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Abstrakt 

Diplomová práce analyzuje finan�ní situaci vybraného podniku v letech 2008 – 2010. 

V pr�b�hu zpracování jsou vymezeny teoretická východiska, na která navazuje aplikace 

vybraných metod strategické a finan�ní analýzy. Vyvozené záv�ry z analytické �ásti 

vytvá�ejí základ pro formulaci návrh�, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti 

podniku. 

Abstract 

This master’s thesis analyses the financial situation of a chosen company from 2008 

until 2010. During the process of research and writing the theoretical starting points are 

stated, these are then followed by the application of certain methods of strategic and 

financial analysis. Conclusions drawn from the analytical part form the base for making 

suggestions, which will lead to the increase in the competitiveness of the company.  
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ÚVOD 

Finan�ní stabilita každého podniku je jedním z bod�, které upev�ují jeho pozici na trhu. 

Management spole�nosti rozhoduje o tom, jakým zp�sobem budou alokovány volné 

prost�edky, p�ípadn� jakou cestou získat pot�ebné cizí zdroje. Tyto rozhodovací 

parametry následn� ovliv�ují kapitálovou strukturu, likviditu, rentabilitu a zadluženost 

podniku. Efektivní finan�ní �ízení v souladu s nastavenými strategiemi se následn�

odráží v kvalit� vyrobených výrobk� �i poskytovaných služeb. 

Úrove� finan�ního hospoda�ení podniku a jeho fungování jako celku je možné 

vyhodnocovat pomocí jednotlivých metod finan�ní analýzy. Pomocí ukazatel� finan�ní 

analýzy budou v této práci srovnány podnikové výsledky s oborovými pr�m�ry 

a doporu�enými hodnotami. Tímto zp�sobem bude prov��eno, zda vybraná spole�nost 

disponuje optimální kapitálovou strukturou, požadovanou rentabilitou, likviditou 

a mírou zadluženosti. Zárove� budou data z ú�etních výkaz� rozebrána z pohledu jejich 

provázanosti a celkové výše. 

Vybraným subjektem pro zpracování analýz a navržení zm�n v této práci je spole�nost 

Golden Apple Cinema, a.s. Jedná se o multikino, které navíc provozuje další dv� kina 

ve Zlín�. Pro ú�ely diplomové práce bude využito dostupných výsledk� z ú�etních 

výkaz� let 2008 – 2010. 

Navržené zm�ny budou reflektovat p�edb�žné požadavky managementu a budou 

zpracovány s cílem jejich možné aplikace v praxi. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

V sou�asné dob� lze v oblasti kinematografie nalézt významný problém, kterým je 

globální digitalizace kin. Pomalu se totiž p�ibližuje období, kdy již nebudou schopny 

kinosály vybavené staršími promítacími stroji nabídnout divák�m nejnov�jší filmy. 

D�vodem je plánované ukon�ení výroby 35 mm filmových pás�, tedy základního prvku 

pro promítání z klasických stroj�. 

Vyúst�ním požadavk� na digitalizaci kinosál� je vysoká kapitálová náro�nost na 

investici do moderní digitální techniky. V nejbližší dob� tak lze o�ekávat úpadek 

n�kolika menších kin, která nebudou schopna tuto investici realizovat. D�ležitou 

sou�ástí investice do digitalizace je také �erpání dotací, které podniku �ást náklad�

refundují. 

Hlavním cílem diplomové práce je na základ� vybraných analytických metod zhodnotit 

finan�ní situaci Golden Apple Cinema, a.s. Výsledky analytické �ásti budou podkladem 

pro formulaci návrh� na zlepšení budoucích výsledk� podniku. Pro zpracování práce je 

nutné stanovení t�chto postupných krok� jakožto díl�ích cíl�: 

• Vyhledání vhodných literárních zdroj�, 

• sestavení teoretického rámce, 

• sb�r informací o podniku a konkurenci, 

• provedení analýzy interního a externího okolí podniku, 

• výpo�et ukazatel� finan�ní analýzy, 

• syntéza výsledk� finan�ní analýzy a sestavení SWOT analýzy, 

• vypracování v praxi využitelných návrh�. 

Diplomová práce je sestavena v logické návaznosti jednotlivých kapitol, které podléhají 

díl�ím cíl�m. První �ást vytvá�í teoretický základ pro aplikaci metod finan�ní analýzy. 

Ve druhé �ásti bude podnik charakterizován s uvedením interních statistik a podroben 

analýze externího okolí. Využití dat z dostupných ú�etních výkaz� umožní výpo�et 

vyty�ených metod finan�ní analýzy. Významné body zjišt�né ve druhé �ásti budou 

vyspecifikovány ve SWOT analýze. 
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Návrhová �ást bude reakcí na vymezené p�íležitosti s p�ihlédnutí k aktuálním 

podmínkám oboru kinematografie. Samotné návrhy by m�ly zvýšit 

konkurenceschopnost podniku Golden Apple Cinema na trhu a p�ilákat nové zákazníky. 

P�ínosy návrh� lze o�ekávat po finan�ní i nefinan�ní stránce. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou uvedeny v logickém sledu metody pro analýzu podniku z hlediska 

finan�ní stránky. Tímto je sestaveny p�edb�žný rámec pro analytickou �ást. Pochopení 

jednotlivých krok� a metod finan�ní analýzy a její využití v praxi finan�ního �ízení je 

základem správného vyhodnocení strategických projekt� a investování v každém 

podniku. 

2.1 Finan�ní analýza 

Obecn� lze analýzu považovat za první krok vedoucí k rozhodnutí. Finan�ní analýza �i 

jakákoliv jiná analytická metoda jsou logickými prost�edky, díky nimž jsou 

porovnávána a vyhodnocována zdrojová data. Následn� jsou vytvo�eny nové informace, 

které jsou v rámci rozhodování hodnotn�jší než jednotlivé primární údaje. (2, str. 11) 

2.1.1P�edm�t a ú�el finan�ní analýzy 

Finan�ní analýza je tedy sm��ována na identifikaci problém�, silných a slabých stránek 

p�edevším u hodnotových �inností podniku. Výstupy a informace získané provedením 

finan�ní analýzy možní vydedukovat ur�ité záv�ry o celkovém hospoda�ení a finan�ní 

situaci podniku. Záv�ry následn� využívá management spole�nosti p�i svém 

rozhodování. Finan�ní analýzu je možné zpracovat i z hlediska díl�ího pohledu, kdy je 

analyzováno pouze vybrané odv�tví finan�ního hospoda�ení spole�nosti. (17, str. 3-4) 

Zpracování finan�ní analýzy m�žeme rozd�lit ze dvou hledisek: 

• Externí finan�ní analýza – pro její zpracování jsou primárn� využívány ve�ejn�

dostupné finan�ní a ú�etní informace. 

• Interní finan�ní analýza – �asto je nazývána také jako rozbor hospoda�ení 

podniku. Analytik má v tomto p�ípad� kompletní údaje z informa�ního systému. 

Krom� informací z finan�ního ú�etnictví tak využívá i manažerského 

(vnitropodnikového) ú�etnictví, plán�, kalkulací �i statistik. (13, str. 14) 
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V obecném pojetí je finan�ní analýza rozborem finan�ní situace podniku. Pro tento 

rozbor je nutné zajišt�ní zdroj� – ú�etních a statistických informací ze vzdálen�jší 

i bezprost�ední minulosti. Na druhé stran� se pracuje i s tendencemi ze sou�asnosti 

a v n�kterých p�ípadech také s predikcemi. Ze zdroj� jsou zjiš�ována vstupní data, tento 

proces p�ibližuje kapitola 1.1.2. Finan�ní analýza interpretuje finan�ní informace 

p�i vyhodnocení výkonnosti, perspektivy a fin. zdraví vybraného podniku. (13, str. 40) 

2.1.2Uživatelé finan�ní analýzy 

Informace vyplývající z finan�ní analýzy podniku neboli souhrn finan�ní situace daného 

podniku jsou p�edm�tem zájmu n�kolika subjekt�. Skupiny uživatel� p�ímo z podniku 

�i z okolí využívají poznatky o finan�ní situaci ke svému ekonomickému rozhodování. 

