je 

vyjádřena dvěma parametry. β1 znázorňuje „počátek“ funkce, který má při x=0, 

β2 potom vyjadřuje, jak daná funkce rychle stoupá nebo klesá v závislosti na x. 

𝜂(𝑥) =  𝛽1 +  𝛽2 ∗ 𝑥   (6, s. 80) 

Ke zjištění odhadů těchto koeficientů, které se pracovně označují jako b1 a b2, se 

využívá metoda nejmenších čtverců. Podle této metody je nejlepší variantou, když 

koeficienty b1 a b2 minimalizují funkci 𝑆(𝑏1, 𝑏2) =  ∑ (𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2 ∗ 𝑥𝑖)2𝑛
𝑖=1  (6, s. 80). 

Koeficienty b1 a b2 se počítají vzorci: 

𝑏2 =
∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑦𝑖 − 𝑛 ∗ �̅� ∗ �̅�𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − 𝑛 ∗ �̅�2
 

𝑏1 =  �̅� −  𝑏2 ∗ �̅� (6, s. 81). 

Výběrové průměry �̅� a �̅� se oba počítají podle stejného vzorce: 

�̅� =
1

𝑛
∗ ∑ 𝑥𝑖 

𝑛
𝑖=1 ;  �̅� =

1

𝑛
∗ ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  (6, s. 81). 

Odhad regresní přímky má tedy konečný tvar �̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2 ∗ 𝑥 (6, s. 81). 

 

2.7.2 Nelineární regresní modely 

Pokud sledované hodnoty nevykazují lineární trend, nelze je znázornit regresní 

přímkou, a proto je nutné zvolit jinou metodu. Některé funkce je možné linearizovat, 

jiné nikoli (6, s. 104). 

Linearizovatelná funkce závisí na svých regresních koeficientech lineárně. Vhodnou 

transformací, například logaritmováním, se převede daná rovnice na přímku. Zpětnou 

transformací lze ze získaných výsledků odhadnout koeficienty a další charakteristiky 

pro nelineární model (6, s. 104–105). 
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Nelinearizovatelná funkce je speciálním druhem funkce, která se používá v časových 

řadách popisujících ekonomické děje (6, s. 107). 

Modifikovaný exponenciální trend se využívá, je-li regresní funkce shora nebo zdola 

ohraničená. Její tvar je dán předpisem: 

𝜂(𝑥) =  𝛽1 +  𝛽2 ∗ 𝛽3
𝑥 (6, s. 107). 

Odhady koeficientů b1, b2 a b3 se určí pomocí vzorců: 

𝑏3 = [
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
]

1
𝑚∗ℎ⁄

 

𝑏2 = (𝑆2 − 𝑆1) ∗
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1 ∗ (𝑏3

𝑚∗ℎ − 1)
2 

𝑏1 =
1

𝑚
∗ [𝑆1 − 𝑏2 ∗ 𝑏3

𝑥1 ∗
1−𝑏3

𝑚∗ℎ

1−𝑏3
ℎ ] (6, s. 108) 

Výrazy S1 až S3 jsou dány součty m sousedních hodnot, x1 je počáteční časovou 

hodnotou, nejlépe určenou jako 1 (1. rok), a h označuje časový přírůstek, tedy kolik let 

je mezi jednotlivými hodnotami (6, s. 108). 

 

2.7.3 Index determinace 

K posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce se používá index determinace. Ten 

vyjadřuje, jak přesně daná regresní funkce vystihuje závislost mezi závisle a nezávisle 

proměnou. Pro tento účel se používá vzorec: 

𝐼2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

 (6, s. 102). 

Index determinace může nabývat hodnot v intervalu ‹0,1›. Čím více se hodnota indexu 

blíží k jedné, tím silnější závislost je mezi proměnnými, a proto se jedná o vhodně 

zvolenou regresní funkci. Vynásobí-li se hodnota indexu determinace 100, pak získané 
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číslo, které je nyní udáno v procentech, vyjadřuje, jak velká část rozptylu pozorovaných 

hodnot lze vysvětlit zvolenou regresní funkcí (6, s. 103–104). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bude nejprve představena analyzovaná společnost. A následně bude 

předložena finanční analýza jejího stavu. 

 

3.1 Představení společnosti 

Forschner PTZ je společnost s ručením omezeným, která byla založena na konci roku 

1999 v Otrokovicích u Zlína. Je jednou z dceřiných společností podniku Forschner 

založeného na konci 40. let v Německu. V současné době má Forschner PTZ hned 

několik dceřiných společností, jejichž výrobní program je zaměřen především na 

automobilovou kabeláž. Pouze však Forschner PTZ se sídlem v České Republice se 

zabývá výrobou přesných strojírenských dílců. Díky tomu získává tato společnost jistou 

autonomii v rozhodování. Přesto však do Německa pravidelně odesílá reporty (7). 

 

3.1.1 Charakteristika společnosti 

Obchodní firma: Forschner PTZ, spol. s r.o. 

