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Abstrakt 

V této bakaláUské práci je provedena finanční analýza společnosti XY s.r.o. za období let 

Ň011 až Ň015. V teoretické části jsou definovány pojmy finanční analýzy a popsány 

jednotlivé finanční ukazatele. V analytické části jsou uvedeny informace o analyzované 

společnosti a je realizována finanční analýza dle uvedených teoretických východisek.  

Na základE zjištEných výsledk] jsou v závErečné části návrhy ke zlepšení finanční situace 

společnosti. 

 

Abstract  

This bachelor’s thesis includes financial evaluation of the company XY s.r.o. during 

the years 2011 – 2015. The theoretical part defines concepts of financial analysis and 

describes various financial indicators. The analytical part includes information about       

the company and financial analysis of the company based on the defined theoretical basis        

is implemented. The final section contains suggestions for improvement of the company’s 

financial situation. 
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ÚVOD 

Hodnocení finanční situace společnosti se provádí adekvátnE zvolenými metodami 

finanční analýzy. Společnosti by mEli provádEt finanční analýzu pravidelnE a v rámci 

delšího časového období, jenom tak lze zjistit aktuální situaci společnosti a zároveO 

odhalit i dlouhotrvající problémy. Na rizika a problémové oblasti, které byly finanční 

analýzou zjištEny, lze okamžitE začít reagovat a zabránit tak budoucímu opakování tEchto 

negativních stav], nebo alespoO omezit jejich dopady na finanční situaci společnosti. 

BakaláUská práce se dElí do tUech částí. První část se vEnuje literární rešerši vycházející 

z odborných publikací. Jsou zde popsány analýzy a ukazatele, které budou použity 

v analytické části. K jednotlivým ukazatel]m jsou uvádEny i doporučené hodnoty, 

pUípadnE pr]mErné oborové hodnoty. 

Druhá část bude vEnována analyzování konkrétní společnosti, a jelikož obsahuje citlivá 

data, byl název společnosti upraven na XY s.r.o. Vstupní data pro analýzu nebudou 

upraveny, nedojde tedy ke zkreslení informací. 

ůnalyzovaná společnost XY s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstUíku v roce 2006. 

PUedmEtem podnikání jsou projektová činnost ve výstavbE a provádEní staveb, jejich 

zmEn a odstraOování. PodrobnEjší informace o společnosti jsou obsaženy v druhé části 

této bakaláUské práce. Dále je v této části práce provedena i analýza okolí společnosti 

a vyhodnocen vývoj finančního zdraví společnosti XY s.r.o. v časovém horizontu pEti let 

a to od roku 2011 do roku 2015 pomocí metod finanční analýzy. Výsledky jsou porovnány 

s doporučenými hodnotami, oborovými pr]mEry a s vybranou konkurencí. 

V tUetí části budou pUedstaveny návrhy na Uešení problém], které byly odhaleny v druhé 

části práce finanční analýzou. 
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1 CÍLE PRÁCE A METODIKA 

Primárním cílem bakaláUské práce je navržení vhodných opatUení vedoucích ke zlepšení 

stávající finanční situace společnosti. ůby bylo možné tento cíl splnit, musí být splnEny 

i cíle parciální. 

Prvním parciálním cílem je seznámit se d]kladnE s analyzovanou společností XY s.r.o. 

a s jejími účetními doklady v období let Ň011 až Ň015.  

Druhým parciálním cílem je detailnE prostudovat a následnE vysvEtlit teoretické 

poznatky, které budou tvoUit teoretickou část práce a bude se od nich odvíjet i praktická 

část práce. 

TUetím parciálním cílem je vytvoUit analýzu okolí společnosti, k tomu je zapotUebí čtyU 

analýz. ProstUednictvím metody SLEPTE budou zjištEny pUíležitosti a hrozby. Porter]v 

model pEti sil analyzuje konkurenční prostUedí společnosti. Pro analýzu proces] 

v samotné společnosti bude využita McKinseyho 7S analýza. Jako poslední bude 

vytvoUena SWOT analýza, která shrne slabé a silné stránky společnosti. 

Čtvrtým parciálním cílem je analyzovat jednotlivé finanční ukazatele. ZjištEné výsledky 

je nutné porovnat s oborovými pr]mEry, s doporučenými hodnotami a vybranými 

konkurenty. Po tomto srovnání bude možné zhodnotit, jaké jsou nejvEtší problémy 

společnosti a co je zp]sobuje. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

Tato kapitola se vEnuje literární rešerši vycházející z odborných publikací. Jsou zde 

popsány analýzy a ukazatele, které budou použity v analytické části. 

 

2.1 ůnalýza okolí společnosti 

„Analýza okolí se orientuje na faktory p]sobící v okolí podniku, které ovlivOují 

a v budoucnosti budou pravdEpodobnE ovlivOovat jeho strategické postavení.“ (3, s. 13) 

 

2.1.1 SLEPTE analýza 

ůnalýza SLEPTE pracuje s obsáhlým souborem vnEjších faktor] p]sobících 

na organizaci. U tEchto faktor] lze prognózovat určitý trend, obvykle však není jasné, 

jaký bude mít na danou organizaci vliv. PUínosem pro organizaci je samotná identifikace 

faktor], nebo[ ta umožOuje společnosti být pUipraven na určité potenciální zmEny 

(1, s. 42 - 48). 

Sociální faktory – mohou zásadnE ovlivnit nejen poptávku po zboží a službách, ale 

i nabídku – podnikavost, pracovní motivace. M]že se jednat o životní styl a životní 

úroveO obyvatelstva, rozdElení pUíjm] a zmEnu kupní síly, mobilitu pracovní síly, roli 

muž] a žen ve společnosti (1, s. 42 - 48). 

Legislativní faktory – podnikání upravuje Uada zákon], právní normy a vyhlášky. 

Mohou zásadnE ovlivnit rozhodování o budoucnosti společnosti (1, s. 42 - 48). 

Ekonomické faktory – úspEšnost společnosti na trhu ovlivOuje pUedevším současný 

a budoucí stav ekonomiky. Proto je tUeba analyzovat nejen makroekonomické ukazatele, 

ale také napUíklad jaké jsou síly kapitálového trhu, jaká je dostupnost energií, náklady 

na energie, jaká je kontrola mezd nebo jaký je smEnný kurz Ě1, s. 42 - 48). 
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Politické faktory – týkají se pUedevším vládní politiky, jejích zásah] do podnikání 

a podpory podnikání a stability politického prostUedí zemE. Jsou ovlivnEny aktuální 

politickou situací, zmEnami a složením vlády. Mezi politické faktory m]žeme Uadit 

napUíklad monetární a fiskální politiku nebo podporu zahraničního obchodu (1, s. 42 - 

48). 

Technologické faktory – tyto faktory mají zásadní vliv na konkurenceschopnost 

společnosti. Aby společnost nezaostávala za konkurencí, je nezbytné pUijímat stále nové 

informace o technických a technologických zmEnách. Mezi hlavní technologické faktory 

Uadíme pUístup k vEdE a výzkumu, vládní podporu vEdy a výzkumu, dostupnost informací, 

nové postupy, metody a techniky práce (3, s. 29). 

Ekologické faktory – jde pUedevším o dodržování r]zných norem, opatUení a limit] 

v oblasti ekologie a ochrany životního pojištEní Ě1, s. 42 - 48). 

 

2.1.2 Porterova analýza 

Porterova analýza zkoumá konkurenční síly v odvEtvích, v nichž soutEží. Dále napomáhá 

odhalit pUíležitosti a ohrožení společnosti, jichž je potUeba ve strategii využít, nebo jejichž 

negativní vliv je nutno omezit. ÚroveO konkurence v odvEtví závisí na pEti základních 

konkurenčních silách Ě7, s. 17). 

Ohrožení ze strany novE vstupujících – společnosti vstupující novE do odvEtví sebou 

pUinášejí novou kapacitu, snahu získat podíl na trhu a často i značné zdroje. To m]že vést 

ke stlačení cen nebo r]stu náklad] a tím k poklesu ziskovosti (9, s. 3 – 29). 

Intenzita soupeUení mezi stávajícími konkurenty – používají se metody, jako cenová 

válka, reklamní kampanE, uvedení produktu a zlepšení servisu pro zákazníky. 

K soupeUení dochází ze dvou d]vod], bu@ nEkdo z konkurent] cítí tlak, anebo se snaží 

zlepšit svou pozici (9, s. 3 – 29). 

Tlak ze strany substitut] – existence blízkých substitut] limituje ceny, za které 

společnost prodává, a tím limituje i ziskovost společnosti Ěř, s. 3 – 29). 



14 

 

Vyjednávací vliv odbEratel] – odbEratelé tlačí ceny dol] a požadují vyšší kvalitu nebo 

lepší servis. To zvyšuje výrobní náklady (7, s. 17 – 23). 

Vyjednávací vliv dodavatel] – dodavatelé mohou zvýšit ceny a společnost tak musí toto 

zvýšení zaplatit nebo nakupovat statky a služby nižší kvality Ě7, s. 17 – 23). 

 

 

Obr. 1: Porter]v model pEti sil (Zdroj 8) 
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2.1.3 Interní analýza dle modelu 7S 

Model 7S vytvoUili v sedmdesátých letech zamEstnanci konzultační společnosti 

McKinsey. Hodnotí společnost na základE sedmi následujících faktor] a jejich 

vzájemného propojení Ě1, s. 7ňě. 

 Strategie – vychází z vize společnosti. VyjadUuje, jak společnost reaguje 

na možné pUíležitosti a hrozby v daném oboru podnikání Ě1, s. 74ě. 

 Struktura – základním účelem organizační struktury je optimální rozdElení 

úkol], kompetencí a pravomocí mezi zamEstnance společnosti (18, s. 43). 

 Systémy – všechny formální a neformální informační procedury probíhající 

ve společnosti. Zahrnují napUíklad manažerské informační systémy, komunikační 

systémy, kontrolní systémy, inovační systémy nebo systémy alokace zdroj] 

(1, s. 74). 

 Spolupracovníci – lidé jsou hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti 

a produktivity společnosti. Lidé a jejich selhání jsou však také hlavním provozním 

rizikem společnosti. Velká pozornost musí být proto vEnována motivaci 

zamEstnanc], a to jak manažer], tak výkonných pracovník] (18, s. 48). 

 Schopnosti – jsou znalosti, dovednosti, zkušenosti a specializace všech 

pracovník] společnosti Ě1, s. 74ě. 

 Styl – vyjadUuje, jak vedení společnosti pUistupuje k Uízení a Uešení vyskytujících 

se problém] Ě1, s. 75ě. 

 Sdílené hodnoty – kultura společnosti, názory, které vytváUejí pozitivnE p]sobící 

neformální normy chování ve společnosti Ě1Ř, s. 51ě. 
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2.1.4 SWOT analýza 

„SWOT analýza je jednou z nejpoužívanEjších a nejznámEjších analýz prostUedí. Jejím 

cílem je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie společnosti a její specifická 

silná a slabá místa relevantní a schopna se vyrovnat se zmEnami, které nastávají 

v prostUedí.“ (2, s. 129) 

SWOT je akronymem Strengths Ěsilné stránkyě, Weaknesses Ěslabé stránkyě, 

Opportunities ĚpUíležitostiě a Threats Ěhrozbyě. ůnalýzu SWOT lze využít k analýze 

vlastní společnosti i analýze konkurence (16, s. 303). 

SWOT analýza je vhodným nástrojem pro zpracování souhrnné analýzy. PUíležitosti 

a hrozby jsou externí faktory, identifikovány ve SLEPTE analýze a v PorterovE analýze. 

Silné a slabé stránky jsou faktory, které vyplívají z vnitUního prostUedí společnosti (17, 

s. 139 – 140). 

 

2.2 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza obvykle obsahuje dvE navzájem propojené části. Jsou jimi 

fundamentální analýza a analýza technická Ě4, s. 7ě. 

„Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborník] (nejen 

pozorovatel], ale i pUímých účastník] ekonomických proces]), na jejich subjektivních 

odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává velké množství kvalitativních 

údaj], a pokud využívá kvantitativní informaci, odvozuje zpravidla své závEry bez použití 

algoritmizovaných postup].“ Ě4, s. 7) 

„Technická analýza používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných 

metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) 

ekonomickým posouzením výsledk].“ Ě4, s. 9) 
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2.2.1 ůnalýza soustav ukazatel] 

Soustavy ukazatel] často označované také jako modely finanční analýzy nebo analytické 

systémy se vytváUí jako posudky souhrnné finanční situace společnosti. Rostoucí počet 

ukazatel] v souboru umožOuje podrobnEjší obraz finanční a ekonomické situace 

společnosti. Techniky vytváUení soustav ukazatel] se dElí do dvou základních skupin, 

které jsou popsány v následujících odstavcích (4, s. 81). 

 Soustavy hierarchicky uspoUádaných ukazatel] – k typickým pUíklad]m patUí 

pyramidové soustavy, jejichž podstatou je stále podrobnEjší rozklad ukazatel], 

který identifikuje jejich logické a ekonomické vazby Ě4, s. Ř1ě. PUi rozkládání se 

používají dva základní postupy. A to multiplikativní rozklad, jako podíl nebo 

součin dvou a více ukazatel] a aditivní rozklad jako rozdíl nebo součet dvou a více 

ukazatel] Ě5, s. 75ě. 

 Účelové výbEry ukazatel] – jejich cílem je kvalitnE diagnostikovat finanční 

zdraví společnosti a predikovat jeho další vývoj (4, s. 81).  

Účelové výbEry ukazatel] jsou obvykle dEleny na dvE podskupiny dále uvedené. 

 Bankrotní modely – vypovídají o tom, zda společnost do určité doby 

zbankrotuje. K bankrotním model] patUí napUíklad ůltmanovo Z-skóre, 

Taffler]v model nebo model IN Ě5, s. 76ě. 

 Bonitní modely – bodovým hodnocením stanoví bonitu společnosti a určí její 

pozici pUi mezifiremním srovnání. K bonitním model]m patUí Tamariho 

model nebo Kralick]v Quicktest Ě5, s. 76ě. 

 

Kralick]v Quicktest 

Tento test umožOuje rychle, s pomErnE dobrou vypovídací schopností klasifikovat 

analyzovanou společnost. Používá takové ukazatele, které nepodléhají rušivým 
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element]m a dostatečným zp]sobem podávají informace rozvahy a výkazu zisk] a ztrát 

(4, s. 105). 

迎な 噺 撃計畦  

, kde 

R1 je první rovnice, 

VK je vlastní kapitál, 

A jsou aktiva celkem (5, s. 86). 

迎に 噺 岫系傑 伐 喧結券í権結 伐 úč建検 憲 決欠券倦岻喧堅剣懸剣権券í 潔欠嫌月 血健剣拳  

, kde 

RŇ je druhá rovnice, 

CZ jsou cizí zdroje Ě5, s. Ř6ě. 

迎ぬ 噺 継稽荊劇畦  

, kde 

Rň je tUetí rovnice, 

EBIT je zisk pUed úhradou úrok] a daní,  

A jsou aktiva celkem (5, s. 86). 

迎ね 噺 喧堅剣懸剣権券í 系繋懸ý倦剣券検  

, kde 

R4 je čtvrtá rovnice, 
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CF je cash flow (5, s. 86). 

Výsledk]m jsou pUiUazeny bodové hodnoty podle následující tabulky Ě5, s. Ř6ě. 