Každá ze skupin se p�i tomto rozhodování �ídí specifickými zájmy. Obrázek �. 1 

poukazuje na základní rozd�lení uživatel� na interní (zelen�) a externí: (5, str. 27) 

Obrázek 1 - Interní a externí uživatelé finan�ní analýzy (vl. zpracování; 20)

Jednotlivé skupiny uživatel� jsou rozd�leny p�edevším podle oblasti využití získaných 

informací: 

INTERNÍ:

- manaže�i

- zam�stnanci

- odborá�i

STÁT

INVESTO�I

KONKUREN
-CE

OBCHODNÍ 
PARTNE�I

BANKY
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• Manaže�i – využívají informace z finan�ního ú�etnictví pro dlouhodobé 

i operativní �ízení podniku. 

• Zam�stnanci – mají zájem na prosperit� a finan�ní stabilit� podniku. Informace 

pro n� slouží také jako odrazový m�stek ke zlepšení mzdových a sociálních 

podmínek. Odbory hájí jejich zájmy jako celku. 

• Stát a jeho orgány – využívá informace pro n�kolik ú�el�, p�íkladem m�že být 

statistika, kontrola da�ové povinnosti, rozd�lování dotací nebo zaru�ení úv�ru. 

• Banky – pot�ebují znát finan�ní situaci p�i vyhodnocení bonity potenciálního 

dlužníka p�i procesu poskytování úv�r�. 

• Obchodní partne�i – dodavatelé se zajímají o schopnost podniku dostát svým 

závazk�m. Sledují zadluženost, solventnost a likviditu. Odb�ratelé se zabývají 

finan�ní situací podniku p�i dlouhodob�jších vztazích se zájmem o navázání 

výhodných obchodních podmínek (doba splatnosti, náklady na dopravu apod.). 

• Konkurence – sleduje své odv�tví za ú�elem srovnávání cenové politiky, 

ziskové marže, rentability a dalších ukazatel�. N�které podniky brání 

konkuren�nímu srovnávání poskytováním zkreslených údaj�. 

• Investo�i – jsou primárními uživateli z hlediska zájmu podniku. Jedná se 

o akcioná�e �i vlastníky, kte�í do podniku již vložili kapitál, nebo zvažují 

takovou investici. Pro tuto skupinu uživatel� je d�ležitá míra výnosnosti a míra 

rizika. (5, str. 27-31) 

Vý�et t�chto uživatel� není definitivní. Z hlediska množství potenciálních uživatel�

finan�ní analýzy se její význam nesmí podce�ovat. Data musejí být v�rohodná, �ímž si 

podnik zajistí v�rohodnost a p�íliv potenciálních investor�. (20, str. 13) 

2.1.3Zdroje vstupních dat 

Pro zpracování finan�ní analýzy je nutné mít k dispozici velké množství dat z r�zných 

zdroj� a s r�znou povahou. Úsp�šná analýza m�že vzejít pouze z t�ch dat, o kterých 

bezpe�n� víme, co p�esn� znamenají. Podstatný je také odhad spolehlivosti dat, je nutné 

se vyvarovat klamných zdání jednozna�nosti záv�r�, která by byla založena 

na zkreslených datech (18, str. 8) 
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Data jsou klí�ovou sou�ástí navazujících krok� finan�ní analýzy, mezi n�ž se �adí: 

• Data, 

• metody analýzy, 

• zpracování analýzy, 

• interpretace výsledk�, 

• syntéza a formulace záv�r�. (5, str. 33) 

Hlavní zdrojovou základnou finan�ní analýzy je ú�etní záv�rka. Oblast ú�etní záv�rky 

upravuje p�edevším zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví. Záv�rka m�že být �ádná (ro�ní 

ú�etní záv�rka), mimo�ádná �i mezitímní. Pro ú�ely finan�ní analýzy se nej�ast�ji 

využívá �ádná ú�etní záv�rka. Cenným zdrojem jsou i výro�ní zprávy. Ty zpracovávají 

ú�etní jednotky podléhající podle §20 a §21 zákona o ú�etnictví nutnosti provád�t audit. 

(20, str. 14) 

Ú�etní záv�rka zpravidla obsahuje tyto ú�etní výkazy: 

• Rozvaha, 

• výkaz zisku a ztráty, 

• výkaz cash flow, 

• p�íloha ú�etní záv�rky. (8, str. 357) 

P�evážná �ást údaj� pro pot�eby finan�ní analýzy vychází z finan�ního ú�etnictví a je 

dohledatelná ve výše uvedených výkazech ú�etní záv�rky. Ú�etnictví tedy vytvá�í 

datovou bázi tím zp�sobem, že poskytuje data a informace pro ekonomické 

rozhodování. St�žejním smyslem rozboru ú�etních výkaz� jako finální vrcholové fáze 

ú�etního procesu je vyvodit konkrétní záv�ry o celkové finan�ní situaci. Tyto záv�ry je 

nutné p�izp�sobit tomu, aby bylo možné p�ijmout r�zná rozhodnutí. (5, str. 33-34) 

Rozvaha 

V rozvaze je zachycena majetková (aktiva) a zdrojová (pasiva) struktura podniku 

k ur�itému datu. Aktiva jsou vloženými prost�edky, které zpravidla podniku p�inášejí 

ur�itý ekonomický efekt. Pasiva jsou zdrojem kapitálu, ze kterého byly vložené 

prost�edky uhrazeny. Za základní vztah v rozvaze platí tzv. bilan�ní princip (8, str. 5) : 
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Vzorec 1 - Bilan�ní rovnice (8, str. 5)

Aktiva se d�lí na stálá a ob�žná, �ímž je respektováno jejich postavení v reproduk�ním 

cyklu. Stálá aktiva zachovávají svoji p�vodní podobu v pr�b�hu n�kolika reproduk�ních 

proces�, pomocí odpis� p�enášejí svou hodnotu pr�b�žn� do hodnoty produkce. Ob�žná 

aktiva se v pr�b�hu jednoho reproduk�ního cyklu m�ní i n�kolikrát a p�echázejí 

jednorázov� do spot�eby. V uvedeném rozd�lení je respektována také likvidnost, doba 

obratu, �asové hledisko �i vázanost. Dlouhodobá (stálá) aktiva s dobou vázanosti 

a využitelnosti delší než 1 rok jsou zpravidla mén� likvidní. U krátkodobých (ob�žných) 

aktiv platí doba vázanosti a využitelnosti do jednoho roku, nemusí tomu tak být 

ve všech p�ípadech (nap�. dlouhodobé pohledávky). (5, str. 35-36) 

Pasiva se d�lí na vlastní kapitál a cizí zdroje. Za vlastní kapitál jsou považovány vlastní 

zdroje, které byly vytvo�eny hospodá�skou �inností podniku. Za�azen je zde p�edevším 

základní kapitál, fondy a výsledek hospoda�ení. Cizí zdroje jsou zap�j�ené zdroje 

od fyzických nebo právnických osob. (5, str. 38-39)

Údaje v rozvaze jsou uvád�ny za b�žné a minulé období. Ve sloupci brutto je uveden 

stav majetku v ocen�ní dle zákona o ú�etnictví. Sloupec korekce vyjad�uje oprávky 

a opravné položky se znaménkem minus. Majetek po  korekci (= brutto – korekce) je 

uvád�n ve sloupci netto. (1, str. 17) 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisk� a ztráty neboli výsledovka nám podá strukturovaný p�ehled o nákladech 

a výnosech za ur�ité období. Náklady stanoví, kolik firma vydala v pen�žních 

prost�edcích (nap�. mzdy, materiál, dan�). Výnosy naopak informují o získaných 

financích nejen z prodeje svých výrobk� �i služeb. (2, str. 19) 

Tento ú�etní výkaz informuje o dosaženém hospodá�ském výsledku. Je zpracován 

v rámci ú�etní záv�rky a zobrazuje vztah mezi náklady a výnosy, který lze interpretovat 

následovn�: 