Sídlo:   Otrokovice, Letiště 1578, PSČ 765 81 

IČO:   25 57 92 58 

Předmět podnikání: obráběčství 

Kontakt:   http://forschner-ptz.cz/ 

Obr. 2: Logo společnosti (8) 



27 

 

Jednatelé:  Dr. Gert Forschner 

   Ing. Ladislav Hladík (9) 

 

3.1.2 Odběratelé 

Není překvapivé, že díky svým německým kořenům, jsou hlavními odběrateli podniku 

Forschner PTZ především německé automobilky nebo podniky, které pro automobilky 

jeho výrobky dále zpracovávají. Jmenovitě se jedná o společnosti jako Wolksvagen, 

Cohline, Daimler, Eberspächer, Elco, Audi, Wabko nebo Hugo Banzing. Jedná se 

především o zakázky dlouhodobého charakteru, někdy i na 10 let dopředu, které se po 

částech odesílají třeba i několikrát měsíčně. Dopravu zajišťuje společnost sama nebo 

odběratel podle vzájemné dohody (10). 

 

3.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 

Tato část zobrazuje výsledky ukazatelů finanční analýzy zpracované v MS Excel. 

Podkladem jsou výroční zprávy společnosti Forschner PTZ, především rozvahy 

a výkazy zisku a ztrát z let 2010 až 2015. Výsledky budou vyhodnoceny 

a doplněny příslušnými komentáři. Zdůrazněny budou zejména případné odchylky od 

doporučených hodnot. 

 

3.2.1 Horizontální analýza 

Hodnoty položek rozvahy se od sebe příliš neliší v průběhu jednotlivých let. Mají mírně 

kolísavou růstovou tendenci. Největším výkyvem byla hodnota vlastního kapitálu 

způsobená výsledky hospodaření. 

Od roku 2005 se společnost vypořádávala se zápornými výsledky hospodaření, na které 

ji mateřská společnost poskytla úvěr. Avšak ani to zcela nestačilo a došlo k nezaplacení 

některých závazků. To vyústilo v zahájení insolvenčního řízení na konci roku 2010. 

https://www.eberspaecher.cz/spolecnost/eberspaecher-praha.html
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Ovšem v této době už na tom byla společnost lépe a také v roce 2011 získala provozní 

dotaci, proto byl ihned na začátku roku 2011 insolvenční návrh stažen. Jak lze vidět 

v Tabulce 2, Forschner PTZ od roku 2011 vykazuje kladný zisk a snižuje jím ztrátu 

z minulých let (11).  

Tabulka 2: Část rozvahy (Vlastní zpracování) 

Údaje jsou v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vlastní kapitál -75 310 -12 963 3 248 13 022 26 209 36 224 

Výsledek hospodaření minulých let -74 789 -76 410 -39 863 -36 733 -26 959 -13 672 

Výsledek hospodaření běžného úč. 
období 

-1 621 36 547 3 130 9 774 13 187 10 015 

 

Tabulka 3 zdůrazňuje meziroční změny v položkách z Tabulky 2.  

Tabulka 3: Horizontální analýza (Vlastní zpracování) 

Údaje jsou v tis. Kč, respektive 
v % 

2011-
2010 

% 
2012-
2011 

% 
2013-
2012 

% 

Vlastní kapitál 62 347 -82,79% 16 211 -125,06% 9 774 300,92% 

Výsledek hospodaření minulých 
let 

-1 621 2,17% 36 547 -47,83% 3 130 -7,85% 

Údaje jsou v tis. Kč, respektive 
v % 

2014-
2013 

% 
2015-
2014 

% 
  

Vlastní kapitál 13 187 101,27% 10 015 38,21% 
  

Výsledek hospodaření minulých 
let 

9 774 -26,61% 13 287 -49,29% 
  

 

Graf 1 odhaduje budoucí vývoj pomocí regresní funkce. Ta má v tomto případě tvar 

regresní přímky, která je dána tvarem 𝐹𝑥 = −89122,7 + 12563,43 ∗ 𝑥. 
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Graf 1: Výsledek hospodaření minulých let (Vlastní zpracování) 

 

Vhodnost zvolené regresní funkce ověřuje index determinace, který v tomto případě 

nabývá hodnoty 0,936.  Protože se toto číslo blíží k 1, znamená to, že tato vybraná 

regresní funkce je vhodná. 

 

3.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza zachycuje, jak se v průběhu let mění struktura společnosti. 

V Tabulce 4 je možné vidět, že Forschner PTZ investoval kapitál více do dlouhodobého 

majetku, což by mělo společnosti pomoci dosahovat větší výnosnosti. 

Na straně pasiv (Tabulka 5) stojí za povšimnutí finanční problémy, o kterých jsem psal 

v úvodu této kapitoly. Záporný výsledek hospodaření několikrát převyšoval vlastní 

kapitál společnosti a většina peněz pocházela z krátkodobých závazků, zejména ze 

závazku vůči ovládající řídící osobě. Tedy díky mateřské společnosti. 

V roce 2015 získává konečně hodnota vlastního kapitálu vůči cizím zdrojům majoritní 

podíl. Což je běžné rozložení u výrobních podniků a souhlasí s tím i zlaté pravidlo 

vyrovnání rizika (12, str. 29). 
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Zlaté pari pravidlo ještě doplňuje, že dlouhodobý majetek by měl být financován 

vlastním kapitálem. V ideálním případě by měl vlastní kapitál dosahovat nižších hodnot, 

aby získala společnost prostor investovat dlouhodobým cizím kapitálem. Od tohoto 

ideálu se Forschner PTZ začíná mírně vzdalovat. Hlavní příčinou je vyrovnávání 

předchozích ztrát (12, str. 29).  