Tab. 1 Bodování výsledk] Kralickova Quicktestu ĚPUevzato z 5, s. Ř6ě 

 0 bod] 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 > 0,3 

R2 < 3 3-5 5-12 12-30 > 30 

R3 < 0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 > 0,15 

R4 <0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 > 0,1 

 

Hodnocení společnosti je pak provedeno ve tUech krocích. Zprvu je zhodnocena finanční 

stabilita, poté následuje zhodnocení výnosové situace a posledním krokem je hodnocení 

situace jako celku (5, s. 86). 

茎剣穴券剣潔結券í 血件券欠券č券í 嫌建欠決件健件建検 噺 迎な 髪 迎にに  

, kde 

R1 a RŇ jsou bodové hodnoty první resp. druhé rovnice Ě5, s. Ř6ě. 

茎剣穴券剣潔結券í 懸ý券剣嫌剣懸é 嫌件建憲欠潔結 噺 迎ぬ 髪 迎ねに  

, kde 

Rň a R4 jsou bodové hodnoty tUetí resp. čtvrté rovnice Ě5, s. Ř6ě. 

茎剣穴券剣潔結券í 潔結健倦剣懸é 嫌件建憲欠潔結 噺 繋鯨 髪 撃鯨に  

, kde 
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FS je bodová hodnota finanční stability, 

VS je bodová hodnota výnosové situace Ě5, s. Ř6ě. 

Výsledné hodnoty, které se pohybují nad úrovní ň, prezentují společnost jako bonitní, 

hodnoty v intervalu 1-ň prezentují šedou zónu, hodnoty nižší než 1 značí problémy 

ve finančním hospodaUení společnosti Ě5, s. Ř6 – 87). 

 

Index IN05 

Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými a jeho snahou je vyhodnotit 

finanční zdraví českých společností v českém prostUedí. Index IN05 je jednou z variant 

modelu IN. Vznikl v roce Ň005. KromE predikce finančních problém] se index IN05 

zabývá i tím, jestli společnost vytváUí nEjakou hodnotu pro své vlastníky (10, s. 233). 荊軽どの 噺 ど┸なぬ隙怠 髪 ど┸どね隙態 髪 ぬ┸ひば隙戴 髪 ど┸にな隙替 髪 ど┸どひ隙泰 

, kde 

X1 – celková aktiva / cizí kapitál, 

X2 – EBIT / úroky, 

X3 – EBIT / celková aktiva, 

X4 – výnosy / celková aktiva, 

X5 – obEžná aktiva / krátkodobé závazky Ě10, s. Ňň4ě. 

PUi použití indexu IN05 m]že dojít k výraznému problému, který pramení z hodnot 

ukazatele X2 ĚEBIT/úrokyě. Blíží-li se hodnota nákladových úrok] nule, extrémní 

výsledná hodnota m]že velmi zásadnE zkreslit celkový výsledek indexu. ůutoUi indexu 

Neumaierovi v tomto pUípadE doporučují omezit celkovou hodnotu tohoto ukazatele 

hodnotou 9 (5, s. 81). 

Pokud výsledná hodnota indexu IN05 je menší než 0,ř, společnost s pravdEpodobností 

97 % brzy zbankrotuje a se 76% pravdEpodobností nebude vytváUet hodnotu. Jestliže 

se hodnota indexu IN05 nachází v intervalu od 0,9 do 1,6, má společnost 50% 
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pravdEpodobnost, že zkrachuje, nicménE se 70% pravdEpodobností bude tvoUit hodnotu. 

Společnost s hodnotou indexu IN05 vetší než 1,6 s řŇ% pravdEpodobností nezkrachuje 

a hodnotu bude vytváUet s ř5% pravdEpodobností (10, s. 234). 

 

2.2.2 ůnalýza absolutních ukazatel] 

ůnalýza absolutních ukazatel] využívá údaje obsažené v účetních výkazech. Sleduje 

zmEny absolutních hodnot ukazatel] v čase a jejich procentní zmEny. ůbsolutní ukazatele 

lze konkrétnE využít v horizontální a vertikální analýze (15, s. 15). 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza meziročnE porovnává jednotlivé hodnoty účetních výkaz]. 

Odhaluje zmEny, ke kterým dochází ve společnosti. Základem hodnocení je výpočet 

rozdílových hodnot a procentní vyjádUení zmEny určité hodnoty v daném roce ve srovnání 

téže hodnoty v roce pUedchozím (14, s. 71). 畦決嫌剣健憲建券í 権兼ě券欠 噺 堅剣倦津 伐 堅剣倦津貸怠 

, kde 

n značí srovnávaný rok, 

n-1 je rok pUedchozí Ě14, s. 71). 

鶏堅剣潔結券建券í 権兼ě券欠 噺 欠決嫌剣健憲建券í 権兼ě券欠堅剣倦津貸怠 抜 などど 

, kde 

n-1 je pUedchozí rok Ě14, s. 71). 
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Vertikální analýza 

Metoda zobrazuje jednotlivé položky účetních výkaz] jako procentní podíl k jediné 

zvolené základnE položené jako 100 %. U analýzy rozvahy je základna výše aktiv celkem 

nebo pasiv celkem, pro rozbor výkazu zisku a ztráty je zvolena velikost celkového obratu 

neboli výnosy celkem (11, s. 58). 

鶏堅剣潔結券建券í 喧剣穴í健 噺 茎鶏茎傑 抜 などど 

, kde 

HP je hodnota položky, 

HZ je hodnota základny Ě11, s. 58). 

 

2.2.3 ůnalýza rozdílových ukazatel] 

Rozdílové ukazatele, které jsou často označovány jako fondy penEžních prostUedk], 

se používají k analýze finanční situace společnosti, pUedevším její likvidity (4, s. 35). 

 

Čistý pracovní kapitál 

Je definován rozdílem mezi celkovými obEžnými aktivy a celkovými krátkodobými 

cizími zdroji. Má vliv na platební schopnost společnosti. Společnost musí mít pUebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými cizími zdroji, aby byla likvidní. 

V pUípadE záporné hodnoty, kdy společnost kryje část svých dlouhodobých aktiv 

krátkodobými cizími zdroji, je společnost finančnE nestabilní (13, s. 83). 

Č鶏計 噺 頚畦 伐 計系傑 

, kde  

ČPK je čistý pracovní kapitál, 
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Oů jsou celková obEžná aktiva, 

KCZ jsou krátkodobé cizí zdroje Ě1ň, s. Řňě. 

 

Čisté pohotové prostUedky 

Určují okamžitou likviditu právE splatných krátkodobých závazk]. Jsou definovány jako 

rozdíl mezi pohotovými penEžními prostUedky a okamžitE splatnými závazky. Zahrnutí 

pouze hotovosti a z]statku na bEžném účtu do penEžních prostUedk] vede k vyjádUení 

nejvyššího stupnE likvidity. MénE pUísná modifikace zahrnuje i krátkodobé cenné papíry 

a krátkodobé termínované vklady, protože jsou v podmínkách fungujícího kapitálového 

trhu rychle pUemEnitelné na peníze Ě1ň, s. Ř4ě. 

Č鶏鶏 噺 鶏鶏鶏 伐 頚鯨傑 

, kde  

ČPP jsou čisté pohotové prostUedky, 

PPP jsou pohotové penEžní prostUedky, 

OSZ jsou okamžité splatné závazky Ě1ň, s. Ř4ě. 

 

2.2.4 ůnalýza pomErových ukazatel]  

ůnalýza pomErových ukazatel] patUí k nejoblíbenEjší a nejrozšíUenEjší metodE finanční 

analýzy. UmožOuje získat rychlý obraz o finanční situaci společnosti. Ukazatele 

pomErové popisují oboustrannou souvislost mezi dvEma nebo více absolutními ukazateli 

s použitím jejich podílu. NejčastEjšími zdroji jsou účetní data získaná z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty (4, s. 55).  
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Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vypovídají o míUe zhodnocení vynaložených prostUedk] ve formE 

aktiv, kapitálu a jiných hodnot vyjádUených v penEžních jednotkách. Využívají údaje jak 

z rozvahy, tak i z výkazu zisk] a ztrát (16, s. 345). 

 

Rentabilita vloženého kapitálu ĚReturn On Investment - ROI) 

Ukazatel rentability investovaného kapitálu mEUí výnosnost dlouhodobého kapitálu 

vloženého do majetku společnosti. Výsledné hodnoty tohoto ukazatele v rozmezí od 12 % 

do 15 % jsou považovány za dobré, hodnoty vEtší než 15 % jsou pak velmi dobré (13, 

s. 100). 

迎頚荊 噺 権件嫌倦 喧ř結穴 権穴欠券ě券í兼 髪 券á倦健欠穴剣懸é ú堅剣倦検潔結健倦剣懸ý 倦欠喧件建á健  

, kde 

ROI je rentabilita vloženého kapitálu (4, s. 100). 

 

Rentabilita aktiv (Return On Assets – ROA) 

VyjadUuje návratnost vloženého kapitálu ve formE aktiv bez ohledu na to, z jakých zdroj] 

byly financovány Ě1Ň, s. 80). Pr]mErné hodnoty tohoto ukazatele v soukromém sektoru 

ve stavebnictví za rok Ň014 byly 4,13 % a v roce 2015 to bylo 5,93 % (6). 

迎頚畦 噺 継稽荊劇畦  

, kde 

ROA je rentabilita aktiv, 

EBIT je zisk pUed úhradou úrok] a daní, 
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A jsou celková aktiva Ě12, s. 80). 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ĚReturn On Equity – ROE) 

Výnosnost kapitálu, který do společnosti vložili vlastníci, posuzuje ukazatel rentability 

vlastního kapitálu. Slouží k porovnání s alternativními formami investic, kde existuje 

srovnatelné riziko. Jestliže se hodnota ukazatele dlouhodobE drží pod hranicí úrokové 

míry cenných papír] garantovaných státem nebo úrokové sazby poskytované bankami 

pUi vkladu, není podnikání efektivní Ě16, s. ň46ě. 

Bezriziková sazba v roce Ň014 mEla hodnotu 1,5Ř % a v roce 2015 hodnotu 0,58 %. 

Pr]mErná rentabilita vlastního kapitálu v soukromém sektoru ve stavebnictví v roce 2014 

byla 6,22 %, v roce 2015 byla pr]mErná hodnota 10,5Ň % (6). 

迎頚継 噺 継畦劇撃計  

, kde 

ROE je rentabilita vlastního kapitálu, 

EůT je zisk po zdanEní, 

VK je vlastní kapitál Ě16, s. ň46ě. 

 

Rentabilita tržeb ĚReturn On Sales – ROS) 

Ukazatel rentability tržeb vyjadUuje, kolik zisku společnosti pUipadá na jednu korunu 

tržeb. K vyjádUení ziskové marže, kterou je možno porovnávat s oborovým pr]mErem, 

je nutné do čitatele zlomku dosadit čistý zisk, tedy po zdanEní. Jestliže hodnoty tohoto 

ukazatele jsou nižší než oborový pr]mEr, pak jsou ceny výrobk] pomErnE nízké a náklady 

pUíliš vysoké Ě5, s. 6Ň – 63). 
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Pr]mErná hodnota tohoto ukazatele v soukromém sektoru ve stavebnictví v roce 2014 

byla 4,46 % a v roce 2015 byla pr]mErná hodnota 6,11 % (6). 

迎頚鯨 噺 継畦劇建堅:決検 

, kde 

ROS je rentabilita tržeb, 

EAT je zisk po zdanEní (5, s. 62 – 63). 

 

Ukazatele likvidity 

K tomu, aby společnost mohla existovat dlouhodobE, musí být nejenom pUimEUenE 

rentabilní, ale musí být současnE schopna hradit své závazky. Likvidita vyjadUuje tuto 

schopnost. To, čím m]že společnost hradit své závazky, s tím, co musí společnost uhradit, 

pomEUují ukazatele likvidity (13, s. 89). 

 

BEžná likvidita 

Ukazatel bEžné likvidity udává, kolikrát pUekrývají obEžná aktiva krátkodobé dluhy 

společnosti. Znamená to, kolikrát je společnost v daném okamžiku schopna uspokojit své 

vEUitele, kdyby promEnila veškerá obEžná aktiva na hotovost. Jedná se proto o ukazatel, 

který je pro vEUitele velmi d]ležitý. Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 1,5 – 2,5 

(5, s. 55 – 56). 

稽ě:券á 健件倦懸件穴件穴欠 噺 頚畦倦堅á建倦剣穴剣決é 穴健憲月検 

, kde 

Oů jsou obEžná aktiva Ě5, s. 55 – 56). 
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Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity je konstruován tak, že z ukazatele bEžné likvidity odstraOuje 

nejménE likvidní část obEžných aktiv – zásoby. Z hlediska vEUitel] je pUíznivEjší vyšší 

hodnota pohotové likvidity, avšak management by mEl usilovat o pUimEUenou úroveO. 

Velký objem obEžných aktiv ve formE pohotových prostUedk] pUináší pouze minimální 

nebo žádný úrok. Jejich nadmErná výše vede k neproduktivnímu využívání vložených 

prostUedk] a negativnE tak ovlivOuje celkovou výkonnost společnosti. Doporučená 

hodnota ukazatele je v rozmezí 1 – 1,5 (5, s. 55 – 56). 

鶏剣月剣建剣懸á 健件倦懸件穴件建欠 噺 頚畦 伐 権á嫌剣決検倦堅á建倦剣穴剣決é 穴健憲月検 

, kde 

Oů jsou obEžná aktiva Ě5, s. 55 – 56). 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity mEUí schopnost společnosti hradit své právE splatné závazky 

pohotovými platebními prostUedky. Za ty se považují jednak peníze na bEžných účtech, 

pokladní hotovost, obchodovatelné cenné papíry a šeky. Za pUijatelnou hodnotu 

se považuje okamžitá likvidita vyšší než 0,Ň Ě16, s. ň4Řě. 

頚倦欠兼:件建á 健件倦懸件穴件建欠 噺 鶏鶏鶏倦堅á建倦剣穴剣決é 権á懸欠権倦検 

, kde 

PPP jsou pohotové platební prostUedky Ě16, s. ň4Řě. 
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Ukazatele zadluženosti 

Výši rizika, kterou společnost podstupuje pUi daném pomEru a struktuUe vlastního kapitálu 

a cizích zdroj], určují ukazatele zadluženosti. Čím vyšší je zadluženost společnosti, tím 

vzniká vyšší riziko, protože společnost musí být schopna splácet své závazky bez ohledu 

na to, jak se jí právE daUí Ě1ň, s. Řňě. 

Hlavním motivem financování svých činností cizími zdroji je nižší cena ve srovnání 

se zdroji vlastními. Jelikož úroky z cizího kapitálu, jako součást náklad] snižují zisk, 

ze kterého se platí danE, snižují daOové zatížení společnosti Ě1ň, s. Řňě. 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Tento ukazatel má význam 

pUedevším pro dlouhodobé vEUitele, jako jsou komerční banky. Čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko vEUitel] Ě12, s. 78). 

系結健倦剣懸á 権欠穴健憲:結券剣嫌建 噺  系計畦  

, kde 

CK je cizí kapitál, 

ů jsou celková aktiva (12, s. 78). 

 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu společnosti a vyjadUuje, jaká 

část aktiv je financována vlastními zdroji a jak je společnost finančnE samostatná. 