AKTIVA PASIVA
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Vzorec 2 - Výpo�et VH (20, str. 17)

V �eské republice má výsledovka stup�ovitou podobu – je rozd�lena na �ást provozní, 

finan�ní a mimo�ádnou. Jednotlivé �ásti tvo�í díl�í výsledky hospoda�ení, které se 

kumulují v položce hospodá�ského výsledku za ú�etní období. (20, str. 17-18) 

2.2 Horizontální analýza 

Horizontální analýza, n�kdy zvaná také jako analýza vývojových trend�, kvantifikuje 

meziro�ní zm�ny u jednotlivých položek ú�etních výkaz�. Tyto zm�ny jsou definovány 

v absolutních jednotkách, nebo je možné je vyjád�it i procentuáln�. (6, str. 11-12) 

Analýzu trend� lze znázornit následujícími vzorci: 

Vzorec 3 - Horizontální analýza (13, str. 55) 

Pro srovnávání v rámci této analýzy je nutné mít k dispozici výkazy alespo� za dv�

ú�etní období – minulé (t-1) a aktuální (t). Z vypo�tených zm�n pomocí analýzy trend�

je dále možné vyvozovat predikce p�íslušných ukazatel�. Zde je však nutné vyvozovat 

objektivní záv�ry a brát v úvahu to, zda se podnik bude v budoucnosti chovat stejn�

jako v minulosti. (13, str. 54) 

2.3 Vertikální analýza 

Nazývá se také jako procentní rozbor komponent. V jednotlivých letech se analyzují 

položky ú�etních výkaz� shora dol�. V rozvaze se nej�ast�ji sleduje struktura aktiv 

a pasiv. Ve výkazu zisku a ztráty je podstatná struktura tržeb. (9, str. 253-254) 

VÝNOSY NÁKLADY ZISK 
(ZTRÁTA)

absolutní zm�na = ukazatelt - ukazatelt-1

procentní zm�na = absolutní zm�na * 100 / ukaztelt-1
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Ze struktury aktiv a pasiv musí být rozpoznány pot�ebné prost�edky pro obchodní 

a výrobní �innost firmy. Ekonomická stabilita firmy se odvíjí od vytvá�ení a udržování 

rovnovážného stavu majetku a kapitálu.  

• Majetková struktura – zpravidla se analyzuje podle dlouhodobého a ob�žného 

majetku, které se liší dobou životnosti.  

• Kapitálová struktura – vypovídá o vlastníkovi majetku firmy. Analyzuje se 

podle podíl� vlastního a cizího kapitálu. (18, str. 17, 20) 

Významnou výhodou vertikální analýzy je nezávislost na meziro�ním pohybu inflace, 

z �ehož plyne srovnatelnost jednotlivých let v rámci výsledk� této analýzy. (9, str. 254) 

2.4 Rozdílové ukazatele 

Neboli fondy finan�ních prost�edk� slouží k analýze a �ízení finan�ní situace podniku. 

Pojem fond je v tomto sm�ru chápán jinak oproti ú�etnictví, zde se jedná o rozdíl 

ur�itých položek aktiv a pasiv. Rozdílové ukazatele jsou výrazn� orientovány 

na likviditu podniku. (9, str. 258) 

2.4.1�istý pracovní kapitál 

�istý pracovní kapitál (�PK) slouží zejména pro stanovení optimální výše ob�žných 

aktiv a také vhodného zp�sobu jejich financování. Nej�ast�ji je ur�en jako rozdíl 

mezi celkovými ob�žnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Krátkodobé dluhy 

bývají vymezeny r�zn� dle splatnosti do 1 roku a kratší, až po 3 m�sí�ní. (9, str. 258-

259) 

Vzorec 4 - �istý pracovní kapitál (13, str. 60)

�PK je významným indikátorem platební schopnosti spole�nosti. �ím je hodnota vyšší, 

tím je podnik p�i úhrad� svých finan�ních závazk� „obratn�jší“. Pokud je ukazatel 

záporný, jedná se o tzv. nekrytý dluh. P�i jeho hodnocení je nutné brát v úvahu zkreslení 

ukazatele vlivem neo�išt�ných ob�žných aktiv o mén� likvidní �i nelikvidní položky. 

P�i hodnocení je možná také provázanost s pom�rovými ukazateli likvidity. (13, str. 60) 

�PK = ob�žná aktiva - krátkodobá pasiva 
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2.4.2�isté pohotové prost�edky 

Ukazatel, který zamezuje nevýhodám výsledk� �PK, kde jsou zahrnuty také mén�

likvidní ob�žná aktiva. Pomocí ukazatele �istých pohotových prost�edk� (�PP) se 

sleduje okamžitá likvidita. Z ob�žných aktiv zahrnuje pouze peníze v hotovosti 

a na bankovním ú�tu. V mén� p�ísné variant� je možné zapo�íst také ostatní krátkodobý 

finan�ní majetek (nap�. sm�nky, šeky, obchodovatelné cenné papíry), který je rychle 

p�em�nitelný na peníze. (17, str. 38) 

Vzorec 5 - �isté pohotové prost�edky (13, str. 63)

2.5 Pom�rové ukazatele 

V rámci t�chto ukazatel� jsou mezi sebou pom��ovány položky finan�ních výkaz�

vzájemn� mezi sebou. Tím je získán nový pohled na finan�ní situaci podniku. Podnik je 

složitým organismem, proto neposta�í pouze jeden ukazatel. (6, str. 31) 

Pom�rové ukazatele se d�lí do n�kolika skupin podle jejich zam��ení na hospoda�ení 

podniku �i zdroj� a položek ú�etních výkaz�, ze kterých �erpají. Rozd�lení je 

zobrazeno na obrázku �. 2. (2, str. 53) 

Obrázek 2 - Souhrn vybraných pom�rových ukazatel� (vl. zpracování)

�PP = pohotové fin. prost�edky - okamžit� splatné závazky 
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Vý�et ukazatel� na obrázku �. 2 není definitivní. Zvolené metody srovnávacích veli�in 

záleží na konkrétních podnicích. �asto využívané jsou nap�íklad také ukazatele 

kapitálového trhu (pouze pro a.s. s ve�ejn� obchodovatelnými akciemi) nebo provozní 

ukazatele. 

2.5.1Ukazatele rentability 

Základem finan�ního zdraví podniku je rentabilita a likvidita. Rentabilitou je mín�no 

m��ítko schopnosti firmy produkovat nové zdroje, neboli dosahovat zisku pomocí 

využitých zdroj�. (13, str. 82) 

Po vypo�tení konkrétního ukazatele je zjišt�no kolik K� zisku (�itatel) p�ipadá na 1 K�

jmenovatele. Ziskovost ukazatel� však bývá �asto vyjad�ována procentuáln�. (20, str. 

22) 

ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu 

Ukazatel míry zisku, který pat�í k nejd�ležit�jším v rámci hodnocení podnikatelské 

�innosti. Výpo�tem ukazatele je zjišt�no, s jakou ú�inností p�sobí celkový vložený 

kapitál bez ohledu na zdroje financování. (18, str. 62) 

Vzorec 6 - Rentabilita vloženého kapitálu (18, str. 62) 

V �itateli zlomku je zadán EBIT (earnings before interest and taxes), což je zisk 

p�ed úhradou úrok� a dan� z p�íjm� (provozní zisk). (18, str. 62)  

ROA – ukazatel rentability celkových aktiv 

Pom��uje zisk s celkovými aktivy, bez ohledu na zdroj jejich financování. Je vhodný 

pro porovnání výnosnosti podnik� s r�znou skladbou pasiv (neboli s odlišnou mírou 

zadluženosti). (4, str. 17) 

Vzorec 7 – Rentabilita celkových aktiv (20, str. 23)