Tabulka 4: Vertikální analýza aktiv (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 16,76% 13,58% 20,52% 33,72% 39,17% 39,61% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 

Dlouhodobý hmotný majetek 16,67% 13,58% 20,52% 33,72% 39,17% 39,37% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 83,01% 86,32% 79,46% 66,28% 60,83% 60,39% 

Zásoby 39,38% 50,70% 50,42% 35,17% 32,96% 37,25% 

Dlouhodobé pohledávky 0,23% 0,20% 0,21% 0,13% 0,09% 0,08% 

Krátkodobé pohledávky 36,13% 29,78% 21,07% 21,23% 20,72% 13,10% 

Krátkodobý finanční majetek 7,27% 5,64% 7,76% 9,75% 7,05% 9,96% 

Časové rozlišení 0,23% 0,09% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Tabulka 5: Vertikální analýza pasiv (Vlastní zpracování) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál -244,70% -34,70% 8,90% 23,39% 42,50% 55,72% 

Základní kapitál 3,25% 2,68% 2,74% 1,80% 1,62% 1,54% 

Kapitálové fondy 0,00% 69,07% 106,52% 69,83% 63,06% 59,81% 

Rezervní fondy a ostatní 
fondy ze zisku 

0,32% 0,27% 0,27% 0,18% 0,16% 0,00% 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

-243,01% -204,57% -109,21% -65,97% -43,72% -21,03% 

Výsledek hospodaření 
bežného úč. období 

-5,27% 97,84% 8,57% 17,55% 21,39% 15,41% 

Cizí zdroje 344,41% 132,36% 91,10% 76,61% 57,50% 44,28% 

Rezervy 4,37% 2,73% 2,51% 4,08% 6,73% 16,02% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,52% 0,65% 0,22% 0,00% 

Krátkodobé závazky 340,04% 129,63% 88,07% 61,21% 34,52% 16,67% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 10,67% 16,03% 11,58% 

Časové rozlišení 0,29% 2,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Prvním ukazatelem, který vypovídá o likviditě podniku, je hodnota čistého pracovního 

kapitálu, který je rozdílem oběžných aktiv a celkových krátkodobých dluhů. Ukazuje 

tedy, jaká část oběžných aktiv je financována dlouhodobými zdroji. To má vliv na 

solventnost podniku, protože případnému investorovi napoví, zda je podnik připraven 

na nějakou nečekanou událost (12, str. 37). 

Tabulka 6: ČPK, údaje jsou uváděny v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ČPK  -79102 -16176 -3145 1724 14067 26272 

 

Tabulka 6 potvrzuje zmiňované problémy, které Forschner PTZ měl. Ale zároveň 

ukazuje, že se postupně jeho finanční situace začíná zlepšovat. 

Ukazatel ČPM v Tabulce 7 ukazuje totéž jako ČPK ve výše uvedené tabulce, pouze je 

přísnější, protože jsou v něm oběžná aktiva navíc ponížena o zásoby jako jejich 

nejméně likvidní prvek. 

Tabulka 7: ČPM, údaje jsou uváděny v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ČPM -91223 -35113 -21549 -17862 -6257 2058 

 

3.2.4 Rentabilita 

Ukazatele rentability poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, které 

byly potřeba k jeho dosažení. Ve všech ukazatelích rentability je použit zisk ve formě 

EBIT, což je zisk před zdaněním a odečtením nákladových úroků (12, str. 56). 

ROI (Tabulka 8), ukazatel rentability vloženého kapitálu, porovnává zisk s celkovým 

kapitálem. A tak udává, jak vysoká je návratnost vloženého kapitálu. Je zřejmé, že 

každá společnost chce dosahovat zisku, a tedy si přeje mít návratnost investic co možná 

nejvyšší (12, str. 56). Záporné hodnoty z let 2010 a 2011 vypovídají o ztrátových 

investicích podniku Forschner PTZ.  
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Tabulka 8: ROI (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROI -1,47% -357,20% 95,75% 57,84% 45,17% 26,85% 

 

ROE (Tabulka 9), ukazatel rentability vlastního kapitálu, je velmi podobný ROI. 

Ziskovost investice však porovnává pouze s vlastním kapitálem, tedy kolik zisku 

generuje náš vlastní kapitál (12, str. 57). Záporné hodnoty v letech 2010 a 2011 opět 

vypovídají o neziskovosti kapitálu. 

Tabulka 9: ROE (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROE -1,44% -304,98% 128,33% 91,05% 65,86% 38,56% 

 

ROS (Tabulka 10), ukazatel rentability tržeb, charakterizuje zisk vztažený k tržbám. 

To znamená, kolik zisku nám přinese jednotka tržeb (12, str. 59). Kromě roku 2011, kdy 

společnost získala provozní dotaci, se rentabilita pohybuje kolísavě kolem 9 %. 

Tabulka 10: ROS (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROS 1,15% 32,89% 3,40% 9,20% 10,20% 8,37% 

 

3.2.5 Likvidita 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit aktiva na finanční prostředky. 

V Tabulce 11 jsou vyznačeny červeně hodnoty, které se vymykají doporučeným 

hodnotám jednotlivých druhů ukazatelů likvidity.  