Zvyšováním tohoto ukazatele se společnost stává více finančnE stabilní, ale neúmErnE 

vysoký ukazatel m]že vést k poklesu výnosnosti vloženého kapitálu Ě12, s. 77). 
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計剣結血件潔件結券建 嫌欠兼剣血件券欠券潔剣懸á券í 噺 撃計畦  

, kde 

VK je vlastní kapitál, 

A jsou aktiva celkem (12, s. 77). 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí vyjadUuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Jestliže má ukazatel 

výslednou hodnotu 1, společnost dokáže splácet úroky vEUitel]m, ale vytvoUený zisk 

je nulový. Doporučená hodnota je vyšší než 5 Ě1ň, s. Ř5 – 86). 

Ú堅剣倦剣懸é 倦堅検建í 噺 継稽荊劇軽á倦健欠穴剣懸é ú堅剣倦検 

, kde 

EBIT je zisk pUed úhradou úrok] a daní Ě1ň, s. Ř5 – 86). 

 

Doba splácení dluh] 

Tento ukazatel vyjadUuje dobu, za kterou by byla společnost schopna splatit všechny své 

dluhy z provozního cash flow. Pro společnost je ideální klesající trend tohoto ukazatele 

(13, s. 86). 

経剣決欠 嫌喧健á潔結券í 穴健憲月ů 噺 系傑 伐 堅結権結堅懸検鶏堅剣懸剣権券í 潔欠嫌月 血健剣拳 

, kde 

CZ jsou cizí zdroje Ě1ň, s. Ř6ě. 
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Ukazatele aktivity 

„Ukazatele aktivity jsou využívány pUedevším pro Uízení aktiv. Reprezentují kombinované 

ukazatele, kde jsou do vzájemných vztah] dávány jednotlivé položky účetního výkazu 

rozvaha – majetek a výkazu zisk] a ztrát – tržby. Ukazatele z bloku ukazatel] aktivity 

informují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části, zda disponuje relativnE 

rozsáhlými kapacitami, které zatím nejsou pUíliš firmou využívány, nebo naopak pUíliš 

vysoká rychlost obratu m]že být signálem, že firma nemá dostatek produktivních aktiv 

a z hlediska budoucích r]stových pUíležitostí nebude mít šanci pro jejich realizaci; 

v extrémním pUípadE m]že být i signálem blížícího se úpadku v d]sledku nezvládnutého 

r]stu.“ Ě1ř, s. 107ě 

 

Obrat aktiv 

Ukazatel obratu aktiv mEUí, jak efektivnE využívá společnost svá celková aktiva. Udává, 

kolikrát se obrátí celková aktiva za rok. Minimální doporučená hodnota tohoto ukazatele 

je 1, hodnotu však ovlivOuje i pUíslušnost k odvEtví Ě1ř, s. 10Řě. 

Pr]mErný obrat aktiv ve stavebnictví v soukromém sektoru v roce 2014 byl 0,93 a v roce 

2015 0,97 (6). 

頚決堅欠建 欠倦建件懸 噺 劇堅:決検畦  

, kde 

A jsou aktiva celkem (19, s. 108). 

 

 

 



31 

 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát je každá položka zásob v pr]bEhu roku prodána 

a opEtovnE naskladnEna. Je potUeba pamatovat na optimální velikost zásob. PUebytečné 

zásoby jsou neproduktivní, protože nepUináší žádný výnos a vyžadují nadbytečné 

financování (19, s. 108 – 109). 

頚決堅欠建 権á嫌剣決 噺 劇堅:決検傑  

, kde 

Z jsou zásoby Ě1ř, s. 10Ř – 109). 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob vyjadUuje pr]mErný počet dn], bEhem kterých jsou zásoby 

vázány ve společnosti do doby jejich spotUeby nebo prodeje. Optimální situace nastává 

v okamžiku, kdy se zvyšuje obratovost zásob a snižuje doba obratu zásob Ě1ř, s. 10řě. 

経剣決欠 剣決堅欠建憲 権á嫌剣決 噺 傑劇堅:決検ぬはど  

, kde 

Z jsou zásoby Ě1ř, s. 10řě. 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel mEUí, kolik dní uplyne od vzniku tržby za poskytnutí služeb nebo prodání 

výrobk] odbErateli a inkasem penEz od odbEratele (19, s. 109). 
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経剣決欠 剣決堅欠建憲 喧剣月健結穴á懸結倦 噺 鶏劇堅:決検ぬはど  

, kde 

P jsou pohledávky Ě1ř, s. 10řě. 

 

Doba obratu závazk] 

Tento ukazatel vyjadUuje dobu od vzniku závazku do okamžiku jeho úhrady, tedy počet 

dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvEr. Výsledná hodnota by mEla dosáhnout 

alespoO hodnoty doby obratu pohledávek (19, s. 109). 

経剣決欠 剣決堅欠建憲 権á懸欠権倦ů 噺 計傑劇堅:決検ぬはど  

, kde 

KZ jsou krátkodobé závazky Ě1ř, s. 10řě. 
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3 ůNůLÝZů PROBLÉMU ů SOUČůSNÉ SITUACE 

Tato kapitola je vEnována analyzování konkrétní společnosti, a jelikož obsahuje citlivá 

data, byl její název upraven na XY s.r.o. Vstupní data pro analýzu nebyly upraveny, 

nedojde tedy ke zkreslení informací. 

ůnalyzovaná společnost bude nejprve krátce popsána, dále bude provedena analýza okolí 

společnosti, finanční analýza za období let Ň011 až Ň015 a na závEr srovnání 

s konkurencí. 

  

3.1 PUedstavení společnosti 

ůnalyzovaná společnost XY s.r.o. má sídlo ve Zlínském kraji a její základní kapitál činí 

200 000 Kč. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstUíku v roce 2006. 

PUedmEtem podnikání jsou projektová činnost ve výstavbE a provádEní staveb, jejich 

zmEn a odstraOování. Ve sledovaných letech Ň011 až Ň015 byl pr]mErný počet 

zamEstnanc] čtyUicet až šedesát. Mezi hlavní nabídku služeb patUí výstavba inženýrských 

sítí, výkopové práce, zemní práce a stavba komunikací. Společnost své služby nabízí 

v rámci celého území České republiky. 

  

3.2 ůnalýza okolí společnosti 

Tato kapitola se zabývá vnitUním a vnEjším okolím společnosti. Externí faktory, 

pUíležitosti a hrozby jsou identifikovány ve SLEPTE analýze a v PorterovE analýze. Silné 

a slabé stránky společnosti hodnotí interní analýza dle modelu 7S. Komplexní zpracování 

okolí společnosti poskytne SWOT analýza. 
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3.2.1 SLEPTE analýza 

Sociální faktory 

Sídlo společnosti se nachází ve Zlínském kraji. Podle českého statistického úUadu 

k 31. 1Ň. Ň015 žilo ve Zlínském kraji 5Ř4 676 obyvatel. Struktura obyvatelstva dle stáUí 

ukazuje, že nejpočetnEjší skupinou jsou lidé ve vEkovém rozmezí 40-44 let (20). 

Podíl nezamEstnaných v únoru Ň017 klesl ve Zlínském kraji na 4,93 %. K ŇŘ. únoru 2017 

evidoval ÚUad práce ČR ve ZlínE celkem 1ř Ř71 uchazeč] o zamEstnání. Jejich počet byl 

o 5Ň4 osob nižší než na konci mEsíce ledna, ve srovnání se stejným obdobím roku Ň016 

je nižší o 4 489 osob (21). Z toho plynou potíže s hledáním dostatečnE kvalifikovaných 

pracovník]. Dalším d]vodem tohoto problému je i skutečnost, že stUední vzdElání 

s výučním listem zaujímá čím dál menší podíl ve vzdElanosti obyvatelstva ve prospEch 

stUedního vzdElání s maturitou a vysokoškolského vzdElání (22). 

 

Legislativní faktory 

Společnosti provozující svoji činnost na území České republiky podléhají velkému 

množství právních pUedpis], které mohou nEjakým zp]sobem ovlivnit jejich chod. 

Velkou část české legislativy tvoUí daOové zákony a samozUejmE se také musí dodržovat 

práva zamEstnanc].  

Pro stavební společnosti jsou stEžejní pUedevším: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veUejných zakázek, zákon č. 1Řň/Ň006 Sb., stavební zákon, zákon č. 100/2001 Sb., zákon 

o posuzování vlivu na životní prostUedí, stavební normy a jako pro ostatní společnosti: 

zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech Ězákon o obchodních 

korporacích), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, daOové zákony: zákon č. 586/1992 Sb., 

o dani z pUíjm], zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 

Od bUezna Ň01Ř bude společnost spadat do tUetí fáze elektronické evidence tržeb, takže 

se jí bude více týkat zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. ůvšak naprostou vEtšinu 



35 

 

plateb od klient] pUijímá společnost pUevodem z účtu na účet a tyto platby se elektronicky 

evidovat nemusí. Elektronická evidence tržeb se totiž týká zejména plateb v hotovosti 

a kartou. 

 

Ekonomické faktory 

R]st HDP za rok Ň015 činil 4,ň % a za rok 2016 činil Ň,ň %. Po mimoUádnE úspEšném 

roce Ň015 česká ekonomika zpomalila, nicménE se daUilo zvyšovat výkonost i v roce 2016 

(23).  

V roce Ň016 se daUilo r]st všem hlavním odvEtvím kromE stavebnictví. Stavební 

produkce v roce Ň016 klesla meziročnE reálnE o 7,6 %. Produkce pozemního stavitelství 

meziročnE klesla o ň,ň % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles 

produkce o 16 %. ůvšak produkce v pozemním stavitelství v prosinci Ň016 meziročnE 

reálnE vzrostla o 1,ř % díky neutuchajícímu zájmu o komerční i bytové nemovitosti, který 

zp]sobují nízké úrokové sazby. Bohužel se stále musí potýkat s administrativními 

pUekážkami, které prodlužují start nových projekt], čímž vlastnE pUispívá ke zvyšování 

cen realit v d]sledku zaostávající nabídky (24). 

Inženýrské stavitelství z]stává i nadále v hluboké depresi. Produkce inženýrského 

stavitelství se v prosinci Ň016 meziročnE reálnE snížila o 6,0 %. Inženýrské stavitelství 

je závislé na veUejných zakázkách, kde na rozdíl od minulých let není problém 

v nedostatku penEžních prostUedk], ale v administrativní byrokracii pUi povolování staveb 

a nepUipravenosti zakázek (24). 

Úrokové sazby hypoték klesaly od února Ň00ř, kdy byly pr]mErné sazby nových hypoték 

5,77 %, až do listopadu Ň016, kdy byly pr]mErné sazby nových hypoték 1,ř1 %. 

Od listopadu Ň016 začaly sazby hypoték pozvolna r]st. V bUeznu Ň017 byly pr]mErné 

sazby nových hypoték Ň,06 % (25). 
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Politické faktory 

V následujících letech čeká Českou republiku spousta voleb, které mohou zmEnit 

politickou situaci v zemi. Už v Uíjnu Ň017 by se mEly konat volby do Poslanecké 

snEmovny Parlamentu České republiky. V roce Ň01Ř probEhne druhá pUímá volba 

prezidenta České republiky, volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu 

České republiky (26). 

 

Technologické faktory 

Jsou velmi d]ležité v konkurenčním prostUedí. ůby byla společnost efektivní, je potUeba 

pracovat s technikou, která má nízké provozní náklady a vysoký pracovní výkon. I pUes 

neustálou modernizaci jsou stále nEkteré stroje společnosti staršího data výroby a tyto 

kritéria nesplOují. Dále je potUeba stále zlepšovat pracovní postupy, aby se pracovalo 

nejlevnEji s nejvEtším možným pracovním výkonem a být tak efektivnEjší než 

konkurence. Proto je nezbytné pUijímat informace o nových technologiích a o nových 

technických a technologických zmEnách, kterých stále pUibývá. 

 

Ekologické faktory 

Na ekologii je v dnešní dobE kladen velký d]raz a Česká republika není výjimkou. 

Pro ochranu životního prostUedí zde existuje spousta zákon]: zákon č. 17/1992 Sb., 

o životním prostUedí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochranE pUírody a krajiny, zákon 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí, zákon č. 1Ř5/Ň001 Sb., 

o odpadech, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 201/2012 Sb., o ochranE ovzduší, 

zákon ň50/Ň011 Sb., o chemických látkách, zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 

havárií. 
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3.2.2 Porterova analýza 

Porterova analýza napomáhá odhalit pUíležitosti a hrozby v konkurenčním prostUedí. 

Ohrožení ze strany novE vstupujících 

Vstup nového konkurenta na trh inženýrských staveb je velmi nepravdEpodobný z mnoha 

d]vod]. PUípadná nová společnost by musela vynaložit velké vstupní náklady na kapitál. 

Na trhu už dlouhá léta p]sobí spousta zkušených společností. Inženýrské stavebnictví 

se nachází v depresi a potýká se s nedostatkem zakázek. Trh práce nabízí jenom málo 

kvalifikovaných uchazeč] o zamEstnání (27). 

 

Intenzita soupeUení mezi stávajícími konkurenty 

ůnalyzovaná společnost zpracovává zakázky v rámci celého území České republiky, 

z čehož vyplívá, že má spoustu konkurent] a žádného z nich nelze označit jako hlavního 

konkurenta. V dobE ekonomické deprese se v konkurenčním boji nejvíce pUistupuje 

k snižování ceny. ůby toto snižování cen bylo efektivní, snižování kvality odvedené 

práce by mu nemElo být pUímo úmErné (27). 

 

Tlak ze strany substitut] 

Ohrožení ze strany substitut] neexistuje. Společnost vykonává každou zakázku podle 

pUedem vypracovaného projektu a ze zadaných materiál]. Zatím neexistuje služba, kromE 

pUímé konkurence, která by toto mohla nahradit (27). 

 

Vyjednávací vliv odbEratel] 

OdbEratelé vEdí, že na trhu je velká konkurence, ale v současné dobE jenom malá 

poptávka po službách společností v oboru inženýrských staveb, tak se snaží snižovat 

ceny. Společnosti spoléhají na dlouhodobEjší spolupráce a spokojenost s dobUe již dUíve 
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odvedenou prací. Společnost XY s.r.o. nemá žádného strategického zákazníka, jehož 

ukončení spolupráce by bylo pro společnost bylo likvidační (27). 

 

Vyjednávací vliv dodavatel] 

Společnost spolupracuje s pomErnE velkým počtem dodavatel] a na žádném není závislá, 

tím se vyjednávací vliv dodavatel] snižuje. VEtšina dodavatel] se také potýká s menším 

počtem zakázek a v rámci konkurenčního boje drží nízké ceny (27). 

 

3.2.3 Interní analýza dle modelu 7S 

Strategie 

Hlavním cílem společnosti je trvalý r]st produkce a tržní hodnoty. Toho společnost 

dosahuje poskytováním kvalitních a cenovE pUijatelných stavebních prací v pUimEUené 

časové lh]tE, aby si zákazník pUebíral dokončené stavební dílo s pocitem spokojenosti 

(27). 

 

Struktura 

V čele společnosti stojí jednatel, který zároveO plní funkci výkonného Ueditele, jemuž jsou 

podUízeni všichni zamEstnanci. V obchodním oddElení jsou to zamEstnanci zabývající 

se zejména o marketing a zakázky společnosti. ZamEstnanci ekonomického oddElení Ueší 

personální záležitosti a účetnictví. NejpočetnEjší úsek je výrobní, který je rozdElen 

do dvou sekcí. První sekce je mechanizace, která se stará o údržbu stroj]. Druhou sekci 

tvoUí stavbyvedoucí a jim podUízení dElníci (27). 
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Obr. 2: Organizační struktura společnosti XY s.r.o. ĚZdroj Ň7ě 

 

Systémy 

Společnost využívá bEžné kanceláUské programy Microsoft Office a OpenOffice, účetní 

program MRP a program CSP, což je komplexní program pro oceOování stavebních prací 

a tvorbu rozpočt], harmonogram] a fakturací. Interní komunikace probíhá pomocí 

telefon] a interních sch]zek (27). 