ROI = EBIT / celkový kapitál

ROA = EAT / aktiva 
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U tohoto ukazatele však použití EAT (earning after taxes) v �itateli, což je zisk 

po zdan�ní, mírn� zkresluje srovnání firem s rozdílnou kapitálovou strukturou vzhledem 

k výši úrok�. D�ležité je rovn�ž srovnání tohoto ukazatele s ROE, kdy by m�lo platit 

pravidlo ROE > ROA. (6, str. 31-32) 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Vyjad�uje efektivnost reprodukce kapitálu, který vložili do spole�nosti vlastníci nebo 

akcioná�i. Je tedy logické, že nejvíce tento ukazatel zajímá akcioná�e (vlastníky). Zájem 

na dobrých výsledcích má však i management, který p�ímo odpovídá za vedení podniku 

a efektivní spravování majetku akcioná��. (5, str. 85-86) 

Vzorec 8 – Rentabilita vlastního kapitálu (17, str. 57)

V �itateli obsahuje položku EAT (earnings after taxes, �ádek 39 VZZ) – tedy �istý zisk 

p�ed vyplácením dividend. Hlavním d�vodem je výše uvedená vazba tohoto ukazatele 

na akcioná�e (vlastníky). (2, str. 68) 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

Poukazuje na schopnost podniku vytvá�et zisk p�i dané úrovni tržeb (výnos�). Tedy 

kolik K� zisku podnik vyprodukuje na 1 K� tržeb (udává se v procentech). (5, str. 88) 

Vzorec 9 – Rentabilita tržeb (5, str. 88)

V �itateli je využito provozního zisku (EBIT), tento ukazatel se nazývá provozní 

ziskové rozp�tí. P�i využití položky �istého zisku, je výsledkem tzv. �isté ziskové 

rozp�tí. V praxi se využívají ob� varianty. (5, str. 88-89)  

ROCE – ukazatel rentability dlouhodobých zdroj�

Vzorec 10 – Rentabilita dlouhodobých zdroj� (18, str. 64)

ROE =  EAT / vlastní kapitál 

ROS = EBIT / tržby 

ROCE = (EAT + úroky) /  (dl. závazky - vl. kapitál)
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Tento ukazatel nachází uplatn�ní p�edším p�i hodnocení monopolních podnik� �i 

ve�ejn� prosp�šných spole�ností (nap�. vodárny). (18, str. 64) 

2.5.2Ukazatele aktivity 

Jsou ukazateli, které udávají úsp�šnost podnikového hospoda�ení s jednotlivými �ástmi 

majetku. Jednotlivé ukazatele lze rozlišit na dv� oblasti – výsledné hodnoty dle po�tu 

obrat� nebo dle doby obratu. Po�et obrat� je udáván ro�n�, doby obratu stanovují po�et 

dní u konkrétního ukazatele. (20, str. 24) 

Obrat celkových aktiv 

Podává informaci o tom, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Výpo�et je následující: 

Vzorec 11 - Obrat celkových aktiv (20, str. 24)

Pro kladné hodnocení by m�l dosahovat co nejvyšších hodnot. Minimální hranice je 

odbornou literaturou udávána na 1,0. Je-li použit ukazatel v opa�ném tvaru, vychází 

z výpo�tu tzv. ukazatel vázanosti aktiv. Zájmem podniku je zde naopak co nejnižší 

hodnota vázaných aktiv. (20, str. 24) 

Obrat stálých aktiv 

Udává efektivitu využívání dlouhodobého majetku podniku. Vypo�tením je zjišt�n 

po�et obrátek dlouhodobého majetku za rok. P�i vyhodnocení ukazatele je nutno brát 

v úvahu také odepsanost stálých aktiv a metody odepisování. (20, str. 24) 

Vzorec 12 - Obrat stálých aktiv (20, str. 24)

Obrat zásob 

Obrat zásob neboli ukazatel intenzity využití zásob vy�ísluje, kolikrát je b�hem roku 

položka zásob prodána a znovu uskladn�na. Slabinou ukazatele je nesoulad tržní 

Obrat celkových aktiv =  tržby / celková aktiva

Obrat stálých aktiv =  tržby / stálá aktiva 
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(prodejní) ceny a nákladové (skladovací) ceny.  Druhou nevýhodou je použití tržeb jako 

tokové veli�iny, která p�ináší celoro�ní pohled. Tato nevýhoda je zp�sobena 

srovnáváním se zásobami, které jsou v rozvaze zachyceny k jednomu okamžiku. (17, 

str. 61) 

Vzorec 13 – Obrat zásob (17, str. 62)

Z porovnání ukazatele s oborovým pr�m�rem vyplývá, zda jsou zásoby likvidní. 

P�ebyte�né zásoby jsou pro podnik zbyte�né, protože se v nich nacházejí neefektivn�

využité finan�ní prost�edky. (17, str. 62) 

Doba obratu zásob 

Stanoví pr�m�rný po�et dn� od uskladn�ní zásob do doby jejich prodeje. U výrobk�

a zboží je ukazatel využíván také jako indikátor likvidity – udává po�et dn�, za které se 

zásoba op�t p�em�ní v peníze. (17, str. 62) 

Vzorec 14 - Doba obratu zásob (17, str. 62)

P�i p�epo�tu pr�m�rných denních tržeb je zpravidla d�líme 360 dny v roce namísto 365. 

(9, str. 282) 

Doba obratu pohledávek 

Hodnoceny jsou pohledávky z obchodních vztah� (ú�et 311). Výsledná hodnota ur�í 

po�et dn�, b�hem nichž je inkaso pohledávek za denní tržby zp�t. Po tuto dobu tedy 

podnik �eká na pen�žní prost�edky od odb�ratel� za své odvedené tržby. (17, str. 63) 

Vzorec 15 - Doba obratu pohledávek (17, str. 63)

Tento ukazatel se doporu�uje porovnávat s dobou obratu závazk�. Je-li delší 

než obvyklá doba splatnosti závazk�, m�l by podnik uvažovat o zm�n� platebních 

Obrat zásob =  tržby / zásoby 

DO zásob =  zásoby / denní tržby 

DO pohledávek = pohledávky / denní tržby
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podmínek. Znamená to totiž, že svým odb�ratel�m poskytuje tzv. levný obchodní úv�r. 

(17, str. 63) 

Doba obratu závazk�

Udává platební morálku, jakou firma disponuje v��i jejím dodavatel�m. (17, str. 63) 

Vzorec 16 - Doba obratu závazk� (17, str. 63)

Pro výpo�et se využívá ú�tu 321 – Dodavatelé, výsledek je srovnáván s dobou obratu 

pohledávek s cílem efektivního nastavení platební morálky. (17, str. 63) 

2.5.3Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti ur�ují míru, v jaké je firma financována cizími zdroji, a také její 

možnosti v pokrytí dlužních závazk�. Použitím cizích zdroj� je ovlivn�na rizikovost 

i výnosnost spole�nosti. (2, str. 54) 

Na základ� vysoké zadluženosti nelze p�ímo konstatovat negativní charakteristiku 

firmy. Pokud je firma provozována efektivn�, m�že naopak finan�ní páka p�sobit jako 

konkuren�ní výhoda a p�ispívat k rentabilit� vlastního kapitálu. (6, str. 34) 

Celková zadluženost (total debt ratio) 

Vyjad�uje míru v��itelského rizika pom�rem mezi cizím kapitálem a celkovými aktivy, 

tedy pom�r finan�ních prost�edk�, které v��itelé poskytli spole�nosti. (14, str. 99) 

Vzorec 17 - Celková zadluženost (14, str. 99)

Koeficient zadluženosti (debt-to-equity ratio) 

Tímto ukazatelem je definována proporce mezi cizími a vlastními zdroji. Nej�ast�ji je 

doporu�en pom�r 1:1. P�i zohledn�ní optimální míry rizikovosti se doporu�uje 

maximální využití cizích zdroj� na úrovni 40 %. (20, str. 26) 

DO závazk� = závazky / denní tržby

Celková zadluženost =  cizí kapitál / celková aktiva 
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Vzorec 18 - Koeficient zadluženosti (14, str. 100)

Koeficient samofinancování (equity ratio) 