Tabulka 11: Běžná likvidita (Vlastní zpracování) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Běžná likvidita 0,244128 0,6659232 0,902174 1,049 1,600051 3,023569 

Pohotová likvidita 0,128304 0,2748245 0,329715 0,492326 0,733097 1,158515 

Okamžitá likvidita 0,021366 0,0434944 0,088152 0,154246 0,185556 0,498652 
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Pro všechny tři ukazatele likvidity ale platí, že se jejich hodnoty zlepšují a rok 2015 je 

obdobím, kdy společnost nejefektivněji pracuje s likviditou svých aktiv. 

 

3.2.6 Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv v Tabulce 12 udává kolikrát společnost využila svoje aktiva za 

rok. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje mezi 1,6–3. 

Tabulka 12: Obrat celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat celkových aktiv 3,0765 3,2181 3,3532 2,3136 2,7453 2,5676 

 

Tento ukazatel vypovídá o velmi dobrém využívání aktiv i ve starších letech, kdy byly 

hodnoty trochu nad maximální doporučenou hranicí.  

Tabulka 13 znázorňuje obrat zásob, tedy kolikrát za rok společnost zpracovala a prodala 

své zásoby. 

Tabulka 13: Obrat zásob (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat zásob 7,811 6,347 6,651 6,577 8,329 6,893 

 

Z tabulky vyplývá, že zásoby byly v průběhu let rovnoměrně využívány. 

Z porovnání dob obratu pohledávek a závazků v Tabulce 14 plyne, že podnik Forschner 

PTZ efektivně využíval obchodní úvěr. Znamená to, že společnost splácí své závazky 

průměrně později, než její odběratelé platí své závazky vůči ní. Snižování doby obratu 

závazků bylo zapříčiněno postupným splácením úvěrů.  
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Tabulka 14: Doba obratu pohledávek a závazků (ve dnech) (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Doba obratu pohledávek 42,8 33,7 22,9 33,2 27,3 18,5 

Doba obratu závazků 398,2383 147,63947 95,10183 112,8638 66,57451 39,61585 

 

V případě, že by doba obratu pohledávek byla delší než doba obratu závazků, podnik by 

musel překlenout tato období platbou ze svých krátkodobých finančních zdrojů. To by 

mohlo mít nejen neblahý vliv na finanční situaci podniku, ale mohlo by to být pro něho 

i likvidační.  

 

3.2.7 Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost v Tabulce 15 ukazuje, jak velká část společnosti Forschner PTZ 

byla financována cizími zdroji. Stejnou vypovídající hodnotu má i koeficient 

samofinancování, rovněž znázorněný v Tabulce 15, který ukazuje podíl vlastního 

kapitálu na celkových zdrojích.  

Tabulka 15: Zadluženost (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková zadluženost 345% 135% 91% 77% 57% 44% 

Koeficient samofinancování -245% -35% 9% 23% 43% 56% 

 

Součet obou ukazatelů je vždy 100 %, protože společně tvoří celkové financování 

společnosti. První zkoumané roky je koeficient zadluženosti tak vysoký, kvůli obrovské 

ztrátě z minulých let, která se projevuje jako záporná hodnota vlastního kapitálu. Během 

sledovaného období nabývá stále lepších hodnot, zvyšuje se míra samofinancování 

a současně klesá míra zadluženosti. 

V budoucnosti by se měl tento poměr mezi vlastním a cizím kapitálem nadále zvětšovat, 

tak jak to ukazuje Graf 2. Růst hodnot celkových aktiv vypovídá o růstu hodnoty 

společnosti. Tyto rostoucí hodnoty celkových aktiv zjednodušeně znázorňuje regresní 

přímka. Cizí zdroje naopak vykazují známky funkce exponenciální. Její pokles by se 
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měl zastavit především z toho důvodu, že závazek vůči řídící osobně je téměř zcela 

splacen, a právě splácení tohoto úvěru mělo největší vliv na ponižování cizích zdrojů.  

 

Graf 2: Regresní analýza cizích zdrojů a celkových aktiv, hodnoty uvedeny v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

 

Index determinace pro zvolenou regresní funkci cizích zdrojů je 0,912 a pro zvolenou 

regresní funkci aktiv 0,919. Obě tyto hodnoty se blíží k 1, což znamená, že se jedná 

o vhodně zvolené regresní funkce. 

Úrokové krytí v Tabulce 16 informuje o tom, kolikrát zisk převýšil placené úroky. Je-li 

ukazatel menší než 1, znamená to, že ze zisku společnost nepokryla ani náklady na cizí 

kapitál. 

Tabulka 16: Úrokové krytí (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Úrokové krytí 0,4012 13,2313 4,0154 10,1255 18,6415 31,7477 
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Tento ukazatel je pro společnost Forschner PTZ velmi příznivý. Zobrazuje, jak 

společnosti v průběhu let roste zisk a zároveň společnost postupně hradí většinu svých 

závazků. 