  

Spolupracovníci 

Společnost zamEstnávala ve sledovaných letech Ň011 až Ň015 pr]mErnE čtyUicet 

až šedesát zamEstnanc]. PUijímací Uízení se liší pro každou pracovní pozici. Pro vEtšinu 

pracovních pozic je vyžadována nEkolikaletá praxe v oboru. Společnost XY s.r.o. 

by potUebovala zvýšit počty zamEstnanc] na nEkterých pracovních pozicích, ale aktuální 

situace na trhu práce nenabízí dostatek kandidát], kteUí by byly pro tyto pracovní pozice 

vhodní (27). 
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Schopnosti 

ZamEstnanci se každoročnE účastní nEkolika školení. Mají tedy nejnovEjší znalosti 

a informace z oboru a o práci, kterou vykonávají. Jsou proškoleni o nových technologiích 

a pracovních postupech tak, aby pracovali co nejefektivnEji, nejekonomičtEji 

a nejbezpečnEji k sobE i svému okolí (27). 

 

Styl 

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, z nichž má jeden 

sedmdesátiprocentní a druhý tUicetiprocentní podíl na základním kapitálu. Provozní 

záležitosti jsou pUedmEtem pravidelných porad (27). 

 

Sdílené hodnoty 

Společnost se snaží budovat dobré dlouhodobé vztahy vnE i uvnitU společnosti. Mezi 

zamEstnanci panují velmi dobré vztahy, což je pro společnost velmi d]ležité, nebo[ 

vEtšina jejich činností vyžaduje týmovou práci. Společnost si také zakládá 

na ekologickém nakládání s odpady (27). 

 

3.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky společnosti a její pUíležitosti a hrozby. 

Mezi silné stránky patUí: 

 dlouholeté zkušenosti v oboru, 

 schopnost vykonávat práci v rámci celé České republiky, 

 pravidelnE školení zamEstnanci, 
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 ekologická uvEdomElost. 

 

Mezi slabé stránky patUí: 

 zastaralost nEkterých stroj], 

 malý počet zamEstnanc]. 

 

Mezi pUíležitosti patUí: 

 očekávaný r]st českého stavitelství, 

 modernizace technologického zázemí. 

 

Mezi hrozby patUí: 

 nejistá politická situace, 

 deprese oboru podnikání, 

 snižování počtu kvalifikovaných uchazeč] o zamEstnání, 

 zvyšující se vEk stávajících zamEstnanc], 

 r]st cen energií, 

 mnoho konkurenčních společností. 
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3.3 Finanční analýza 

Tato kapitola je vEnována analýzám popsaným v teoretických východiskách této 

bakaláUské práce. Zdrojem byly účetní výkazy společnosti XY s.r.o. za období let Ň011 

až Ň015. 

 

3.3.1 ůnalýza soustav ukazatel] 

Za bankrotní modely byl vybrán index IN05 a bonitní model Kralick]v Quicktest. 

 

Kralick]v Quicktest 

Následující tabulka obsahuje výsledné hodnoty konkrétních ukazatel] Kralickova 

Quicktestu v jednotlivých letech a k nim pUiUazené body podle tabulky uvedené 

v teoretických východiscích této bakaláUské práce. 

Tab. 2 Kralick]v Quicktest ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Ukazatel 

2011 2012 2013 2014 2015 

Hodnota 
Poč. 
bod] 

Hodnota 
Poč. 
bod] Hodnota 

Poč. 
bod] Hodnota 

Poč. 
bod] Hodnota 

Poč. 
bod] 

R1 0,12 2 0,14 2 0,18 2 0,21 3 0,19 2 

R2 -7,38 0 25,13 3 9,24 2 963,43 4 11,22 2 

R3 0,02 1 0,02 1 0,02 1 0,02 1 0,02 1 

R4 -0,07 0 0,01 1 0,03 1 0,00 1 0,03 1 

FS 1 2,5 2 3,5 2 

VS 0,5 1 1 1 1 

CS 0,75 1,75 1,5 2,25 1,5 

 

Společnost se nacházela pod hranicí šedé zóny pouze v roce 2011, od té doby se drží 

v šedé zónE. O zdraví společnosti nelze jednoznačnE rozhodnout, ale bankrot 
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jí bezprostUednE nehrozí. Ve všech sledovaných obdobích má společnost problém 

s vytváUením hodnoty. Od roku Ň01Ň je společnost finančnE stabilní. V roce 2014 

dokonce dosáhla hodnoty ň,5. Všechny hodnoty vyšší než ň lze označit za velmi dobré. 

V roce Ň015 bohužel pUišel pokles ukazatele finanční stability na hodnotu Ň, což je stUed 

šedé zóny. 

 

Index IN05 

Tab. 3 Index IN05 ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Ukazatel Koeficient 2011 2012 2013 2014 2015 

X1 0,13 1,14 1,16 1,22 1,27 1,24 

X2 0,04 1,70 1,41 1,21 1,09 1,54 

X3 3,97 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

X4 0,21 1,95 2,79 3,29 3,11 3,06 

X5 0,09 1,16 1,00  0,84 0,98 1,03 

Index IN05  0,83 0,97 1,06 1,04 1,04 

 

Index IN05 potvrzuje výsledky Kralickova quicktestu, že společnost byla v roce 2011 

blízko bankrotu, jelikož výsledná hodnota byla nižší než 0,ř. Od roku 2012 se pohybuje 

v šedé zónE, má 50% pravdEpodobnost, že zkrachuje, nicménE se 70% pravdEpodobností 

bude tvoUit hodnotu. Společnost s indexem IN05 vEtším než 1,6 má pravdEpodobnost 

92 %, že nezkrachuje a hodnotu bude vytváUet s ř5% pravdEpodobností. 

Jako nejproblematičtEjší se jeví ukazatel X3 (rentabilita aktiv) a ukazatel X5 ĚbEžná 

likvidita). Společnost dosahovala ve sledovaných obdobích jenom malých zisk] 

a návratnost vloženého kapitálu nebyla tedy pUíliš vysoká. Problémy s likviditou jsou 

zp]sobeny velkým množstvím výnos], které vEcnE a časovE souvisejí s bEžným obdobím, 

ale pUíjem penEz se uskutečnil až v obdobích pUíštích. 
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Graf 1: Vývoj indexu IN05 ĚVlastní zpracování dle Tab. 3) 

 

3.3.2 ůnalýza absolutních ukazatel] 

Tato kapitola obsahuje horizontální a vertikální analýzy aktiv, pasiv, náklad] a výnos]. 

 

Horizontální analýza aktiv 

Následující tabulka obsahuje meziroční rozdíl vybraných položek aktiv v absolutní 

a procentní hodnotE. 

Tab. 4 Horizontální analýza aktiv ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

AKTIVA 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

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

AKTIVA CELKEM -4 191 -8,63 -9 879 -22,28 -4 255 -12,34 3 684 12,19 
Dlouhodobý 
majetek 492 5,25 -138 -1,40 -518 -5,33 -395 -4,29 
Dlouhodobý 
hmotný majetek 59 0,84 -138 -1,95 -323 -4,65 705 10,64 
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Dlouhodobý 
finanční majetek 433 18,87 0 0,00 -195 -7,15 -1 100 -43,43 

ObEžná aktiva -8 467 -21,73 -13 024 -42,70 -505 -2,89 4 074 24,01 

Zásoby 5 542 - -4 612 -83,22 -343 -36,88 -254 -43,27 
Krátkodobé 
pohledávky -14 027 -32,27 -10 613 -36,06 695 3,69 2 377 12,18 
Krátkodobý 
finanční majetek 18 0,40 2 201 49,16 -857 -37,65 1 951 62,27 

Peníze 932 1 479,37 2 053 206,33 -341 -11,19 -1 048 -38,71 

Účty v bankách -728 -14,55 108 1,88 -216 -3,84 2 999 51,35 
Krátkodobé cenné 
papíry a podíly -186 -41,70 40 15,38 -300 -100,00 0 0,00 

Časové rozlišení 3 784 1 836,89 3 283 82,28 -3 232 -44,44 5 0,12 

 

V prvním sledovaném období 2011 - 2012 docházelo ke snižování celkových aktiv 

primárnE z d]vodu snížení krátkodobých pohledávek o 14 027 000 Kč. Naopak rostly 

pUíjmy pUíštích období o ň 742 000 Kč.  

NejvýraznEjší zmEna nastala v roce Ň01ň, kdy ubylo více než ŇŇ% aktiv oproti roku 2012. 

Hlavní pUíčinou téhle zmEny bylo rovnEž snížení krátkodobých pohledávek 

o 10 613 000 Kč a dále i úbytek materiálu, který byl poUízen v pUedcházejícím účetním 

období, v hodnotE 4 612 000 Kč, což tvoUilo více než Řň % zásob materiálu. OpEt rostly 

pUíjmy pUíštích období o ň 267 000 Kč. 

Krátkodobé pohledávky jsou zastoupeny zásadnE pohledávkami z obchodních vztah] 

a jejich pokles znamená, že společnosti se daUilo pohledávky lépe vymáhat. Společnost 

úspEšnE snižovala zásoby, aby ušetUila náklady na jejich skladování.  

Mezi lety 2013 – Ň014 celková aktiva opEt klesla. Tentokrát ale nastal mírný r]st 

krátkodobých pohledávek o 6ř5 000 Kč. Ubyl však krátkodobý finanční majetek a to jak 

peníze v hotovosti, tak na bankovních účtech i krátkodobé cenné papíry. NejzásadnEjší 

zmEnou v tomto období byl pokles pUíjm] pUíštích období o ň 103 000 Kč. 

V roce Ň015 došlo poprvé k r]stu celkových aktiv. Vzrostly krátkodobé pohledávky 

o 2 377 000 Kč a krátkodobý finanční majetek o 1 951 000 Kč v]či roku Ň014.  
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Horizontální analýza pasiv 

Následující tabulka obsahuje meziroční rozdíl vybraných položek pasiv v absolutní 

a procentní hodnotE. 

Tab. 5 Horizontální analýza pasiv ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

PASIVA 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

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

PASIVA CELKEM -4 191 -8,63 -9 879 -22,28 -4 255 -12,34 3 684 12,19 

Vlastní kapitál 268 4,53 130 2,10 56 0,89 220 3,45 

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

VH minulých let 16 0,28 268 4,70 130 2,18 56 0,92 

VH bEž. účet. období 252 1 575,00 -138 -51,49 -74 -56,92 164 292,86 

Cizí zdroje -4 459 -10,46 -10 009 -26,23 -4 311 -15,31 3 464 14,53 

Krátkodobé závazky -3 262 -9,99 -9 622 -32,72 -2 470 -12,48 3 046 17,59 
Bankovní úvEry a 
výpomoci -1 197 -12,03 -387 -4,42 -1 841 -22,00 418 6,40 

 

Pasiva v období let Ň011 až Ň014 dosahovala klesající trend. Tento trend byl zp]soben 

primárnE snižováním krátkodobých závazk] a bankovních úvEr]. NejvýraznEjší pokles 

nastal v roce Ň01ň, kdy došlo ke snížení krátkodobých závazk] o ř 622 000 Kč, což 

pUedstavoval rozdíl více než ňŇ % proti roku 2012. Společnost úspEšnE splácela 

své závazky, snažila se snižovat zadlužení a dále nežádat o nové bankovní úvEry. 

NicménE cizí zdroje ubývaly pomaleji než obEžná aktiva, což značí možný problém 

s likviditou.  

V roce Ň015, hlavnE kv]li nár]stu krátkodobých závazk] o ň 046 000 Kč, došlo k r]stu 

celkových pasiv. OpEt vzrostly i bankovní úvEry o 41Ř 000 Kč. Za celé sledované období 

od roku Ň011 až do roku Ň015 nepatrnE rostl vlastní kapitál, hlavE výsledky hospodaUení 

minulých let, což lze označit jako pozitivní. 

Ve sledovaném období nedošlo ke zmEnám výše základního kapitálu ani rezervních 

fond]. Jednatelé společnosti nemEli potUebu zvyšovat základní kapitál společnosti ani 

rezervní fondy nebo rezervní fondy rušit. Taktéž nevznikl žádný kapitálový fond. 
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Horizontální analýza výnos] 

Následující tabulka obsahuje meziroční rozdíl výnos] v absolutní a procentní hodnotE. 

Tab. 6 Horizontální analýza výnos] ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

VÝNOSY  
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

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

Výnosy celkem 28 787 30,39 -10 510 -8,51 -23 500 -20,79 8 746 9,77 

Provozní výnosy 28 405 30,07 -10 439 -8,50 -23 157 -20,60 8 618 9,65 

Tržby za prodej zboží 0 - 0 - 14 - -14 -100,00 

Výkony 28 206 29,86 -10 836 -8,83 -33 597 -30,05 1 668 2,13 

Tržby z prod. dl. maj. 44 733,33 474 948,00 3 854 735,50 1 258 28,73 

Ostatní provozní výnosy 155 3 875,00 -77 -48,43 6 572 8014,63 5 706 85,75 

Finanční výnosy -46 -26,59 28 22,05 -22 -14,19 -42 -31,58 

Výnosové úroky -46 -26,59 27 21,26 -21 -13,64 -42 -31,58 

Ostatní finanční výnosy 0 - 1 - -1 -100,00 0 - 

MimoUádné výnosy 428 411,54 -99 -18,61 -321 -74,13 170 151,79 

 

PUi hodnocení v rámci horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty došlo v roce 2012 

k nár]stu celkových výnos] v porovnání s rokem 2011 o 28 787 000 Kč, což pUedstavuje 

30,39 %. V roce Ň01ň celkové výnosy klesly o 10 510 000 Kč, ale stále byly vyšší než 

v roce 2011. To už neplatilo v roce Ň014, kdy celkové výnosy klesly o Ňň 500 000 Kč. 

V roce Ň015 celkové výnosy vzrostly o Ř 746 000 Kč. Výši celkových výnos] ovlivOují 

zejména tržby za prodej služeb.  

Jediným dlouhodobým trendem je r]st tržeb z prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu v celém sledovaném období let Ň011 až Ň015, který je zp]sobený z velké části 

prodejem materiálu. VýraznE se tržby z prodeje materiálu zvýšily v roce 2014 

o 3 854 000 Kč. V roce Ň015 byly tržby z prodeje materiálu o 1 258 000 Kč vyšší než 

v roce Ň014. Společnost prodávala pUebytečný materiál, aby snížila náklady na jeho 

skladování. 
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Horizontální analýza náklad] 

Následující tabulka obsahuje meziroční rozdíl náklad] v absolutním a procentním 

vyjádUení. 