Tento ukazatel je v podstat� dopl�kovým k celkové zadluženosti (debt ratio), jejich 

sou�et �iní 100 %. Vyjad�uje podíl financování celkových aktiv podniku ze zdroj�

vlastník�. Oba ukazatele pat�í mezi velmi d�ležité p�i hodnocení finan�ní situace. (13, 

str. 89) 

Vzorec 19 - Koeficient samofinancování (13, str. 89)

Úrokové krytí (interest coverage) 

Úrokové krytí stanovuje hranici toho, kolikrát je možné snížit provozní zisk, aniž by 

byla omezena schopnost splácet úrokové povinnosti. Nespln�ním t�chto povinností se 

spole�nost vystavuje riziku konkurzního �ízení na základ� nespokojenosti a návrhu 

v��itel�. (2, str. 64) 

Vzorec 20 - Úrokové krytí (13, str. 89)

2.5.4Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost spole�nosti dostát svým závazk�m. Tyto ukazatele úzce navazují 

na ukazatele zadluženosti. Likviditu p�ímo ve firm� lze identifikovat jako souhrn všech 

potenciáln� likvidních prost�edk�. Je nutné si uv�domit vztah mezi likviditou 

a solventností, tedy p�ipraveností hradit dluhy v okamžiku splatnosti. Podmínkou 

solventnosti je likvidita – firma pot�ebuje pro úhradu závazk� v daný okamžik peníze. 

(18, str. 73) 

Koeficient zadluženosti = cizí zdroje / vlastní kapitál 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky
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Ukazatele likvidity pom��ují likvidní prost�edky (�ím je placeno) se závazky (co má být 

zaplatit). Nevýhodou však m�že být to, že p�i výpo�tu je využíváno z�statk� ob�žných 

aktiv, avšak realita daleko více závisí na budoucím cash flow. (18, str. 73) 

Ob�žná aktiva se d�lí dle likvidnosti do t�í skupin: 

• Zásoby (nejnižší).  

• Krátkodobé pohledávky. 

• Krátkodobý finan�ní majetek. (20, str. 26) 

V tomto po�adí, tedy od nejnižší likvidnosti ob�žných aktiv, jsou v postupném sledu 

se�azeny jednotlivé ukazatele likvidity. 

B�žná likvidita 

Ukazatel udává, kolikrát podnik dokáže zaplatit svým v��itel�m, pokud odprodá ob�žná 

aktiva a získá hotovost. (20, str. 27) 

Vzorec 21 - B�žná likvidita (20, str. 27)

Ur�ení optimální hodnoty je obtížné, doporu�uje se však zajišt�ní b�žné likvidity 

v intervalu 1,6 – 2,5. Nem�la by dosahovat hodnot pod hranicí 1,0. (20, str. 27) 

Pohotová likvidita 

Oproti p�edchozímu ukazateli není v �itateli zahrnut nejmén� likvidní prvek ob�žných 

aktiv – zásoby. Výsledná platební schopnost tedy nabývá vyšší p�esnosti. (20, str. 27) 

Vzorec 22 - Pohotová likvidita (20, str. 27)

Výsledek by se m�l pohybovat v intervalu 0,7 – 1,0. Pokud dosahuje 1,0 a více, je jisté, 

že podnik dokáže dostát svým závazk�m bez odprodeje zásob. P�íliš vysokými 

hodnotami se rozumí zbyte�né vázání ob�žných aktiv ve form� pohotových prost�edk�, 

které znamenají minimální úrokové zhodnocení. (20, str. 27) 

B�žná likvidita = ob�žná aktiva / krátkodobé závazky

Pohotová likvidita = (ob�žná aktiva - zásoby) / kr. závazky
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Okamžitá (hotovostní) likvidita 

Jak již napovídá název, jsou v �itateli okamžité likvidity obsaženy pouze ta 

nejlikvidn�jší ob�žná aktiva (pokladna, bankovní ú�et, šeky apod.). Doporu�ená 

hodnota je stanovena p�ibližn� na 0,2. (20, str. 27) 

Vzorec 23 - Okamžitá likvidita (20, str. 27)

P�ílišné vázání pen�ž v hotovosti by znamenalo jejich znehodnocování v��i inflaci, 

tzv. tezauraci. Uložené peníze na podnikatelských bankovních ú�tech znamenají 

v dnešní dob� tém�� nulový úrok. 

2.6 Soustavy ukazatel�

Soustavy ukazatel� mají za cíl omezit nevýhody rozdílových a pom�rových ukazatel� – 

tím je p�edevším pohled ukazatele pouze na konkrétní úsek �innosti firmy. 

Pro posouzení celkové finan�ní situace se proto vytvá�ejí soustavy ukazatel�, které jsou 

ozna�ovány jako modely finan�ní analýzy nebo analytické systémy. �ím je po�et 

ukazatel� v modelu vyšší, tím je výpo�et a samotná orientace v n�m zdlouhav�jší. 

V dnešní dob� existují modely s r�zným množstvím zahrnutých ukazatel�. (18, str. 101) 

Existující modely ú�elov� vybraných ukazatel� se rozlišují na dva druhy: 

• Bonitní (diagnostické) modely – jejich cílem je vyjád�it finan�ní situaci firmy 

pro ú�ely mezifiremního srovnávání. 

• Bankrotní (predik�ní) modely – mají za úkol v�asn� varovat p�ed ohrožením 

finan�ního zdraví firmy. (18, str. 101) 

Oba druhy model� se zakládají na stejném p�edpokladu, že v podniku existují n�kolik 

let p�ed bankrotem ur�ité odlišnosti ve vývoji a charakteristické znaky signalizující 

ohrožení podniku úpadkem. Na základ� t�chto model� je podniku p�i�azen koeficient 

hodnocení. Základní rozdíl mezi nimi je p�edevším ve zdrojových datech a údajích. 

Bankrotní modely �erpají ze skute�ných údaj�, bonitní naopak vycházejí z teoretických 

a pragmatických poznatk�. (13, str. 145) 

Okamžitá likvidita = pen�žní prost�edky / krátkodobé závazky
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2.6.1Altmanovo Z skóre 

Vynalezl profesor Altman, p�i�emž využil diskrimina�ní analýzu, pomocí které odhadl 

koeficienty jednotlivých ukazatel� (X1 až X5) a p�enesl je do svého modelu. P�i svém 

zkoumání vycházel ze vzorku podnik�, které prosperovaly nebo b�hem následujících 

p�ti let zbankrotovaly. Poprvé byl tento model p�edstaven v roce 1968 (13, str. 145-146) 

Altman�v index (Z skóre) se �adí mezi nejznám�jší modely predikce �asové tísn�. 

Vypo�tená hodnota na základ� koeficient� plnících funkci vah informuje o finan�ním 

zdraví podniku, �i varuje p�ed hrozícím bankrotem. (11, str. 110) 

Výpo�et Altmanova Z skóre je rozd�len na dv� varianty – první je podnik s ve�ejn�

obchodovatelnými akciemi a vzorec je následující: (2, str. 88) 

Vzorec 24 – Altmanovo Z skóre (ve�ejn� obchodovatelné spol.) (2, str. 88)

Výslednou hodnotu je interpretována dle toho, do jakého spektra ji lze za�adit. Firmy 

s uspokojivou finan�ní situací mají hodnotu vyšší než 2,99. Podniky v rozmezí výsledku 

1,81 – 2,99, jsou v šedé zón�, která je „mezistádiem“ úsp�chu a problém� z finan�ního 

hlediska. U firem s hodnotou nižší než 1,81 plní tento ukazatel funkci predikce 

bankrotu. (16, str. 73) 

X5 = tržby (cekové výnosy) / celková aktiva

X4 = tržní hodnota vl. kapitálu / ú�etní hodnota dluhu

X3 = EBIT / celková aktiva

X2 = nerozd�lené zisky / celková aktiva

X1 = pracovní kapitál / celková aktiva

Z SCORE = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1,0 * X5
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Tabulka 1 - Kriteriální hodnoty obchodovatelných podnik� Altmanova Z skóre (16, str. 73)

Druhou variantou jsou ostatní podniky, které tedy nemají ve�ejn� obchodovatelné akcie. 