 

3.2.8 Ukazatele produktivity 

V Tabulce 17 je zobrazena produktivita práce z přidané hodnoty, která udává, jak velká 

přidaná hodnota připadá na jednoho zaměstnance. Neboli, kolik práce zaměstnanec pro 

společnost udělá. Výsledkem rozdílu tohoto ukazatele a průměrné mzdy je zisk, který 

má podnik z jednoho zaměstnance.  

Tabulka 17: Produktivita práce a průměrná mzda v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produktivita práce 
z přidané hodnoty 

363,9107 455,9661 418,7586 589,0635 659,4861 753,6338 

Průměrná mzda na 
jednoho pracovníka 

368,6429 393,83051 390,9828 380,6667 401,1806 432,4789 

Zisk z jednoho pracovníka -4,73214 62,135593 27,77586 208,3968 258,3056 321,1549 

 

Problémy, které společnost na počátku sledovaného období měla, se projevují i do zisku 

získaném z jednoho pracovníka. Proto byl tento zisk v roce 2010 záporný. V průběhu 

následujících let, tento zisk vzrůstal. 

 

3.2.9 Indexy hodnocení podniku 

Indexy hodnocení podniku varují před blížícím se krachem společnosti. Prvním z nich 

je Altmanův index finančního zdraví neboli Z-skóre vypočítaný v Tabulce 18. 

Tabulka 18: Z-skóre (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Z-skóre -1,020 4,347 2,756 2,562 3,713 3,870 
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Červené hodnoty upozorňují, že společnost spěla k bankrotu. Rok 2011 byl ovlivněn 

provozní dotací, která měla vliv na některé vnitřní ukazatele, a to se projevilo na růstu 

Z-skóre.  Světle červená barva označuje roky, kdy se podnik nacházel v „šedé zóně“. 

Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke zlepšení, avšak podnik není ještě zcela finančně 

zdráv. Konec sledovaného období vykazoval růst a celkové zlepšování finanční situace. 

Podobné i když mírně lepší výsledky vykazuje i index IN05 v Tabulce 19.  

Tabulka 19: IN05 (Vlastní zpracování) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IN05 0,9248 5,8238 1,5878 2,0319 2,8322 3,2461 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této poslední části bakalářské práce jsou předloženy vlastní návrhy a doporučení 

ke zlepšení finanční situace společnosti Forschner PTZ vytvořené na základě finanční 

analýzy, která byla zpracována výše. 

 

4.1 Likvidita 

S likviditou měla společnost Forschner PTZ velké problémy. Přestože všechny tři 

ukazatele mají růstový trend, doporučených hodnot bylo dosaženo až v roce 2015. 

Běžná likvidita dokonce mírně přesáhla hranici, následovaná likviditou okamžitou, 

která se nachází těsně pod horní hranicí doporučeného rozmezí.  

Bylo správné zvýšit hodnoty oběžného majetku a zároveň snižovat dluh. Největší 

závazek je však již téměř splacen a v rámci ukazatelů likvidity již není vhodné dále 

navyšovat oběžná aktiva. Právě naopak, zvýšená hodnota běžné likvidity v porovnání 

s ostatními naznačuje, že má společnost příliš mnoho zásob, a tedy nevyužívá svůj 

majetek zcela efektivně. Z tohoto důvodu bych doporučoval snížit množství materiálu 

a výrobků na skladě. Možným řešením je úprava optimalizace systému zásobování, tak 

aby se dodávalo buď o něco méně materiálu, anebo by se snížil celkový počet dodávek 

při stejném dodávaném množství materiálu na jednu dodávku, protože zásoba materiálu 

v posledních třech letech stále roste. 

 

4.2 Rozdílové ukazatele 

Oba rozdílové ukazatele mají růstovou tendenci. Což o společnosti vypovídá, že je čím 

dál tím lépe připravena na případné nečekané situace a že má dostatek likvidních zdrojů 

na pokrytí krátkodobých závazků.  

Ukazatel ČPK dosahuje kladných hodnot již v polovině sledovaného období, ale ČPM, 

který nebere v úvahu zásoby, se dostává do kladných čísel až v posledním roce. 

Celkový růst těchto ukazatelů je způsoben především obrovským snížením 
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krátkodobých závazků vůči řídící osobě, snižováním závazků z obchodních vztahů 

a zároveň zvýšením objemu peněz na bankovních účtech. 

Pokud by měl podnik i nadále stejné podmínky, hodnoty rozdílových ukazatelů by 

rostly stále stejným tempem. Avšak krátkodobé závazky již podnik nebude moci 

snižovat v takové míře jako dosud, protože závazek k řídící osobně bude již brzy zcela 

splacen. Jestliže bude společnost i nadále chtít navyšovat hodnoty rozdílových 

ukazatelů, je nutné, aby zvětšila svou pohotovostní rezervu na svých bankovních 

účtech. Toto doporučení sice není zcela v souladu s ukazateli likvidity, protože navýšení 

peněz na bankovních účtech zvýší také okamžitou likviditu, která se dostane nad hranici 

svých doporučených hodnot, ale platí-li odběratelé své závazky včas, tak je zcela 

v pořádku, aby si podnik z části těchto peněz udělal rezervu pro nečekané události. 

 

4.3 Aktivita 

Ukazatel obratu celkových aktiv vykazuje spíše snižující trend, protože se majetek 

podniku zvyšuje rychleji než tržby. Avšak zásoby jsou stále velmi efektivně využívány. 