Tab. 7 Horizontální analýza náklad] ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

NÁKLůDY  
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

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

Náklady celkem 28 832 28,49 -10 815 -8,32 -27 490 -23,06 7 653 8,34 

Provozní náklady 28 965 28,90 -10 805 -8,36 -27 456 -23,19 7 901 8,69 

Náklady na prod. zboží -188 -2,69 -443 -6,52 -129 -2,03 795 12,78 

Výkonová spotUeba 30 416 47,97 -9 191 -9,80 -26 335 -31,12 2 732 4,69 

Osobní náklady -686 -2,53 -1 738 -6,57 -474 -1,92 3 358 13,85 

DanE a poplatky -101 -17,97 -25 -5,42 69 15,83 9 1,78 

Odpisy dl. majetku -801 -100,00 901 - -369 -40,95 869 163,35 

Ost. provozní náklady 325 24,64 -309 -18,80 -218 -16,33 138 12,35 

Finanční náklady -60 -6,53 -10 -1,16 -34 -4,00 -248 -30,43 

Nákladové úroky -47 -6,68 -52 -7,91 4 0,66 -155 -25,45 

Ostatní fin. náklady -13 -6,05 42 20,79 -38 -15,57 -93 -45,15 

MimoUádné náklady -73 -100,00 0 - 0 - 0 - 

 

Vývoj celkových náklad] je podobný vývoji celkových výnos]. V roce Ň01Ň celkové 

náklady meziročnE vzrostly o 28,49 %, což byl r]st o ŇŘ 832 000 Kč. Celkové náklady 

jsou ovlivnEny hlavnE náklady provozními. Významnou částí provozních náklad] 

je výkonová spotUeba. Zde došlo v roce 2012 k meziročnímu nár]stu. V porovnání roku 

2012 s rokem Ň011 došlo k navýšení o 47,ř7 %, což pUedstavuje hodnotu ň0 416 000 Kč. 

Součástí výkonové spotUeby jsou náklady na spotUebu materiálu a energie. V roce 2012 

společnost nakoupila drobný hmotný majetek, který byl účtován pUímo do náklad], jako 

napU. drobné vybavení kanceláUí, počítače, drobné náUadí, tlakové myčky či navigace 

do služebních automobil]. 
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V roce Ň01ň pUišel pokles celkových náklad] o 10 815 000 Kč. Klesla pUedevším 

výkonová spotUeba o 9,80 %, což pUedstavuje hodnotu 9 191 000 Kč. I v roce 2014 došlo 

ke snížení celkových náklad] o 27 490 000 Kč, což pUedstavovalo Ňň,06 % celkových 

náklad] v roce 2013. OpEt klesla i výkonová spotUeba o 31,12 %, konkrétnE pokles 

26 335 000 Kč. Bohužel v obou letech klesala výkonová spotUeba pomaleji než výkony. 

Tento vývoj se odrazil na poklesu pUidané hodnoty, což je z hlediska efektivity negativní 

signál. 

V roce 2015 došlo k navýšení celkových náklad] o 8,34 %, což pUedstavuje hodnotu 

7 653 000 Kč. Výkonová spotUeba vzrostla o 4,6ř %, ale výkony vzrostly pouze o Ň,1ň %, 

což značí další pokles pUidané hodnoty. Díky výraznému r]stu tržeb za prodej materiálu, 

ale v roce 2015 meziročnE vzrostl výsledek hospodaUení. 

 

Vertikální analýza aktiv 

Následující tabulka vyjadUuje podíl jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech. 

Tab. 8 Vertikální analýza aktiv ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

AKTIVA v %  2011 2012 2013 2014 2015 

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

Dlouhodobý majetek 19,30 22,23 28,20 30,46 25,99 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,09 0,10 0,13 0,15 0,13 

Dlouhodobý hmotný majetek 14,48 15,98 20,16 21,93 21,63 

Dlouhodobý finanční majetek 4,73 6,15 7,91 8,38 4,23 

ObEžná aktiva 80,28 68,77 50,70 56,16 62,08 

Zásoby 0,00 12,50 2,70 1,94 0,98 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 89,54 66,37 54,60 64,59 64,58 

Krátkodobý finanční majetek -9,26 -10,09 -6,60 -10,37 -3,49 

Časové rozlišení 0,42 9,00 21,10 13,37 11,94 
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NejvEtší část aktiv tvoUí obEžná aktiva, primárnE krátkodobé pohledávky. Krátkodobé 

pohledávky v roce Ň011 dosahovaly témEU ř0 % hodnoty celkových aktiv společnosti. 

Tuto skutečnost lze označit za jednu z hlavních pUíčin špatných ekonomických výsledk] 

v roce 2011. Dlouhodobý majetek mEl v období let Ň011 až Ň014 rostoucí trend, který byl 

zp]soben hlavnE poklesem celkových aktiv v tomto období. Dlouhodobý majetek 

je tvoUen zejména dlouhodobým hmotným majetkem. Výraznou část aktiv tvoUí i časové 

rozlišení. V roce Ň01ň časové rozlišení tvoUilo více než Ň1 % celkových aktiv, konkrétnE 

pUíjmy pUíštích období. V následujících obdobích jejich podíl na celkových aktivech 

klesal. 

 

Vertikální analýza pasiv 

Následující tabulka vyjadUuje podíl jednotlivých položek pasiv na celkových pasivech. 

Tab. 9 Vertikální analýza pasiv ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

PASIVA v % 2011 2012 2013 2014 2015 

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

Vlastní kapitál 12,19 13,95 18,32 21,09 19,45 

Základní kapitál 0,41 0,45 0,58 0,66 0,59 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní f., nedElitelný f. a ost. f. ze zisku 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 

VH minulých let 11,71 12,85 17,31 20,18 18,15 

VH bEž. účet. období 0,03 0,60 0,38 0,19 0,65 

Cizí zdroje 87,81 86,05 81,68 78,91 80,55 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky 67,30 66,31 57,39 57,30 60,06 

Bankovní úvEry a výpomoci 20,51 19,75 24,28 21,61 20,49 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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NejvýraznEjší složkou pasiv v letech Ň011 až Ň015 byly cizí zdroje, zastoupené 

pUedevším krátkodobými závazky, které za celé sledované období tvoUily více než 50 % 

celkových pasiv a v letech Ň011, Ň01Ň a Ň015 dokonce více než 60 %. Výraznou část 

cizích zdroj] tvoUí i bankovní úvEry a výpomoci, jejichž podíl na celkových pasivech byl 

ve všech letech, kromE roku Ň01Ň, vEtší než Ň0 %. V roce Ň01Ň znamenaly bankovní 

úvEry a výpomoci 1ř,75 % celkových pasiv. V následujícím roce Ň01ň dosahovaly 

bankovní úvEry a výpomoci nejvEtší podíl na celkových pasivech, který byl více než 

24 %. 

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech v letech Ň011 až Ň014 stále vzr]stal, což 

bylo zp]sobeno zejména poklesem cizích zdroj], ale také r]stem výsledk] hospodaUení 

minulých let. NicménE nejvEtší podíl na celkových pasivech mEl vlastní kapitál 

společnosti v roce Ň014 pouhých Ň1,0ř %. To potvrzuje výsledky Kralickova Quicktestu, 

že společnost má problémy s vytváUením hodnoty a musí být financována cizím 

kapitálem. 

 

Vertikální analýza výnos] 

Následující tabulka vyjadUuje podíl jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty 

na celkových výnosech. 

Tab. 10 Vertikální analýza výnos] ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

VÝNOSY v % 2011 2012 2013 2014 2015 

VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Provozní výnosy 99,71 99,47 99,48 99,73 99,62 

Tržby za prodej zboží 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Výkony 99,70 99,30 98,94 87,39 81,31 

Tržby z prodeje dl. majetku 0,01 0,04 0,46 4,89 5,74 

Ostatní provozní výnosy 0,00 0,13 0,07 7,43 12,58 

Finanční výnosy 0,18 0,10 0,14 0,15 0,09 
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Výnosové úroky 0,18 0,10 0,14 0,15 0,09 

Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MimoUádné výnosy 0,11 0,43 0,38 0,13 0,29 

 

Z pohledu vertikální analýzy tvoUí nejvýznamnEjší složku celkových výnos] provozní 

výnosy. Ve všech sledovaných letech Ň011 až Ň015 to bylo více než řř %. NejpodstatnEjší 

položkou provozních výnos] jsou výkony, které ve sledovaném období tvoUí výhradnE 

tržby z prodeje vlastních výrobk] a služeb. 

 

Vertikální analýza náklad] 

Následující tabulka vyjadUuje podíl jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty 

na celkových nákladech. 

Tab. 11 Vertikální analýza náklad] ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

NÁKLůDY v % 2011 2012 2013 2014 2015 

NÁKLůDY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Provozní náklady 99,02 99,34 99,29 99,11 99,43 

Náklady na prodané zboží 6,90 5,22 5,33 6,78 7,06 

Výkonová spotUeba 62,65 72,15 70,98 63,54 61,40 

Osobní náklady 26,82 20,35 20,74 26,44 27,78 

DanE a poplatky 0,56 0,35 0,37 0,55 0,52 

Odpisy dl. majetku 0,79 0,00 0,76 0,58 1,41 

Ostatní provozní náklady 1,30 1,26 1,12 1,22 1,26 

Finanční náklady 0,91 0,66 0,71 0,89 0,57 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nákladové úroky 0,70 0,51 0,51 0,66 0,46 

Ostatní finanční náklady 0,21 0,16 0,20 0,22 0,11 

MimoUádné náklady 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



53 

 

Ve sledovaném období provozní náklady trvale tvoUily více než řř % celkových náklad]. 

NejvEtší část provozních náklad] je tvoUena výkonovou spotUebou, která vždy tvoUila více 

než 60 % celkových náklad]. Výkonovou spotUebu tvoUí náklady na spotUebovaný 

materiál a energie i náklady na služby. Další významné náklady jsou náklady osobní, 

které vždy pUedstavovaly nejménE 20 % celkových náklad] a jsou tvoUeny pUevážnE 

mzdovými náklady a náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištEní. 

 

3.3.3 ůnalýza rozdílových ukazatel] 

Pro analýzu rozdílových ukazatel] byly vybrány ukazatele čistý pracovní kapitál a čisté 

pohotové prostUedky. 

Tab. 12 Rozdílové ukazatele ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Rozdílové ukazatele v tis. 2011 2012 2013 2014 2015 

Čistý pracovní kapitál 6 298 1 093 -2 309 -344 684 

Čisté pohotové prostUedky -21 884 -20 061 -4 963 -9 707 -6 447 

 

Čistý pracovní kapitál byl v letech Ň011 a Ň01Ň kladný, což znamená, že společnost byla 

schopna uhradit všechny své krátkodobé závazky. ůvšak už v roce Ň01Ň došlo k poklesu 

hodnoty čistého pracovního kapitálu a v letech Ň01ň a Ň014 čistý pracovní kapitál nabyl 

záporných hodnot. Tento pokles byl zp]soben pUedevším zvyšováním pUíjm] pUíštích 

období a s tím související nedostatek prostUedk] na bankovních účtech. V roce 2015 

už je opEt hodnota čistého pracovního kapitálu kladná. 

PUi výpočtu čistých pohotových prostUedk] byly jako pohotové penEžní prostUedky 

použity peníze, účty v bankách i krátkodobé cenné papíry a podíly. NicménE i pUi použití 

této mírnEjší metody společnost dosahovala záporných hodnot a má tedy problém 

s okamžitou likviditou. 
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3.3.4 ůnalýza pomErových ukazatel] 

V rámci pomErových ukazatel] byly vybrány ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti 

a aktivity. Výsledné hodnoty byly porovnány s doporučenými hodnotami, s pr]mErnými 

oborovými hodnotami a s konkurencí. 

Jelikož analyzovaná společnost XY s.r.o. vykonává svou činnost v rámci celého území 

České republiky, má spoustu konkurent] a je takUka nemožné označit nEjakou společnost 

jako hlavního konkurenta. Z tohoto d]vodu byly pro srovnávání náhodnE zvoleny 

společnosti Inženýrské stavby Brno spol. s r. o. a Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., 

jejichž účetní výkazy jsou veUejnE dostupné. 

ObE společnosti vznikly už v devadesátých letech minulého století. Inženýrské stavby 

Brno spol. s r. o. mEly v letech Ň011 až Ň015 pr]mErnE 1ř0 až ŇŇ0 zamEstnanc]. 

Společnost XY s.r.o. ve sledovaném období zamEstnávala pouze 40 až 60 zamEstnanc]. 

Společnost inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. je velikostí velmi blízká společnosti 

XY s.r.o., ale kromE stavební činnosti se zabývá i prodejem stavebních materiál]. 

 

Ukazatele rentability 

Následující tabulky obsahují výsledné hodnoty v procentech rentability vloženého 

kapitálu ĚROI), rentability aktiv ĚROůě, rentability vlastního kapitálu ĚROEě a rentability 

tržeb ĚROSě analyzovaných společností za sledované období let Ň011 až Ň015. 

 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Tab. 13 Porovnání ROI ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

ROI v % 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 8,06 6,63 5,36 5,15 5,15 
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Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 31,42 17,08 8,36 15,53 47,70 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 6,03 2,32 8,95 -0,63 10,33 

 

Ukazatel ROI mEUí výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku společnosti. 

Za dobré lze považovat výsledné hodnoty tohoto ukazatele, které jsou vyšší nebo rovno 

12 %. Společnost dosahovala nejlepší rentability investovaného kapitál v roce 2011, 

od té doby stále klesá. ůvšak stále byl ROI v kladných číslech. Společnost Inženýrské 

stavby Brno, spol. s r. o. ve sledovaném období dosahovala z analyzovaných společností 

nejlepší rentabilitu dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku společnosti. Pouze 

v roce Ň01ň mEla ROI hodnotu nižší než doporučených 1Ň %, ale v roce Ň015 už byla 

výnosnost dlouhodobého kapitálu 47,7 %. Společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

dosahovala velmi kolísavých hodnot ROI. V roce 2014 dokonce hospodaUila se ztrátou 

a v roce Ň015 už mEla výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku 

společnosti 10,ňň %. Lepší ROI než společnost XY s.r.o. mEla pouze v letech 2013 

a 2015. 

 

Rentabilita aktiv 

Tab. 14 Porovnání ROů ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

ROA v % 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 2,47 2,09 2,13 2,20 2,06 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 20,77 13,22 6,69 12,36 32,66 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 2,49 1,54 3,75 -0,27 5,11 
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Ukazatel rentability celkových aktiv ROů společnosti XY s.r.o. se v celém sledovaném 

období drží v kladných hodnotách vEtší než Ň %. PUesto jsou to hodnoty v porovnání 

s oborovým pr]mErem podpr]mErné. Pr]mErné hodnoty ROA v soukromém sektoru 

ve stavebnictví za rok Ň014 byly 4,13 % a analyzovaná společnost mEla výsledné ROů 

2,2 %. V roce 2015 oborový pr]mEr vzrostl na 5,řň % a ROů společnosti z]stalo 

na 2,06 %. 

Společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. mEla horší rentabilitu celkových aktiv 

pouze v roce Ň014, kdy hospodaUila se ztrátou a dále v roce 2012. V ostatních letech 

dosahovala lepších výsledk] než společnost XY s.r.o. NejvEtší rozdíl byl v roce 2015, 

kdy společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. mEla výnosnost celkových aktiv o ň % 

vEtší než společnost XY s.r.o. NicménE i s rentabilitou 5,11 % byly pod oborovým 

pr]mErem 5,řň %. VýraznE nadpr]mErnou rentabilitu mEla společnost Inženýrské stavby 

Brno, spol. s r. o. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Tab. 15 Porovnání ROE ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

ROE v % 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 0,27 4,33 2,06 0,88 3,34 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 26,70 14,55 7,89 13,89 41,59 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 5,12 7,25 3,03 -1,77 9,57 

 

Ukazatel ROE, tedy rentabilita vlastního kapitálu společnosti XY s.r.o., také dosahuje 

v celém sledovaném období kladné hodnoty. V roce Ň015 byla společnost pro vlastníky 

efektivní forma investice, jelikož její rentabilita vlastního kapitálu byla ň,ň4 % 
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a bezriziková sazba v témže roce byla pouze 0,5Ř %. ůvšak pr]mErná rentabilita 

vlastního kapitálu v soukromém sektoru ve stavebnictví v roce 2015 byla 10,52 %. 