Výpo�et je znázorn�n v následujícím vzorci, kde jsou upraveny p�edevším váhy 

jednotlivých koeficient�. (13, str. 146) 

Vzorec 25 - Almanovo Z skóre (podniky neobchodovatelné) (13, str. 146)

Prahové hodnoty varianty neobchodovatelných podnik� jsou posunuty o n�co níže. 

Hranice pro stanovení záv�r� vypo�tených hodnot jsou uvedeny v následující tabulce 

(16, str. 73): 

• O�ekává se uspokojivá finan�ní situaceZ > 2,99

• Nevyhran�né výsledky, tzv. šedá zóna1,81 < Z � 2,99

• Podniku hrozí vážné finan�ní problémyZ � 1,81

X5 = tržby (cekové výnosy) / celková aktiva

X4 = zakládní kapitál / celkové dluhy

X3 = EBIT / celková aktiva

X2 = nerozd�lené zisky / celková aktiva

X1 = pracovní kapitál / celková aktiva

Z SCORE = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,420 * X4 + 0,998 * X5
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Tabulka 2 - Kriteriální hodnoty neobchodovatelných podnik� Altmanova Z skóre (16, str. 73)

Využití Altmanova indexu lze považovat v podmínkách �R za výpo�et koeficientu, 

jehož vypovídací schopnost o možnostech bankrotu je ovšem velmi diskutabilní. 

Nebude-li brána v potaz funkce predikce finan�ní tísn�, je možné jej b�žn� využívat 

jako nástavbu pom�rové analýzy, ale také jako velmi vhodný prost�edek k odhalování 

nep�im��ených úv�rových rizik. Vhodné využití predikce bankrotu je p�edevším u 

st�edních firem, protože malé poskytují nedostatek informací a velké jsou zpravidla 

proti bankrotu ur�itým zp�sobem zajišt�ny. Výpo�et tohoto indexu a vycházející 

výstupy jsou tedy vhodným dodatkem finan�ní pom�rové analýzy. (16, str. 74) 

2.6.2Index IN 

Snahou tohoto modelu je vyhodnotit finan�ní zdraví �eských firem v �eském prost�edí. 

Jedná se o výsledek 24 významných matematicko-statistických model� podnikového 

hodnocení a využití praktických zkušeností z analýz provád�ných více než v tisíci 

�eských firem. (16, str. 74) 

Autory Indexu IN jsou �eští manželé Inka a Ivan Neumaierovi. Krom� p�vodního 

indexu z roku 1995 (IN95) vznikly v dalších letech t�i modifikace tohoto indexu. 

Všechny 4 varianty indexu je možné rozd�lit následovn�: 

• IN95 – v��itelská varianta, 

• IN99 – vlastnická varianta, 

• IN01 – komplexní varianta, 

• IN05 – modifikovaná komplexní varianta. (20, str. 93) 

Výpo�et jednotlivých variant indexu IN vyžaduje r�zná vstupní ú�etní data. Vzorec 

IN01 a IN05 je však prakticky stejný, úpravou prošla pouze hodnota koeficientu C 

• O�ekává se uspokojivá finan�ní situaceZ > 2,9

• Nevyhran�né výsledky, tzv. šedá zóna1,2 < Z � 2,9

• Podniku hrozí vážné finan�ní problémyZ � 1,2
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(z 3,92 na 3,97). Hodnota IN05 je vypo�tena na základ� jednotlivých koeficient� (A až 

E) s p�isouzenými váhami. (20, str. 95 – 96) 

Vzorec 26 - Index IN05 (20, str. 96)

Poslední modifikace z roku 2005 prošla oproti p�edchozímu IN01 zm�nou hodnotících 

interval� vedoucí ke zúžení šedé zóny. Vyhodnocení indexu IN je velmi podobné jako 

u Altmanova indexu. Záv�r je vyjád�en na základ� za�azení vypo�tené hodnoty indexu 

IN do jednotlivých interval� pro jeho hodnocení. (20, str. 96) 

Tabulka 3 – Intervaly pro hodnocení Indexu IN05 (20, str. 96)

Tento nástroj finan�ní analýzy tedy usnad�uje zjiš�ování, zda podnik vytvá�í 

ekonomickou p�idanou hodnotu, tzn. zda je výnosnost vlastního kapitálu vyšší 

než alternativní náklady na kapitál (ROE > WACC). V podmínkách �eských podnik�

tak tento index dokáže identifikovat tvorbu hodnoty v podniku s více než 

E = ob�žná aktiva / krátkodobý cizí kapitál

D = výnosy / aktiva

C = EBIT/ aktiva

B = EBIT / nákladové úroky

A = aktiva / cizí zdroje

IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * D + 0,09 * E

• Bonitní podnik (vytvá�í hodnotu).IN05 > 1,6

• Nevyhran�né výsledky, tzv. šedá zóna.0,9 < IN05 � 1,6

• Bankrotní podnik (hrozí fin. problémy).IN05 � 0,9



34 

84% úsp�šností. Ješt� vyšší spolehlivost vykazuje v p�ípadech, kdy se hodnota 

nevytvá�í, zde je úsp�šnost tém�� 99 %. (10, str. 104) 

Vzhledem ke sv�tové finan�ní krizi lze odhadovat, že tento index dozná dalších úprav 

v koeficientech jednotlivých ukazatel� na základ� analýzy podnik�, jejichž ekonomická 

situace se kv�li krizi zhoršila. 

Klí�ovou vlastností index� IN je jejich tvorba v �eských podmínkách. To je 

p�edpokladem vyšší úsp�šnosti index� p�i jejich kalkulaci z dat �eských podnik�. Další 

výhodou je aplikace indexu na �eské ú�etní standardy, což zajiš�uje jednozna�nost 

využitých ukazatel� v tuzemských podmínkách. Hodnoty jednotlivých ukazatel� jsou 

tedy získány na základ� stejných (�eských) ú�etních standard� za jednotlivé podniky. 

(20, str. 96) 
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3. ANALYTICKÁ �ÁST 

V praktické �ásti diplomové práce je analyzována relativn� mladá spole�nost Golden 

Apple Cinema, a.s. (dále GAC) se sídlem ve Zlín�. V této kapitole jsou uvedeny 

základní charakteristiky spole�nosti a zárove� je podnik podroben n�kolika analytickým 

metodám. 

3.1 Charakteristika spole�nosti 

Obchodní firma:  GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. 

Právní forma:   akciová spole�nost 

Vznik spole�nosti:  2. 3. 2007 

Sídlo:    nám�stí Míru 174, 760 01 Zlín 

Základní kapitál:  10.000.000,- K�

Akcie:    kmenové akcie na jméno v hodnot� 100.000,- K� (20 ks)  

Po�et zam�stnanc�:  15 (stav k 1. 1. 2012) (34) 

Obrázek 3 - Logo Golden Apple Cinema, a.s. (32)

Primárním zám�rem p�i založení spole�nosti Golden Apple Cinema, a.s. bylo z�ízení 

prvního multikina ve Zlínském kraji. V sou�asné dob� se celý provoz a vysílací 

program spole�nosti rozlišuje na t�i základní SBU: 

• Multikino Golden Apple Cinema, 

• Velké kino Zlín, 

• Kino Kv�ten Malenovice. 

3.1.1Poskytované služby 

O hlavní �innosti více napoví výpis n�kterých �inností dle klasifikace CZ NACE, která 

nahradila d�íve využívanou OKE�: 
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• 59140: Promítání film�, 

• 56100: Stravování v restauracích, u stánk� a v mobilních za�ízeních, 

• 581: Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské �innosti, 

• 731: Reklamní �innosti. (35) 

Z uvedené charakteristiky jednotlivých provozoven (kapitola 2.1.3) vyplývá, že nejvíce 

se na tržbách spole�nost podílí multikino GAC. Tržby tvo�í p�edevším výnosy 

ze vstupenek, nemalou roli hraje ale také prodej ob�erstvení. 