Již navrženým snížením počtu zásob by se tento ukazatel mírně zvýšil. Stejné řešení by 

zlepšilo také hodnoty ukazatele obratovosti zásob. 

Z porovnání obchodních úvěrů, které společnost poskytuje svým odběratelům, s úvěry, 

které sama čerpá od svých dodavatelů, vyplývá, že se podnik Forschner PTZ nachází ve 

výhodné pozici. Protože jsou její vydané faktury placeny včas, tak má i finanční 

prostředky na to platit své vlastní závazky tak, aby se jevila jako funkční a důvěryhodná 

společnost. Kdyby však společnost ještě chtěla snížit dobu splacení pohledávek, 

možnou variantou by bylo skonto, které dodavatele motivuje sníženou cenou při 

předčasném splacení faktury. Cenou za tuto variantu je však samotná sleva, o kterou 

společnost poníží svůj zisk. Druhou variantou mohou být zálohové faktury, se kterými 

by se společnost dostala k části peněz dříve. To však může mít mírně negativní dopad 

na její konkurenceschopnost. Protože současná čísla vypovídají o dobrém stavu, není 

vhodné přijmout ani jedno z těchto možností a riskovat tak rizika, která jsou s nimi 

spojená. 
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4.4 Produktivita 

Porovnáním produktivity práce z přidané hodnoty s průměrnou mzdou na jednoho 

pracovníka se zjistí, jak velkou přidanou hodnotu do podniku tito zaměstnanci přinášejí. 

 

Graf 3: Produktivita práce a průměrná mzda, hodnoty uvedeny v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

 

Z Grafu 3 vyplývá, že opět na počátku sledovaného období byla hodnota produktivity 

práce nižší než průměrná mzda. To znamená, že zaměstnanci pro podnik vytvářeli 

menší zisk, než byly náklady na jejich mzdy. V roce 2013 se produktivita práce 

z přidané hodnoty navýšila téměř o polovinu a průměrná mzda dokonce mírně poklesla. 

V následujících letech se rozdíl těchto ukazatelů dokonce ještě zvýšil, což je pro podnik 

dobrým znamením. 

Bude-li nadále produktivita práce růst tímto tempem, bude nutné zvážit i navýšení 

mezd. Tento akt by byl motivačním prvkem k dalšímu navyšování produktivity 

a zároveň by zaměstnanci získali dojem, že se reálně podílejí na dobrém chodu 

společnosti. Tímto způsobem si Forschner PTZ může zvýšit loajalitu současných 

zaměstnanců, a dokonce by mohl přilákat i pracovníky nové. Ty bude potřebovat,  

chce-li udržet svůj růst i nadále.  
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4.5 Zadluženost 

Poměr vlastního a cizího kapitálu se během sledovaného období závratně zlepšil. 

Na počátku byla hodnota vlastního kapitálu nejen záporná, což je pro jakoukoli 

společnost nepřijatelné, ale jeho záporná hodnota 75x převyšovala základní kapitál, 

který byl společně se zákonným rezervním fondem jedinou kladnou hodnotou na straně 

vlastního kapitálu. Ale díky vloženému kapitálu mateřskou společností a vlastní píli se 

podařilo společnosti Forschner PTZ odvrátit nepříznivou situaci a ke konci sledovaného 

období dosahují její zdroje financování téměř oborových průměrů.  

Jak naznačuje regresní analýza, poměr mezi vlastním a cizím kapitálem se bude nadále 

zvětšovat. Aby společnost správně využívala efektu daňového štítu, a tedy 

maximalizovala výnos z vlastního kapitálu, bylo by vhodné, aby nebyl tento poměr 

příliš vysoký. Z tohoto důvodu by měla společnost uvažovat nad novými možnostmi 

financování cizím majetkem. V ideálním případě dohodnout nový úvěr od mateřské 

společnosti, která by jí mohla nabídnout nejnižší úrokovou míru. 

S pokrýváním svých úroků ze zapůjčeného kapitálu si vedení společnosti nemusí dělat 

starosti. Její současný zisk mnohonásobně převyšuje nákladové úroky a většina závazků 

byla zcela uhrazena. Dokonce během sledovaného období klesla hodnota cizích zdrojů 

o více než 90 %. Bude-li společnost udržovat současnou strategii a nezmění-li se 

okolnosti, neměla by mít se splácením svých dluhů žádné problémy. I tento ukazatel 

podporuje předchozí návrh na zvýšení cizího kapitálu pomocí nového úvěru.  

 

4.6 Rozšiřování  

Pozitivní výsledky většiny ukazatelů, v průběhu nebo ke konci sledovaného období, 

vypovídají o tom, že podnik v současné době prosperuje. Celková rostoucí tendence 

ukazatelů finanční analýzy nasvědčuje tomu, že je Forschner PTZ vedením dobře řízen, 

a to jak ze strany vlastního managementu, tak i mateřské společnosti, která na všechno 

dohlíží.  
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V současné době, kdy je společnost na vzestupu, je potřeba přebytečný kapitál 

reinvestovat, aby v budoucnu vytvářel větší zisky nebo větší stabilitu. Je pravdou, že 

Forschner PTZ má jen omezené možnosti a všechny větší projekty musí projednávat 

s mateřskou společností. Na přelomu září a října 2016 vedení podniku uvažovalo nad 

koupí vlastní výrobní haly a opuštění té současné, kterou měla společnost pronajatou. 