Společnost XY s.r.o. dosahovala nejhorší rentability vlastního kapitálu z porovnávaných 

společností za celé sledované období, kromE roku Ň014, kdy společnost Inženýrské 

stavby Hodonín, s.r.o. hospodaUila se ztrátou. Výsledné hodnoty společnosti Inženýrské 

stavby Hodonín, s.r.o. jsou tEsnE pod oborovým pr]mErem a hodnoty společnosti 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. výraznE nadpr]mErné. 

 

Rentabilita tržeb 

Tab. 16 Porovnání ROS ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

ROS v % 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 0,02 0,22 0,12 0,07 0,28 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 9,76 7,69 3,13 6,52 16,07 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 0,88 1,20 0,60 -0,24 1,29 

 

Rentabilita tržeb ROS mEUí podíl čistého zisku pUipadající na 1 Kč tržeb. Výsledné 

hodnoty společnosti XY s.r.o. jsou velmi nízké, z čehož vyplívá, že společnost hospodaUí 

s pUíliš vysokými náklady. Společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. mEla 

ve sledovaném období lepší rentabilitu tržeb, kromE roku Ň014. Nejlepší rentabilitu tržeb 

dosahovala společnost Inženýrské stavby Brno spol. s r. o. 
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Ukazatele likvidity 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledné hodnoty tUí základních ukazatel] 

likvidit ĚbEžná, pohotová a okamžitá likvidityě analyzovaných společností. 

Tab. 17 Porovnání bEžné likvidity ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

BEžná likvidita 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 1,19 1,04 0,88 0,98 1,03 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 2,06 2,74 2,59 3,42 2,43 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 1,74 1,55 0,93 1,04 0,87 

 

Doporučené hodnoty bEžné likvidity jsou v rozmezí 1,5 – 2,5. Z tabulky likvidity 

je patrné, že hodnoty bEžné likvidity společnosti XY s.r.o. se ve všech sledovaných letech 

pohybovaly pod hranicí doporučených hodnot. Dokonce v roce Ň01ň obEžná aktiva 

pokrývala pouze 0,ŘŘkrát krátkodobé závazky. Což znamená, že by společnost nemohla 

z obEžných aktiv splatit všechny své krátkodobé dluhy a hrozila platební neschopnost. 

Toto potvrzuje analýzu indexu IN05 a analýzu rozvahy. 

Společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. mEla ve sledovaném období výsledné 

hodnoty ukazatele bEžné likvidity v doporučeném rozmezí. Společnost Inženýrské stavby 

Hodonín, s.r.o. dosahovala doporučených hodnot pouze v letech 2011 a 2012. 

V následujících letech stejnE jako společnost XY s.r.o. byla v ohrožení platební 

neschopnosti. BEžná likvidita společnosti Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. byla ve všech 

letech kromE roku Ň015 lepší než bEžná likvidita společnosti XY s.r.o. 
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Tab. 18 Porovnání pohotové likvidity ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Pohotová 
likvidita 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 1,19 0,85 0,84 0,95 1,02 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 2,06 2,74 2,59 3,42 2,43 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 1,35 1,08 0,46 0,69 0,50 

 

Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu jsou v intervalu 1 – 1,5. Nejlepší pohotovou 

likviditu mEla společnost XY s.r.o. v roce Ň011, kdy obEžná aktiva s vyloučením zásob 

pokrývala krátkodobé závazky 1,1řkrát. V roce Ň01Ň pUišel výrazný pokles na hodnotu 

0,Ř5, ale situace se pUíštích obdobích zlepšovala a v roce Ň015 už opEt společnost 

doporučené hodnoty splOovala s hodnotou 1,02. 

Společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. mEla pohotovou likviditu lepší pouze 

v letech Ň011 a Ň01Ň než společnost XY s.r.o. V letech Ň01ň až Ň015 se výsledné hodnoty 

její pohotové likvidity pohybovaly hluboko pod hranicí doporučených hodnot. Nejvyšší 

pohotovou likviditu dosahovala společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Tato 

společnost nebyla ve sledovaném období v ohrožení platební neschopnosti, ale 

z výsledných hodnot ukazatele pohotové likvidity vyplívá, že společnost má velký objem 

obEžných aktiv ve formE pohotových prostUedk], které pUináší jenom minimální nebo 

žádný úrok. NadmErná výše pohotových prostUedk] je pUíznivá pro vEUitele, ale vede 

k neproduktivnímu využívání vložených prostUedk]. 

Tab. 19 Porovnání okamžité likvidity ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Okamžitá 
likvidita 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. -0,14 -0,15 -0,12 -0,18 -0,06 
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Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 0,18 1,00 1,11 1,61 1,66 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 0,01 0,03 0,05 0,22 0,06 

 

Doporučené hodnoty okamžité likvidity by mEly být vEtší než 0,Ň. Hodnoty okamžité 

likvidity společnosti jsou výraznE vzdáleny od doporučených hodnot, z čehož vyplívá, 

že by spolčenost ve všech sledovaných obdobích mEla problém okamžitE uhradit právE 

splatné závazky. Lepší okamžitou likviditu mEla společnost Inženýrské stavby Hodonín, 

s.r.o., jejíž výsledné hodnoty byly tEsnE nad nulou. Nejlepší okamžitou likviditu 

dosahovala společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou rozdEleny do tUí tabulek. V první tabulce je zobrazena 

celková zadluženost v procentech společnosti XY s.r.o. a srovnání s konkurencí. V druhé 

tabulce je porovnán koeficient samofinancování v procentech. Ve tUetí tabulce se nachází 

ukazatel úrokového krytí společnosti XY s.r.o., který vyjadUuje, kolikrát byl zisk 

v jednotlivých letech vEtší než nákladové úroky.  

Tab. 20 Porovnání celkové zadluženosti ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Celková 
zadluženost v % 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 87,81 86,05 81,68 78,91 80,55 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 33,94 25,88 27,62 23,57 34,17 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 58,69 57,93 58,13 57,90 50,91 
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Celková zadluženost společnosti XY s.r.o. se v celém sledovaném období pohybovala 

v rozmezí 7Ř % až ŘŘ %. Společnost má problém s vytváUením hodnoty a musí být z velké 

části financována cizími zdroji. 

Tab. 21 Porovnání koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Koeficient 
samofinancování 
v % 

2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 12,19 13,95 18,32 21,09 19,45 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 63,38 73,35 69,72 74,64 64,35 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 38,83 41,32 40,99 41,30 48,28 

  

Výsledky koeficientu samofinancování vyjadUují, že jenom malá část aktiv společnosti 

XY s.r.o. je financována vlastními zdroji a společnost není velmi finančnE samostatná. 

Společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. je nejvíce finančnE samostatná. 

U společnosti Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. docházelo k r]stu samofinancování 

a v roce Ň015 bylo více než 4Ř % aktiv společnosti financováno vlastními zdroji. 

Tab. 22 Úrokové krytí ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Úrokové krytí 1,70 1,41 1,21 1,09 1,54 

 

Úrokové krytí společnosti XY s.r.o. bylo za celé sledované období vEtší než 1, což 

znamená, že společnost dokázala splácet úroky vEUitel]m. ůvšak zbylý zisk není pUíliš 

vysoký. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je vyšší než 5. 
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou rozdEleny do pEti tabulek. První tabulky obratu aktiv a zásob 

udávají počet obrátek za rok. V tabulkách dob obrat] zásob, pohledávek a závazk] jsou 

výsledné hodnoty ve dnech. 

Tab. 23 Porovnání Obratu aktiv - počet obrátek za rok ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Obrat aktiv 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 1,95 2,77 3,24 2,59 2,36 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 1,73 1,39 1,76 1,59 1,67 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 2,26 2,49 2,07 3,08 3,57 

 

Minimální doporučená hodnota ukazatele obratu aktiv je 1, pr]mErný obrat aktiv 

v odvEtví stavebnictví byl v roce 2014 0,93 a v roce 2015 0,97. V roce 2011 byl obrat 

aktiv společnosti XY s.r.o. nejnižší za celé sledované období a to 1,ř5. Následující roky 

se hodnota obratu aktiv zvyšovala a v roce Ň01ň se aktiva obrátila ň,Ň4krát. PUíští dva 

roky hodnota obratu aktiv klesala a v roce Ň015 mEl obrat aktiv hodnotu Ň,ň6. Výsledky 

za celé sledované období jsou velmi pozitivní a lze konstatovat, že společnost efektivnE 

hospodaUila se svými aktivy. 

Nejnižší obrat aktiv ve sledovaných letech mEla společnost Inženýrské stavby Brno, spol. 

s r. o. V letech Ň01Ň a Ň01ň mEla nejvyšší obrat aktiv společnost XY s.r.o. Nejvyšší obrat 

aktiv ve zbylých letech mEla společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Tab. 24 Porovnání Obratu zásob - počet obrátek za rok ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Obrat zásob 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. - 22,13 120,23 133,28 239,90 
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Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 77,58 52,77 37,21 71,28 106,09 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 12,81 2,49 2,07 3,08 3,57 

 

Na konci ruku Ň011 společnost nedisponovala žádnými zásobami. Od roku Ň01Ň, kdy 

byly poUízeny zásoby materiálu, se obrat zásob zvyšoval. Toto bylo zp]sobeno malými 

zásobami a jejich každoročním snižováním. 

Tab. 25 Porovnání doby obratu zásob ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Doba obratu 
zásob ve dnech 

2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 0 16,27 2,99 2,70 1,50 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 4,64 6,82 9,67 5,05 3,39 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 28,11 22,74 47,73 23,94 19,05 

 

Společnost XY s.r.o. a společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. nakládají se svými 

zásobami optimálnE. KaždoročnE zvyšují obrat zásob a snižují dobu obratu zásob 

a zásoby jsou skladovány jenom nEkolik málo dní pUed jejich spotUebou. Společnost 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. se liší tím, že se zabývá i prodejem stavebního 

materiálu a doba obratu zásob je tedy delší. Její obrat zásob je velmi nízký. Dobu obratu 

zásob se jí daUilo od roku Ň01ň snižovat. 
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Tab. 26 Porovnání doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Doba obratu 
pohledávek ve 
dnech 

2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 165,66 86,39 60,60 89,80 98,66 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 132,50 102,33 75,44 83,95 52,45 

Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 95,57 50,99 40,78 31,85 22,65 

 

Společnost XY s.r.o. má nastavenou dobu splatnosti faktur na šedesát dn]. Doba obratu 

pohledávek mEUí, kolik dní uplyne od vzniku tržby za poskytnutí služeb odbErateli 

a inkasem penEz od odbEratele. V roce 2011 to bylo u společnosti XY s.r.o. v pr]mEru 

více než 165 dní. Do roku Ň01ň doba obratu pohledávek klesala až k 60 dn]m. Bohužel 

následující dva roky se tento interval opEt prodlužoval a v roce Ň015 už se blížil 

k 100 dn]m. 

Společnost XY s.r.o. má nejdelší interval od vzniku tržby za poskytnutí služby odbErateli 

a inkasem penEz od odbEratele z analyzovaných společností. Horší dobu obratu 

pohledávek mEla jenom společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. v letech 2012 

a Ň01ň, ale stejnE jako společnosti Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. se jí daUilo tento 

počet dní každoročnE snižovat. Společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. musela 

ze sledovaných společností čekat na úhradu faktur odbErateli nejkratší dobu. 

Tab. 27 Porovnání doby obratu závazk] ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 

Doba obratu 
závazk] ve dnech 2011 2012 2013 2014 2015 

XY s.r.o. 124,52 86,31 63,70 79,67 91,75 

Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r. o. 70,39 58,68 51,11 46,26 68,14 
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Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o. 71,64 48,37 101,09 67,79 50,94 

 

VEtšina závazk] společnosti XY s.r.o. je splatná do šedesáti dn] od pUevzetí zboží nebo 

služby od odbEratel]. Doba obratu závazk] udává počet dn], po které společnost odkládá 

úhradu faktur. Tato doba je ve všech sledovaných letech u společnosti XY s.r.o. kromE 

roku Ň01ň kratší než u doby obratu pohledávek, což je nepUíznivý stav. Doba obratu 

závazk] kopíruje trend doby obratu pohledávek, i pUesto by společnost mEla zvážit 

zp]soby vymáhání pohledávek a dostat se tak pod úroveO doby obratu závazk]. 

JeštE markantnEjší rozdíly mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazk] jsou 

patrné u společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s. r. o. Naopak společnost Inženýrské 

stavby Hodonín, s.r.o. mEla v letech Ň01ň až Ň015 dobu obratu závazk] delší než dobu 

obratu pohledávek.  

 

3.3.5 Shrnutí finanční analýzy 

Index IN05 ukázal, že společnost byla v roce Ň011 blízko bankrotu, ale od roku 2012 

se pohybuje v šedé zónE. Podle Kralickova Quicktestu bylo zjištEno, že bankrot 

společnosti bezprostUednE nehrozí a od roku Ň01Ň je finančnE stabilní, bohužel 

má problém s vytváUením hodnoty. 

Od roku Ň011 do roku Ň014 objem aktiv každoročnE klesal. ůž v roce 2015 nastal 

meziroční r]st, ale hodnota aktiv v roce 2015 nedosahovala ani hodnoty aktiv v roce 

2013. Dlouhodobý majetek společnosti netvoUí ani tUetinu jejích aktiv. NejvEtší část aktiv 

tvoUí obEžná aktiva, hlavnE krátkodobé pohledávky. D]ležitou položkou aktiv jsou 

i pUíjmy pUíštích období. 

Pasiva kopírují trend aktiv. Snižování v letech Ň011 až Ň014 bylo zp]sobeno úbytkem 

krátkodobých závazk] a bankovních úvEr]. Krátkodobé závazky a bankovní úvEry jsou 
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dvE nejvEtší položky pasiv. Cizí zdroje ve všech sledovaných letech tvoUily více než 75 % 

všech pasiv. Za celé sledované období společnost hospodaUila se ziskem. 

Rozdílový ukazatel čistý pracovní kapitál dosahoval v letech Ň011, Ň01Ň a Ň015 kladných 

hodnot, což znamená, že společnost byla schopna uhradit všechny své krátkodobé 

závazky. V letech Ň01ň a Ň014 byl čistý pracovní kapitál záporný. Čisté pohotové 

prostUedky se nacházely v celém sledovaném období v záporných číslech. Společnost 

ve sledovaných letech mEla velké množství pohledávek a problémy s okamžitou 

likviditou. 

Ve všech sledovaných letech společnost dosáhla na konci účetního období zisku. 

Ukazatel výnosnosti dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku společnosti ROI 

by mEl dosahovat hodnoty 1Ň % nebo vyšší. Společnost mEla nejvyšší hodnotu ROI 

v roce 2011 8,06 %. V následujících letech se hodnota ROI pr]bEžnE snižovala a v roce 

Ň015 byla její hodnota 5,15 %. 