Primárn� poskytovanou službou je tedy nabídka promítaných film�. Ceny vstupenek 

jsou rozlišeny dle jednotlivých kategorií zákazník� a dalších specifik. Poslední úpravou 

prošel ceník 2. 1. 2012, kdy byly ceny navýšeny z d�vodu rostoucí sazby DPH. 

Tabulka 4 - Ceník multikina GAC (32; 37)

KATEGORIE 
2D film 3D film 

cena (K�/os.) cena (K�/os.)

 Standard 169 199 
 Rodina 134 174 
 Senior 139 169 
 Student (po-pá) 119 169 
 D�ti (do 12 let) 119 169 
 Levné úterý 99 159 
 První hodina promítání 119 169 
 Po 22. hodin� 119 169 
 Artové filmy 119 169 

 Filmový klub senior� 30 50 

V pr�b�hu jednoho dne je zpravidla v nabídce spole�nosti GAC 15 – 20 film�

a o víkendech bývá tento po�et dvojnásobný. Pravideln� jsou také po�ádány p�lno�ní 

premiéry vybraných film�. Krom� denní nabídky film� a ob�erstvení profituje 

spole�nost také z dalších poskytovaných služeb: 

• pronájem sál� pro firemní a jiné ú�ely, 

• školní projekce s možností volby filmu dle požadavk� školy, 

• reklama na plátn� p�ed projekcí, zadní stran� vstupenek �i city lightech. 
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Spole�nost se p�i podnikání musí orientovat také dle globálních podmínek multikin, 

užívaných tém�� na celém sv�t�. Nap�íklad program multikina se schvaluje p�ibližn�

v pond�lí ráno a je platný od �tvrtka do st�edy. Programy musejí být p�izp�sobovány 

požadavk�m distributor� vysílacích práv, kte�í samoz�ejm� bojují o atraktivní �asy. 

Zpravidla nejlepší filmy se tak vysílají v tzv. „prime time“, který je od 18:30 do 20:30. 

3.1.2Organiza�ní struktura 

Jednou ze silných stránek spole�nosti jsou rozhodn� zam�stnanci.  Jejich dosavadní 

zkušenosti z oblasti kinematografie, nové nápady a podn�ty jsou jedním z d�vod�, pro�

se spole�nost dokáže udržet na trhu v konkurenci mezinárodních �et�zc� multikin. 

Obrázek 4 - Organiza�ní struktura Golden Apple Cinema, a.s. (37; vl. zpracování) 

Velká �ást zam�stnanc� pracuje p�ímo v sídle spole�nosti. Nejvyšší a st�ední úrove�

managementu zajiš�uje kompletní chod všech t�í provozoven. Dopl�kové služby jako 

úklid �i ostraha jsou zajiš�ovány prost�ednictvím outsourcingu. 

3.1.3Provozovny a jejich historie 

Na trhu s kinematografií je možné tuto spole�nost na území �R ozna�it za unikátní, to 

p�edevším z toho d�vodu, že nespadá pod n�který z mezinárodních �et�zc� multikin, ale 
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jedná se o ryze �eskou spole�nost. Z hlediska lokality podnikání je podstatné vymezení 

t�í strategických míst, kde svou �innost GAC provozuje: 

Multikino Golden Apple Cinema 

Jedná se o multikino s lokací v sídle spole�nosti a zárove� nákupním centru Zlaté 

jablko. Multikino GAC je prvním kinem svého druhu ve Zlínském kraji. Návšt�vník�m 

nabídne 6 kinosál� s celkovou kapacitou 949 míst, z toho 12 míst pro invalidy. 

Multikino bylo vystaveno sou�asn� s nákupním centrem Zlaté jablko. Sv�j provoz 

zahájilo 16. kv�tna 2008. Kinosály jsou vybaveny moderními technologiemi. Díky 

Dolby 3D je samoz�ejmostí nabídka film� v 3D projekci. Systém Dolby Surround EX 

pak zaru�uje vnímání prostorového zvuku v nejvyšší kvalit�. (32) 

Další z výhod je poloha multikina v samém centru m�sta Zlína. I pro dojížd�jící 

návšt�vníky je tak zajišt�na výborná dopravní dostupnost. Každý z divák� má možnost 

zakoupit v prostorech multikina ob�erstvení. 

Velké kino Zlín 

Spole�nost GAC je rovn�ž provozovatelem d�íve hlavního m�stského kina ve Zlín�. 

Toto kino stále pat�í m�stu Zlín a jeho provoz je realizován formou nájemní smlouvy. 

Kino je umíst�no v centru Zlína a jeho sou�ástí je také p�ilehlé parkovišt�. 

Stejn� jako mnoho významných staveb ve Zlín�, bylo i Velké kino vystaveno firmou 

Ba�a, konkrétn� v roce 1932. Poslední p�estavbou prošlo kino v roce 2004, kdy byl 

rekonstruován interiér a instalována technologie Dolby Digital Surround EX. 

Pozoruhodná je také p�vodní kapacita, která dosahovala po�tu 2500 míst. 

Velké kino nabízí nyní kapacitu kinosálu 1010 míst, což jej �adí mezi jeden z nejv�tších 

v �R. Práv� díky své velikosti je využíváno mimo klasickou projekci pro p�enosy 

z Metropolitní opery a také po�ádání Mezinárodního festivalu film� pro d�ti a mládež. 

Stánek s ob�erstvením se nachází ve vestibulu. (24) 

Kino Kv�ten Malenovice 

Kino Kv�ten je v místní �ásti Zlína zvané Malenovice. Oproti minulosti toto kino 

ztratilo �ást divák� po založení multikina GAC. Kapacita je 410 míst. Kino promítá 
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4 dny v týdnu a je využíváno jako „Kino ART“, což je projekce film� pro náro�n�jší 

diváky. Provoz byl zahájen v kv�tnu 1981. (24) 

3.1.4Návšt�vnost 

Co nejvyšší návšt�vnost všech t�í provozoven je základním m��ítkem úsp�chu 

spole�nosti Golden Apple Cinema. P�ímo ovliv�uje tržby za prodané vstupné a nep�ímo 

také další výnosy (reklama, ob�erstvení). 

Tabulka 5 - Statistiky provozoven GAC, a.s. v letech 2008 - 2010 (37; vl. zpracování)

Z výše uvedené tabulky je možné sledovat statistiky jednotlivých provozoven a ro�ní 

souhrny v pr�b�hu let 2008 až 2010. Sloupec po�adí prozrazuje, jak si jednotlivé 

provozovny vedou ve srovnání s celou �R dle výše tržeb. Rok 2008 je pr�lomový 

z toho pohledu, že došlo ke zprovozn�ní multikina Golden Apple Cinema. V dalších 

letech to p�ímo ovlivnilo návšt�vnost Velkého kina i Kina Kv�ten. Nár�st po�tu divák�

v roce 2010 oproti roku 2009 je zp�soben ustálením pozice kina pod zavedenou 

zna�kou GAC a také nabídkou širšího spektra p�edstavení (Metropolitní opera, kino 

ART). Tento trend je pozitivní p�edevším p�i pohledu na rostoucí cenu pr�m�rného 

vstupného. 

Dosažení plného obsazení ro�ních kapacit kinosál� je v praxi nemožné, i p�esto je 

rostoucí a co nejvyšší návšt�vnost jedním z primárních cíl� strategií spole�nosti. 

PO�ADÍ KINO P�EDST. DIVÁCI TRŽBY (K�) Ø divák� Ø vstupné (K�)

19. GOLDEN APPLE 5 549 148 671 17 445 325 26 117
32. VELKÉ kino 755 53 505 3 918 557 70 73
116. KV�TEN Zlín 324 7 981 477 226 24 60

6 628 210 157 21 841 108 31,71 103,93
17. GOLDEN APPLE 9 555 257 558 31 177 610 26 121
39. VELKÉ kino 733 33 778 3 164 783 46 94
131. KV�TEN  Zlín 334 4 381 256 397 13 59

10 622 295 717 34 598 790 27,84 117,00
17. GOLDEN APPLE 9057 315 583 42 217 996 34 134
50. VELKÉ kino 683 37 976 3 808 492 55 100
135. KV�TEN  Zlín 314 4 722 301 244 15 64

10 054 358 281 46 327 732 35,64 129,31

 2009 celkem

 2010 celkem

 2008 celkem
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3.2 Analýza oborového okolí 

Z hlediska analýzy podniku je vhodné nejd�íve využít Porter�v p�tifaktorový model. 