Tato investice by mohla být prvním krokem k celkovému rozvoji. Na její realizaci může 

kromě vlastního zisku použít právě výše navrhovaný úvěr. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku Forschner PTZ 

a navrhnout doporučení ke zlepšení. K tomuto účelu byla použita data z účetních 

výkazů za období 2010 až 2015.  

V kapitole Teoretická východiska práce byly uvedeny postupy a metody tvorby finanční 

a regresní analýzy, které byly dále zpracovány v kapitole Analýza současného stavu 

spolu s představením analyzovaného podniku. Přestože počátek analyzovaného období 

vypadal pro podnik nepříznivě, rok 2015 již vypovídá o opaku. Během těchto šesti let se 

zlepšily všechny hodnoty finanční analýzy. Z podniku, kterému hrozil bankrot, se stal 

stabilně ziskový a bonitní celek, který nabízí pracovní pozice pro více než 80 

zaměstnanců. 

Na základě výsledků finanční a regresní analýzy byla zpracována kapitola Vlastní 

návrhy řešení, v níž jsou zdůrazněny méně příznivé výsledky a návrhy pro celkové 

zlepšení finanční situace. Aby nevznikaly zbytečné výdaje na skladování zásob bylo 

navrženo snížení celkového množství zásob, a to formou úpravy zásobování. 

Pro zvýšení pohotové likvidity bylo doporučeno zvýšení disponibilní peněžní zásoby na 

bankovních účtech. Dalším návrhem bylo navýšení mezd zaměstnanců, které mělo 

zesílit konkurenceschopnost podniku na trhu práce, podpořit současně loajalitu 

stávajících zaměstnanců, a dokonce přilákat zaměstnance nové. 

Je nutno zdůraznit, že Forschner PTZ jako dceřiná společnost má pouze omezené 

možnosti, co se týče změn. Návrh budoucího rozšiřovaní by představoval pro podnik 

velkou změnu, a proto k jeho přijetí bude nutné získat souhlas mateřské společnosti. 

Avšak podaří-li se tento návrh obhájit, je pravděpodobné, že bude možné získat další 

úvěr od řídící osoby, který bude málo úročený, a tedy pro podnik nejvýhodnější. 
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Příloha č. 1: Aktiva společnosti Forschner PTZ, spol. s r. o. za období 2010–2015, 

výběr směrodatných hodnot v tis. Kč (Vlastní zpracování dle 9, 13, 14, 15, 16, 17, 

18) 

Označ. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
AKTIVA CELKEM 30 776 37 352 36 502 55 682 61 662 65 007 

B. Dlouhodobý majetek 5 158 5 073 7 489 18 774 24 152 25 752 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 27 0 0 0 0 159 

3. Software 27 0 0 0 0 159 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 131 5 073 7 489 18 774 24 152 25 593 

2. Stavby 2 090 2 102 1 994 2 080 1 961 1 411 

3. 
Samostatné movité věci a 
soubory mov. věcí 2 444 2 674 5 182 15 487 13 980 19 640 

7. 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 0 0 0 595 5 716 2 509 

8. 
Poskytnuté zálohy na dl. hmot. 
majetek 297 297 313 612 2 495 2 033 

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 25 548 32 244 29 004 36 908 37 510 39 255 

I. Zásoby 12 121 18 937 18 404 19 586 20 324 24 214 

1. Materiál 6 118 8 837 8 582 10 384 11 481 13 843 

3. Výrobky 5 132 8 572 8 627 7 994 7 240 8 606 

5. Zboží 871 1 528 1 195 1 208 1 603 1 502 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 263 

II. Dlouhodobé pohledávky 72 76 76 73 58 51 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 72 76 76 73 58 51 

III. Krátkodobé pohledávky 11 119 11 125 7 690 11 822 12 778 8 516 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 6 002 8 724 6 016 9 310 9 559 6 642 

6. Stát – daňové pohledávky 2 909 1 853 1 605 2 403 2 808 1 526 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 189 159 59 58 98 222 

8. Dohadné účty aktivní 0 335 0 0 0 0 

9. Jiné pohledávky 19 54 10 51 313 126 

IV. Krátkodobý finanční majetek 2 236 2 106 2 834 5 427 4 350 6 474 

1. Peníze 427 10 17 48 7 24 

2. Účty v bankách 1 809 2 096 2 817 5 379 4 343 6 450 

D.   I. Časové rozlišení 70 35 9 0 0 0 

1. Náklady příštích období 70 35 9 0 0 0 
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Příloha č. 2: Pasiva společnosti Forschner PTZ, spol. s r. o. za období 2010–2015, 

výběr směrodat. hodnot v tis. Kč (Vlastní zpracování dle 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 

Označ. PASIVA  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
PASIVA CELKEM 30 776 37 352 36 505 55 682 61 662 65 007 

A. Vlastní kapitál -75 310 -12 963 3 248 13 022 26 209 36 224 

I. Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

1. Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

II. Kapitálové fondy 0 25 800 38 881 38 881 38 881 38 881 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 25 800 38 881 38 881 38 881 38 881 