Hodnoty rentability celkových aktiv se za celé sledované období pohybovaly nad úrovní 

2 %. Bohužel jsou to poloviční hodnoty proti oborovým pr]mEr]m. Podle ukazatele 

rentability vlastního kapitálu ROE byla v roce Ň015 společnost pro vlastníky efektivní 

investice, jelikož její rentabilita vlastního kapitálu byla ň,ň4 % a bezriziková sazba 

v témže roce byla v České republice pouze 0,5Ř %. NicménE jde opEt o podpr]mErnou 

hodnotu z hlediska odvEtví, kde byla pr]mErná rentabilita vlastního kapitálu v roce 2015 

10,52 %. Společnost hospodaUí s pUíliš vysokými náklady, což potvrzuje i rentabilita 

tržeb, která ve sledovaném období dosahovala velmi nízkých hodnot. 

Ve sledovaných letech společnost nevykazuje dostatečnou velikost likvidity. 

V doporučených hodnotách se pohybovala pouze v rámci pohotové likvidity v letech 

2011 a 2015. Z toho vyplívá, že společnost nemá dostatek finanční prostUedk] na úhradu 

svých závazk] a ke svému financování používá krátkodobé závazky. 

Ukazatele zadluženosti potvrdily, že společnost je z velké části financována cizími zdroji 

a jenom malou část aktiv společnost financuje vlastními zdroji, tudíž společnost není 

velmi finančnE samostatná. Ukazatel úrokového krytí byl za celé sledované období vEtší 



67 

 

než 1, společnost tedy dokázala ze zisku splácet úroky vEUitel]m. ůvšak hodnoty jsou 

opEt nižší než doporučené. 

Výsledné hodnoty ukazatele obratu aktiv jsou vEtší, než je pr]mEr odvEtví, společnost 

efektivnE hospodaUila se svými aktivy. Od roku Ň01Ň se snižovala doba obratu zásob 

a rovnEž se zvyšovala obratovost zásob, společnost tedy efektivnE hospodaUila i se svými 

zásobami. Doba obratu závazk] byla ve všech sledovaných letech, kromE roku Ň01ň, 

kratší než u doby obratu pohledávek. Společnost by mEla zvážit zp]soby vymáhání 

pohledávek a dostat dobu obratu pohledávek pod úroveO doby obratu závazk]. 
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ, PTÍNOS NÁVRH¥ 

TESENÍ 

V této kapitole budou formulovány vlastní návrhy Uešení na zlepšení situace společnosti. 

Z finanční analýzy, která byla pUedmEtem pUedchozí kapitoly, vyplívá, že jako nejvEtší 

problém společnosti XY s.r.o. se jeví Uízení pohledávek, nebo[ má společnost velké 

množství pohledávek po lh]tE splatnosti. Z toho pramení nedostatek finanční prostUedk] 

a hrozba platební neschopnosti. Návrhy, jak by společnost XY s.r.o. mohla tuto situaci 

zlepšit, jsou podrobnEji popsány v následujících podkapitolách. 

 

4.1 Faktoring 

Faktoring je pUedem smluvnE sjednaný odkup krátkodobých pohledávek faktoringovou 

společností. Dodavatelé zboží nebo služeb pUevádEjí na faktoringovou společnost 

pohledávky vzniklé pUi prodeji na fakturu. Odkup pohledávek provádí faktoringová 

společnost bu@ bez možnosti zpEtného regresu na dodavatele, nebo s možností zpEtného 

regresu. U bezregresního faktoringu riziko nezaplacení pohledávky pUechází 

na faktoringovou společnosti. U regresního faktoringu ručení za pUípadné neplnEní 

ze strany odbEratele v d]sledku jeho platební neschopnosti či nev]le z]stává v plné výši 

na dodavateli (34). 

Náklady faktoringu se skládají ze dvou základních složek, a to faktoringového poplatku 

a úrokové sazby. Faktoringový poplatek zahrnuje poplatek za náklady spojené 

s administrativním zpracováním postoupených pohledávek, za správu, inkaso, pUípadné 

pojištEní tEchto pohledávek a rizikovou složku, která závisí pUedevším na bonitE 

odbEratele, jeho dUívEjší platební morálce. V pUípadE bezregresního faktoringu m]že být 

cena navýšena o pojistné. Úročeny jsou poskytnuté zálohy za postoupené pohledávky 

sazbou na úrovni sazeb krátkodobých bankovních úvEr] (34). 

Faktoring z pohledu klienta plní tUi základní funkce. První funkcí je pUenášení rizika 

nesplacení pohledávky na jiný subjekt – faktoringovou společnost. Druhou funkcí 
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je správa pohledávek faktoringovou společností. TUetí funkcí m]že být nástroj 

financování, pokud faktoringová společnost proplácí sjednanou výši z pohledávek 

okamžitE a nikoliv až ve lh]tE splatnosti. Využití všech tEchto funkcí není nutností, záleží 

na dohodnutých podmínkách mezi obEma smluvními stranami (34). 

Mezi hlavní d]vody, proč je společnosti XY s.r.o. navrhnuto faktoringové postoupení 

pohledávek patUí požadavky odbEratel] na dlouhou splatnost faktur a splácení faktur 

odbErateli po lh]tE splatnosti, z čehož plyne nesoulad mezi inkasem pohledávek 

od odbEratel] a uhrazením závazk] v]či dodavatel]m. Faktoring by mohl zajistit dostatek 

penEžních prostUedk] pro úhradu závazk] a dalších provozních záležitostí. 

V České republice se zabývá poskytováním odkupu pohledávek velké množství 

společností. Z nejznámEjších lze uvést: 

 ČSOB Factoring, a. s., 

 Factoring KB, a. s., 

 Factoring České spoUitelny, a. s., 

 UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a. s. a další. 

Nabídky jednotlivých faktoringových společností jsou si velmi podobné. StEžejní bude 

určení faktoringového poplatku, který se odvíjí od konkrétního odbEratele. Vzorem 

pro modelový pUíklad byla nabídka společnosti Factoring KB, a. s. Zvolenou variantou 

je forma bezregresního faktoringu s pojištEním. 

Tab. 28 Návrh faktoringu ĚVlastní zpracování dle ň5ě 

Fakturovaná částka 500 000 Kč 

Doba splatnosti 60 dn] 

Faktoringový poplatek 0,6 % 

Úrok z profinancování 2,4 % 
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Výše zálohové platby 85 % 

 

Komerční banka poskytuje klientovi pUedfinancování pohledávky podle smluvnE 

stanovené výše do Ň4 hodin od obdržení podkladu 70-ř0 % hodnoty pohledávky. 

V modelovém pUíklady bylo použito Ř5 %, což činí 4Ň5 000 Kč. Faktoringová společnost 

pUebírá správu nad pohledávkami, což snižuje provozní náklady. Po uhrazení faktury 

odbEratelem faktoringové společnosti, faktoringová společnost platí dodavateli doplatek 

zbylých 15% z pohledávky snížený o sjednané poplatky a úroky Ěň5ě. 

Tab. 29 Náklady na faktoring ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Poplatek za faktoring 500 000 Kč * 0,6 % = 3 000 Kč 

Úrok z profinancování 425 000 Kč * 滞待戴滞泰 * 2,4 % = 1 677 Kč 

Celkové náklady na faktoring ň 000 Kč + 1 677 Kč = 4 677 Kč 

 

Celkové náklady na odkup pohledávky ve výši 500 000 Kč byly vypočítány na 4 677 Kč, 

což tvoUí 0,řň % pohledávky.  

Krátkodobý finanční majetek společnosti XY s.r.o. by se zvýšil o 4Ň5 000 Kč, zanikla 

by krátkodobá pohledávka ve výši 500 000 Kč a vznikla by nová pohledávka v]či 

faktoringové společnosti ve výši 70 ňŇň Kč. ZmEny ukazatel] finanční analýzy za rok 

2015 jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 30 ZmEna ukazatel] finanční analýzy po zavedení faktoringu ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel PUed faktoringem Po faktoringu 

Okamžitá likvidita -0,06 -0,04 

Doba obratu pohledávek 
ve dnech 

98,66 96,72 
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Postoupení pohledávek ve výši 500 000 Kč v]či jednomu odbErateli faktoringové 

společnosti by zlepšilo okamžitou likviditu společnosti XY s.r.o. z -0,06 na -0,04 a doba 

obratu pohledávek by se snížila z 98,66 dn] na ř6,7Ň dn]. Finanční prostUedky obdržené 

od faktoringové společnosti by mohly být použity na úhradu závazk], což by snížilo dobu 

obratu závazk] a zadluženost společnosti. 

 

4.2 Skonto 

Jedním ze zp]sob] urychlení inkasa pohledávek je poskytování skonta zákazník]m, tedy 

určité slevy pUi zaplacení faktury pUed jejím datem splatnosti. Zákazník je motivován tím, 

že má možnost platit ménE, než pUedstavuje jeho plný dluh, jestliže uhradí fakturu ještE 

pUed datem splatnosti. Sleva musí dosahovat jenom takové výše, aby to společnosti 

pUinášelo užitek z dUíve splacené pohledávky (28, s. 75). 

件痛 噺 件賃 抜 劇ぬはど 

, kde 

it jsou náklady kapitálu Ěalternativního zdroje financováníě pUepočtené na délku 

poskytnutého skonta ve tvaru indexu, 

ik jsou roční náklady kapitálu v tvaru indexu Ětj. náklady alternativního krátkodobého 

zdroje financováníě, 

T je počet dní, na které se poskytuje skonto (28, s. 76). 

Náklady alternativního zdroje financování společnosti lze zjistit pomocí ratingového 

modelu stanovení WůCC Ěvážené pr]mErné náklady kapitáluě. 激畦系系 噺 堅捗 髪 堅挑凋 髪 堅牒聴 髪 堅庁聴 

, kde 堅捗  je bezriziková výnosový míra, 
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堅挑凋 je pUirážka za malou velikost společnosti, 堅牒聴 je pUirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu, 堅庁聴  je pUirážka za možnou nižší finanční stabilitu (29, s. 71). 

Bezriziková výnosová míra neboli úroková sazba dlouhodobých státních dluhopis] České 

republiky byla na konci roku 2015 0,49 % (30). PUirážka za malou velikost společnosti 

je závislá na velikosti celkového kapitálu společnosti. Protože úplné zdroje společnosti 

XY s.r.o. jsou nižší než 100 000 000 Kč, je tato pUirážka 5% ĚŇř, s. 7Ňě. PUirážka 

za možnou nižší podnikatelskou stabilitu je podle Benchmarkingového diagnostického 

systému finančních indikátor] INFů na webových stránkách Ministerstva pr]myslu 

a obchodu pro společnost XY s.r.o. Ň7,Ň4 % pro rok 2015 (31). PUirážka za možnou nižší 

finanční stabilitu je závislá na bEžné likviditE. Tato pUirážka je u společnosti XY s.r.o. 

rovna 10 %. Z uvedených údaj] vyplývá hodnota WACC = 42,73 % (29, s. 72).  

Výše slevy se odvíjí od počtu dní, které ještE zbývají do posledního dne splatnosti. 

Možnou výši nabízeného skonta společností XY s.r.o. shrnuje následující tabulka. 

Tab. 31 Návrh skonta pohledávek. (Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Počet dn] pUed splatností Výše skonta v % 

30 a více 3,56 

25 – 29 2,96 

20 – 24 2,37 

15 – 19 1,78 

10 – 14 1,18 

5 – 9 0,59 

 

Výše slevy se snižuje v závislosti na počtu dní zbývajících do splatnosti. Jestliže 

odbEratelé uhradí sv]j závazek v]či společnosti XY s.r.o. ihned v den, kdy obdrží fakturu, 
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m]že jim být poskytnuto skonto ň,56 %. Nejnižší sleva m]že být poskytnuta nejpozdEji 

pEt dní pUed splatností, skontu bude činit 0,59 %.  

Skonto lze používat hlavnE jako motivační prostUedek. MElo by podnEcovat odbEratele 

ke splacení závazku ke společnosti XY s.r.o. pUed splacením závazku k dodavateli, který 

tuto službu nenabízí. 

Pro znázornEní jaký vliv by mElo zavedení skonta na hospodaUení společnosti XY s.r.o., 

bude vycházeno z údaj] v rozvaze k ň1. 1Ň. Ň015. Lze pUedpokládat, že možnost skonta 

využijí odbEratelé u tUiceti procent svých závazk] v]či společnosti XY s.r.o., což 

by tvoUilo 6 567 ř00 Kč. Pr]mErná výše skonta činí Ň,07 %. Celková výše slevy 

by se tedy mohla pohybovat kolem 136 000 Kč. Následující tabulka zobrazuje zmEny, 

které by nastaly po zavedení skonta. 

Tab. 32 ZmEna ukazatel] finanční analýzy po zavedení skonta (Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel PUed zavedením skonta Po zavedení skonta 

Okamžitá likvidita -0,06 0,26 

Doba obratu pohledávek 
(ve dnech) 

98,66 69,06 

 

Podle modelového pUíkladu by odbEratelé společnosti XY s.r.o. uhradili o 1ň6 000 Kč 

ménE, avšak doba obratu pohledávek by se zkrátila o tUicet dn] a okamžitá likvidita 

by se zvýšila na 0,Ň6. DUíve inkasované penEžní prostUedky mohou být použity, kromE 

vlastní činnosti společnosti, na úhradu vlastních závazk] a snížit tak zadluženost 

společnosti. 

 

4.3 Úroky z prodlení 

Další prostUedek, který motivuje odbEratele k včasnému uhrazení dluhu, jsou smluvní 

pokuty nebo úroky z prodlení. Podle naUízení vlády č. ň51/Ň01ň Sb. výše úroku z prodlení 
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odpovídá ročnE výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den 

kalendáUního pololetí, v nEmž došlo k prodlení, zvýšené o Ř procentních bod] (32). 

Ú堅剣倦  権 喧堅剣穴健結券í 噺 経Č 抜 件などど 抜 券鶏経鶏迎 

, kde 

DČ je dlužná částka v Kč, 

i je pUíslušná roční úroková sazba v procentech, 

n je počet dn] prodlení, 

PDPR je počet dn] pUíslušného kalendáUního roku Ěňňě. 

V roce Ň015 odbEratel společnosti XY s.r.o. uhradil dluh ve výši 6Ň1 000 Kč Ň7 dní 

po splatnosti. Repo sazba byla 0,05 %. Společnost XY s.r.o. mEla nárok požadovat 

po zmiOovaném odbErateli úrok z prodlení ve výši ň 698 Kč. 

 

4.4 Vymáhání pohledávek 

Když ani tyto motivační prostUedky nedonutí odbEratele ke včasnému zaplacení dlužné 

faktury, musí se společnost soustUedit na jejich vymáhání. Navrhuji tento postup 

pUi vymáhání pohledávek: 

1. První upomínka by byla odesílána ještE tUi dny pUed koncem doby splatnosti 

faktury. Obsahovala by datum splatnosti, výši dlužné částky a informaci, že pokud 

již byla dlužná částka uhrazena, m]že daný odbEratel považovat tuto zprávu 

za bezpUedmEtnou. Na závEr v rámci udržení dobrých dodavatelsko-

odbEratelských vztah] podEkování za platbu. 