III. 
Rezervní fondy a ostatní 
fondy ze zisku 100 100 100 100 100 0 

1. Zákonný rezervní fond 100 100 100 100 100 0 

IV. 
Výsledek hospodaření 
minulých let -74 789 -76 410 -39 863 -36 733 -26 959 -13 672 

1. Nerozdělený zisk minulých let 194 194 194 194 194 294 

2. 
Neuhrazená ztráta minulých 
let -74 983 -76 604 -40 057 -36 927 -27 153 -13 966 

V. 
Výsledek hospodaření 
běžného úč. období -1 621 36 547 3 130 9 774 13 187 10 015 

B. Cizí zdroje 105 996 49 439 33 254 42 660 35 453 28 783 

I. Rezervy 1 346 1 019 917 2 272 4 148 10 415 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 912 2 693 1 485 

4. Ostatní rezervy 1 346 1 019 917 1 360 1 455 8 930 

II. Dlouhodobé závazky 0 0 188 364 138 0 

9. Jiné závazky 0 0 188 364 138 0 

III. Krátkodobé závazky 104 650 48 420 32 149 34 085 21 284 10 839 

1. Závazky z obchodních vztahů 28 203 23 546 22 783 27 802 17 821 8 030 

2. 
Závazky – ovládající a řídící 
osoba 72 707 22 239 6 872 3 127 120 22 

5. Závazky k zaměstnancům 1 051 1 044 1 009 1 132 1 371 1 307 

6. Závazky SZP 599 604 588 686 785 845 

7. 
Stát – daňové závazky 
a dotace 779 370 349 581 235 276 

10. Dohadné účty pasivní 873 322 379 397 641 135 

11. Jiné závazky 438 295 169 360 311 224 

IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 5 939 9 883 7 529 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 4 840 7 724 5 385 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 1 099 2 159 2 144 

C.    I. Časové rozlišení 90 876 0 0 0 0 

1. Výdaje příštích období 90 876 0 0 0 0 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti Forschner PTZ, spol. s r. o. za období 

2010–2015, výběr směrodatných hodnot v tis. Kč (Vlastní zpracování dle 9, 13, 14, 

15, 16, 17, 18) 

Označ. Výkaz zisku a ztráty 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Tržby za prodej zboží 12099 26362 26942 18840 19536 23355 

A. 
Náklady vynaložené na prodej 
zboží 16646 20342 21090 4266 18992 24495 

+ Obchodní marže -4547 6020 5852 14574 544 -1140 

II. Výkony 83172 95266 95294 108440 147995 141883 

1. 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 81395 91110 95304 109335 148224 142283 

2. 
Změna stavu zásob vlastní 
činností 1645 4081 -89 -895 -229 -400 

3. Aktivace 132 75 79 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 58246 74384 76858 75595 101056 87235 

1. Spotřeba materiálu a energie 37452 52469 52882 56831 78779 69131 

2. Služby 20794 21915 23976 18764 22277 18104 

+ Přidaná hodnota 20379 26902 24288 37111 47483 53508 

C. 
Osobní náklady (bez daní 
a odpisů) 20644 23236 22677 23982 28885 30706 

1. Mzdové náklady 15242 17161 16785 17649 21424 22753 

3. Náklady na SZP 5102 5710 5549 5887 6955 7407 

4. Sociální náklady 300 365 343 446 506 546 

D. Daně a poplatky 20 21 28 23 28 25 

E. 
Odpisy dlouhodob. nehmot. 
a hmot. majetku 888 1267 1349 2199 4279 6951 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodob. 
majetku a materiálu 1189 2730 163 650 1521 1277 

1. 
Tržby z prodeje dlouhodob. 
majetku  0 0 0 0 0 150 

2. Tržby z prodeje materiálu 1189 2730 163 650 1521 1127 

F. 
Zůstatková cena prodaného dl. 
majetku a mat. 1232 2678 164 664 1497 1271 

1. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodob. majetku  0 0 0 0 0 239 

2. Prodaný materiál 1232 2678 164 664 1497 1032 

G. 
Změna stavu rezerv 
a operativních položek 

      

 

v provozní oblasti a komplex. 
nákl. příš. období 1232 263 -54 -627 1372 4542 

IV. Ostatní provozní výnosy 2249 44435 5537 6091 7613 4747 

H. Ostatní provozní náklady 1818 2885 699 2863 1921 1716 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 
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I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření -2017 43717 5125 14748 18635 14321 

 
… 

      
X. Výnosové úroky 1 0 1 0 0 0 

N. Nákladové úroky 2707 2988 1038 1171 926 440 

XI. Ostatní finanční výnosy 6973 1867 2411 2275 754 862 

O. Ostatní finanční náklady 3871 6049 3369 5166 2127 1214 

* Finanční výsledek hospodaření 396 -7170 -1995 -4062 -2299 -792 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 912 3149 3514 

** 
Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost -1621 36547 3130 9774 13187 10015 

S. 
Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti 0 0 0 0 0 0 

* 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 0 0 0 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období -1621 36547 3130 9774 13187 10015 

**** 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním -1621 36547 3130 10686 16336 13529 