2. Druhá upomínka by byla odesílána do pEti pracovních dn] od data splatnosti. 

Obsahovala by stejné náležitosti jako upomínka první, ale s informacemi, 

že faktura je už po splatnosti a v pUípadE dalšího prodlení hrozí i úroky z prodlení. 
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3. TUetí upomínka by byla odesílána dvacet dní po splatnosti pohledávky 

a obsahovala by kromE dlužné částky i informaci o výši úrok] z prodlení. 

4. Pokud by ani po padesáti dnech od data splatnosti nedošlo k uhrazení, mEla 

by společnost XY s.r.o. navrhnou dlužníkovi splátkový kalendáU. 

5. Pokud by se společnosti i nadále nedokázaly dohodnout na uhrazení dlužné 

faktury nebo na splátkovém kalendáUi, mEla by společnost XY s.r.o. pUedat 

pohledávku vymáhací agentuUe.  

Vykonávání tEchto činností by bylo delegováno na nEkterého ze současných 

zamEstnanc]. Náklady by byly tvoUeny pouze částí mzdy konkrétního zamEstnance. 
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ZÁVDR 

Primárním cílem této bakaláUské práce bylo navržení vhodných opatUení, které povedou 

ke zlepšení stávající finanční situace analyzované společnosti. ůnalyzovanou společností 

byla společnost XY s.r.o., jejíž název byl pro účely této práce pozmEnEn, protože 

obsahuje citlivá data analyzované společnosti. 

Práce je rozdElena na část teoretickou, část praktickou a část návrhovou. Teoretická část 

se vEnuje literární rešerši vycházející z odborných publikací. Jsou zde popsány analýzy 

a ukazatele, které byly použity v praktické části. K jednotlivým ukazatel]m jsou uvádEny 

i doporučené hodnoty, pUípadnE pr]mErné oborové hodnoty. 

Praktická část obsahuje informace o analyzované společnosti XY s.r.o. Praktická část dále 

obsahuje analýzu okolí společnosti, kterou tvoUí čtyUi analýzy. SLEPTE analýza zkoumá 

sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické faktory, které 

p]sobí na společnost. Porter]v model pEti sil analyzuje konkurenční prostUedí 

společnosti. McKinseyho 7S analýza je využita pro analýzu proces] v samotné 

společnosti. SWOT analýza sumarizuje slabé a silné stránky a hrozby a pUíležitosti 

společnosti. 

Praktická část dále zahrnuje finanční analýzu společnosti XY s.r.o. za období let Ň011 

až Ň015. NejdUíve byly uvedeny soustavy ukazatel], které nastíní nejproblematičtEjší 

oblasti hospodaUení společnosti, na které se lze pozdEji více zamEUit. Za bankrotní modely 

byl vybrán index IN05 a bonitní model Kralick]v Quicktest. Index IN05 ukázal, 

že společnost byla v roce Ň011 blízko bankrotu, ale od roku Ň01Ň se pohybuje v šedé zónE 

a má problémy s likviditou. Podle Kralickova Quicktestu bylo zjištEno, že bankrot 

společnosti bezprostUednE nehrozí a od roku Ň01Ň je finančnE stabilní, bohužel 

má problém s vytváUením hodnoty. 

Finanční analýza dále obsahuje absolutní ukazatele, které ukázaly, že společnost 

se úspEšnE snažila snižovat cizí zdroje, které ale ubývaly pomaleji než obEžná aktiva, což 

značí problémy s likviditou. Na tento problém upozornily i rozdílové ukazatele. ůnalýza 

pomErových ukazatel] se zabývá ukazateli rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. 
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Výsledné hodnoty byly porovnány s doporučenými hodnotami, s pr]mErnými oborovými 

hodnotami a s konkurencí. Ukazatele rentability ukázaly, že společnost XY s.r.o. 

hospodaUila ve všech sledovaných letech se ziskem, ale výsledné hodnoty byly nižší, než 

byl oborový pr]mEr. Ukazatele likvidity potvrdily, že společnost XY s.r.o. je ohrožena 

platební neschopností. Z výsledk] ukazatel] zadluženosti je zjevné, že je analyzovaná 

společnost z velké části financována cizími zdroji. Z ukazatel] aktivity bylo zjištEno, 

že doba obratu pohledávek je delší než doba obratu závazk]. 

Návrhová část se zabývá Uešením problém], které byly zjištEny v praktické části práce. 

NejvEtší problém byla likvidita společnosti, která byla zp]sobována pUedevším velkým 

množstvím nesplacených pohledávek po lh]tE splatnosti. Jako možné Uešení problému 

byl navržen faktoring, tedy pUedem smluvnE sjednaný odkup krátkodobých pohledávek 

faktoringovou společností. Dále byly navrženy zp]soby, které mají motivovat odbEratele 

k rychlejšímu uhrazení svých závazk] v]či společnosti XY s.r.o. Jedná se o úroky 

z prodlení a skonto pohledávek neboli určitá sleva pUi zaplacení faktury ještE pUed jejím 

datem splatnosti. Byl navržen i postup, jak jednat s odbEratelem s neuhrazenou fakturou. 
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SEZNůM PTÍLOH 

PUíloha 1: Rozvaha aktiv 

PUíloha Ň: Rozvaha pasiv 

PUíloha ň: Výkaz zisku a ztráty



I 

 

 

ůKTIVů Ětis. Kčě 2011 2012 2013 2014 2015 

  AKTIVA CELKEM 48 540 44 349 34 470 30 215 33 899 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek ĚStálá aktivaě 9 368 9 860 9 722 9 204 8 809 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 45 45 45 45 45 

1 ZUizovací výdaje 0 0 0 0 0 

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

3 Software 0 0 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

5 Goodwill 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 45 45 45 45 45 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 7 028 7 087 6 949 6 626 7 331 

1 Pozemky 0 0 0 0 0 

2 Stavby (Budovy, haly a stavby) 0 0 0 0 0 

3 Samostatné movité vEci a soubory movitých vEcí 7 028 7 087 6 949 6 626 7 331 

4 PEstitelské celky trvalých porost] 0 0 0 0 0 

5 Základní stádo a tažná zvíUata 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 0 

9 OceOovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B. 
III. 

Dlouhodobý finanční majetek 
2 295 2 728 2 728 2 533 1 433 

1 Podíly v ovládaných a Uízených osobách 0 0 0 0 0 

2 Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0 

4 
P]jčky a úvEry ovl. a Uíz. osobám a pod podst. 
vlivem 2 295 2 728 2 728 2 533 1 433 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

6 PoUizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 

C. ObEžná aktiva 38 966 30 499 17 475 16 970 21 044 

C. I. Zásoby 0 5 542 930 587 333 

1 Materiál 0 5 542 930 587 333 

2 Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 



II 

 

  

 
ůKTIVů Ětis. Kčě 2011 2012 2013 2014 2015 

3 Výrobky 0 0 0 0 0 

4 ZvíUata 0 0 0 0 0 

5 Zboží 0 0 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

1 Pohledávky z obchodních vztah] 0 0 0 0 0 

2 Pohledávky za ovládanými a Uízenými osobami 0 0 0 0 0 

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

4 
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. 
sdružení 0 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

6 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

7 Odložená daOová pohledávka 0 0 0 0 0 

C. 
III. 

Krátkodobé pohledávky 
43 461 29 434 18 821 19 516 21 893 

1 Pohledávky z obchodních vztah] 43 400 29 370 18 579 19 196 21 475 

2 Pohledávky za ovládanými a Uízenými osobami 0 0 0 0 0 

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

4 
Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. 
sdružení 0 0 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištEní 0 0 0 0 0 

6 Stát - daOové pohledávky 0 0 0 0 0 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 61 24 66 35 42 

8 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 0 40 176 285 376 

C. 
IV. 

Krátkodobý finanční majetek 
-4 495 -4 477 -2 276 -3 133 -1 182 

1 Peníze 63 995 3048 2707 1659 

2 Účty v bankách -5 004 -5 732 -5 624 -5 840 -2 841 

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 446 260 300 0 0 

4 PoUizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení 206 3 990 7 273 4 041 4 046 

1 Náklady pUíštích období 206 248 264 135 795 

2 Komplexní náklady pUíštích období 0 0 0 0 0 

3 PUíjmy pUíštích období 0 3 742 7009 3906 3 251 
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PUíloha Ň: Rozvaha pasiv 

 PASIVA Ětis. Kčě 2011 2012 2013 2014 2012 

  PASIVA CELKEM 48 540 44 349 34 470 30 215 33 899 

A. Vlastní kapitál 5 918 6 186 6 316 6 372 6 592 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

1 Základní kapitál 200 200 200 200 200 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 

3 ZmEny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 

2 Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

3 
OceOovací rozdíly z pUecenEní majetku a 
závazk] 

0 0 0 0 0 

4 OceOovací rozdíly z pUecenEní pUi pUemEnách 0 0 0 0 0 

A. 
III. 

Rezervní f., nedElitelný f. a ost. f. ze zisku 20 20 20 20 20 

1 Zákonný rezervní fond / NedElitelný fond 20 20 20 20 20 

2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A. 
IV. 

Výsledek hospodaUení minulých let 5 682 5 698 5 966 6 096 6 152 

1 NerozdElený zisk minulých let 5 682 5 698 5 966 6 096 6 152 

2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A. V. Výsledek hospodaUení bEž. účet. období Ě+/-) 16 268 130 56 220 

B. Cizí zdroje 42 622 38 163 28 154 23 843 27 307 

B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 

1 Rezervy podle zvláštních pUedpis] 0 0 0 0 0 

2 Rezerva na d]chody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

3 Rezerva na daO z pUíjm] Ěna kursové ztrátyě 0 0 0 0 0 

4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

1 Závazky z obchodních vztah] 0 0 0 0 0 

2 Závazky k ovládaným a Uízeným osobám 0 0 0 0 0 

3 Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

4 
Závazky ke společník]m, čl. družstva a úč. 
sdružení 0 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé pUijaté zálohy 0 0 0 0 0 

6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

7 Dlouhodobé smEnky k úhradE 0 0 0 0 0 

8 Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

9 Jiné závazky 0 0 0 0 0 
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 PůSIVů Ětis. Kčě 2011 2012 2013 2014 2012 

10 Odložený daOový závazek 0 0 0 0 0 

B. 
III. 

Krátkodobé závazky 32 668 29 406 19 784 17 314 20 360 

1 Závazky z obchodních vztah] 24 313 27 291 16 665 12 636 14 924 

2 Závazky k ovládaným a Uízeným osobám 0 0 0 0 0 

3 Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

4 
Závazky ke společník]m, čl. družstva a úč. 
sdružení 0 0 0 0 0 

5 Závazky k zamEstnanc]m 1 349 1 300 1 300 1 356 1 782 

6 Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištEní 2 765 662 1 127 1 341 2 374 

7 Stát - daOové závazky a dotace 3 748 -1 059 -504 1 196 731 

8 Krátkodobé pUijaté zálohy 0 0 0 0 0 

9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10 Dohadné účty pasivní 472 1 165 1139 775 466 

11 Jiné závazky 21 47 57 10 83 

B. 
IV. 

Bankovní úvEry a výpomoci 9 954 8 757 8 370 6 529 6 947 

1 Bankovní úvEry dlouhodobé 7 703 7 139 6570 6061 5 722 

2 Bankovní úvEry krátkodobé 996 996 970 0 0 

3 Finanční výpomoci krátkodobé 1 255 622 830 468 1225 

C. I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

1 Výdaje pUíštích období 0 0 0 0 0 

2 Výnosy pUíštích období 0 0 0 0 0 
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PUíloha ň: Výkaz zisku a ztráty 

VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY Ětis. 
Kčě 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 14 0 
A. Náklady vynaložené na prodané 

zboží 0 0 0 0 0 
+ Obchodní marže 0 0 0 14 0 
II. Výkony 94 447 122 653 111 817 78 220 79 888 
1 Tržby z prodeje vlastních 

výrobk] a služeb 94 447 122 653 111 817 78 220 79 888 
2 ZmEna stavu zásob vlastní 

činnosti 0 0 0 0 0 
3 Aktivace 0 0 0 0 0 
B. Výkonová spotUeba 63  408 93 824 84 633 58 298 61 030 
1 SpotUeba materiálu a energie 31 074 42 130 42 497 26 146 23 159 
2 Služby 32 334 51 694 42 136 32 152 37 871 
     + PUidaná hodnota 31 039 28 829 27 184 19 936 18 858 
C. Osobní náklady 27 151 26 465 24 727 24 253 27 611 
1 Mzdové náklady 20 168 19 670 18 359 18 011 20 575 
2 OdmEny člen]m orgán] 

společnosti a družstva 0 0 0 0 0 
3 Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištEní 6983 6 795 6 352 6 223 7 018 
4 Sociální náklady 0 0 16 19 18 
D. DanE a poplatky 562 461 436 505 514 
E. Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 801 0 901 532 1 401 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 6 50 524 4 378 5 636 
1 Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 6 38 191 50 0 
2 Tržby z prodeje materiálu 0 12 333 4 328 5 636 
F. Z]statková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 
materiálu 6 0 0 3 935 5 636 

1 Z]statková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 

2 Prodaný materiál 6 0 0 3 935 5 636 
G. ZmEna stavu rezerv a opr. 

položek v provozní oblasti 0 0 0 0 0 
IV. Ostatní provozní výnosy 4 159 82 6 654 12 360 
H. Ostatní provozní náklady 1 319 1 644 1 335 1 117 1 255 
V. PUevod provozních výnos] 0 0 0 0 0 
I. PUevod provozních náklad] 0 0 0 0 0 
     * Provozní výsledek hospodaUení 1 210 468 391 626 437 
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VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY Ětis. 
Kčě 2011 2012 2013 2014 2015 

VI. Tržby z prodeje cenných papír] a 
podíl] 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku 0 0 0 0 0 
1 Výnosy z podíl] v ovl. a Uíz. os. a 

v úč. jedn. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
2 Výnosy z ostatních 

dlouhodobých cenných papír] a 
podíl] 0 0 0 0 0 

3 Výnosy z ostatního 
dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
IX. Výnosy z pUecenEní majetkových 

cenných papír] a derivát] 0 0 0 0 0 
L. Náklady z pUecenEní 

majetkových cenných papír] 0 0 0 0 0 
M. ZmEna stavu rezerv a opr. 

položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky 173 127 154 133 91 
N. Nákladové úroky 704 657 605 609 454 
XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 1 0 0 
O. Ostatní finanční náklady 215 202 244 206 113 
XII. PUevod finančních výnos] 0 0 0 0 0 
P. PUevod finančních náklad] 0 0 0 0 0 
      * Finanční výsledek hospodaUení -746 -732 -694 -682 -476 
Q. DaO z pUíjm] za bEžnou činnost 479 0 0 0 23 
1     - splatná 479 0 0 0 23 
2     - odložená 0 0 0 0 0 
     ** Výsledek hospodaUení za bEžnou 

činnost -15 -264 -303 -56 -62 
XIII. MimoUádné výnosy 104 532 433 112 282 
R. MimoUádné náklady 73 0 0 0 0 
S. DaO z pUíjm] z mimoUádné 

činnosti 0 0 0 0 0 
1     - splatná 0 0 0 0 0 
2     - odložená 0 0 0 0 0 
     * MimoUádný hospodáUský 

výsledek 31 532 433 112 282 
T. PUevod podílu na hosp. výsledku 

společník]m 0 0 0 0 0 
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VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY Ětis. 
Kčě 2011 2012 2013 2014 2015 

    
*** 

Hosp. výsledek za účetní období 
16 268 130 56 220 

  Hosp. výsledek pUed zdanEním 495 268 130 56 243 

 