Tento model je hojn� využíván pro analýzu oborového okolí, za které jsou považovány 

firmy, jež mezi sebou navzájem sout�ží v obsluze ur�itého trhu podobnými výrobky �i 

službami. (7, str. 46) 

Dle tohoto modelu vychází strategická pozice firmy z analýzy p�ti základních sil: 

• Konkuren�ní rivalita, 

• ohrožení vstupem nových konkurent�, 

• ohrožení ze strany náhrad (subsitut�), 

• vyjednávací síla kupujících, 

• vyjednávací síla dodavatel�. (3, str. 31) 

Konkuren�ní rivalita 

P�ímo ve Zlín� v GAC nemá v podstat� žádného konkurenta, protože spravuje všechna 

3 kina. Pro analýzu konkurent� je t�eba rozší�it sledovanou oblast na celý Zlínský kraj, 

respektive Moravu. 

Obrázek 5 - Po�et kin v �R (33)

Z uvedeného obrázku vyplývá, že ve Zlínském kraji p�sobilo v roce 2010 celkem 35 kin 

a z toho 1 multiplex (multikino GAC). K tomuto faktu je nutno dodat, že p�evážná �ást 
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jsou kina m�stská nebo obecní. T�mto kin�m schází moderní technologie, které hrají 

primární roli v konkuren�ním boji o zákazníka. Navíc tato kina nabízí premiéry 

sv�tových film� s velkým zpožd�ním oproti špi�kovým kin�m na trhu. Další nevýhoda 

menších kin je také omezenost programu a nízké po�ty repríz. Ve Zlínském kraji je tedy 

podstatné vymezení kin s 3D technologií, kterou krom� GAC vlastní tato kina: 

• Kino Vatra Vsetín, 

• Kino Nadsklepí Krom��íž, 

• Kino Máj Uherský Brod. 

Z hlediska provozovaných multikin je sledovaná oblast rozší�ena na celou Moravu. Zde 

se konkuren�ní rivalita m�že týkat p�edevším boje o zákazníky z oblastí se stejnou 

vzdáleností dvou multikin. Dalším potenciálním zákazníkem jsou nap�íklad studenti �i 

pracující, kte�í �asto cestují mezi dv�ma m�sty. Z tohoto d�vodu hraje podstatnou roli 

pro p�ilákání návšt�vníka marketing, umíst�ní, doprovodné aktivity a služby multikin. 

Na Morav� se nachází krom� GAC tato multikina: 

• CineStar – Ostrava a Olomouc, 

• Cinema City – Brno Velký Špalí�ek a Olympia (d�íve Palace Cinemas). 

Základní statistiky konkuren�ního okolí v celé �R zobrazuje následující tabulka: 

Tabulka 6 - Podíl (odhad) multikin na trhu �R (36, vl. zpracování)

ROK SUBJEKT 
PO�ET 

P�EDST. 
PO�ET 

DIVÁK�
TRŽBY 

(v K� v�. DPH) 

2008 

všechna kina �R: 386 319 12 897 046 1 220 237 088  
z toho multikina (25) 276 032 8 557 667 1 026 996 045  

podíl multikin 2008 71,45% 66,35% 84,16% 

2009 
všechna kina �R: 403 198 12 469 365 1 251 065 375  

z toho multikina (24) 300 175 8 666 630 1 087 819 091  
podíl multikin 2009 74,45% 69,50% 86,95% 

2010 

všechna kina �R: 399 099 13 536 869 1 497 321 770  
z toho multikina (26) 296 515 9 471 523 1 293 785 061  

podíl multikin 2010 74,30% 69,97% 86,41% 

2011 

všechna kina �R: 408 760 10 789 760 1 209 874 087  
z toho multikina (26) 308 211 7 201 249 1 002 667 941  

podíl multikin 2011 75,40% 66,74% 82,87% 
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Z uvedených statistik posledních �ty� let je možné vy�íst, že multikina mají 

na programu cca ¾ všech filmových p�edstavení v �R. Z celkového po�tu divák� pak 

navšt�vuje multikina okolo 70 %. V posledním roce zaznamenala multikina pokles 

na 66,74 %, což je s nejv�tší pravd�podobností zp�sobeno investicemi klasických kin 

do 3D technologií. Tento pokles se odrazil také v celkovém podílu na tržbách. 

Z celkového podílu tržeb je oproti podílu zákazník� z�ejmá vyšší cena vstupného 

v multikinech. Statistiku lze shrnout záv�rem, který ur�uje jednozna�nou dominanci 

multikin nad klasickými. 

Vstup nových konkurent�

V �R lze p�edpokládat vstup nových konkurent� na trh pouze v geograficky 

zajímavých a neobsazených místech. V tuto chvíli jsou však již tato místa zpravidla 

kontrolována sítí nadnárodních multikin. 

Proto by vstup nového konkurenta na trh ve Zlínském kraji pravd�podobn� znamenal 

cenovou válku. Výhodou GAC je však stabilita a zavedená zna�ka na trhu. Omezením 

pro vstup konkurenta na trh je p�edevším vysoká kapitálová náro�nost pro z�ízení 

multikina a s ní spojená rizika. 

Hrozba substitutu 

Sledovat filmy je možné krom� kina také v televizi. Zde je však zna�ná �asová prodleva 

oproti p�edstavení v kin�. Zásadní rozdíl je ale také v zážitku z filmu, který si 

návšt�vník z kina vybaveného moderními technologiemi odnáší. Sou�asný trend vývoje 

LCD televizor� a ozvu�ení domácího kina tuto výhodu �áste�n� snižuje. 

Dalším možným substitutem je možnost stažení filmu z internetu. Z tohoto pohledu 

hraje pro kinematografický pr�mysl významnou roli boj proti internetovému pirátství 

a nelegálnímu ší�ení. V nedávné dob� byl uzav�en server megaupload.com, který je 

dle posledních zpráv prvním v po�adí a následovat by m�ly další. Na základ� tohoto 

faktu lze p�edpovídat v dalších letech r�st tržeb v kinematografii. 

Návšt�vník kina samoz�ejm� m�že zvolit také jiný druh zábavy v oblasti kultury, 

nejbližším substitutem z tohoto spektra je zajisté divadelní p�edstavení. Výše uvedené 
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substituty zna�nou m�rou ovliv�ují zákazníka p�i rozhodování, tedy i návšt�vnost kin 

v �R. �asto hraje významnou roli v rozhodování cílových skupin cena vstupenky. 

Kupující (zákazníci) 

Vyjednávací síla návšt�vník� kin je prakticky nulová. Cenu ur�uje samotné kino 

na základ� své marže a minimální ceny stanovené distributorem filmu. Každé kino má 

pak ve své nabídce vstupného slevy pro ur�ité skupiny zákazník�, typy p�edstavení �i 

vysílací �asy. 

Tabulka 7 - Filmový trh �R (25, vl. zpracování)

Ze statistiky filmového trhu v �R provád�ného Unií filmových distributor� vyplývá 

rostoucí cena pr�m�rného vstupného. Ješt� vyšší nár�st lze o�ekávat v roce 2012, kdy 

se zvýšila snížená sazba DPH z p�vodních 10 % na 14 %. 

Dodavatelé 

U každého kina tvo�í zpravidla nejv�tší �ást náklad� zakoupená vysílací práva. Filmoví 

distributo�i jsou tedy hlavními dodavateli. Žeb�í�ek p�ti nejlepších distributor� je 

uveden v následující tabulce: 

Tabulka 8 – Tržní podíly distributor� 2011 (27, vl. zpracování)

Mezi distributory v naší zemi jsou �eské spole�nosti nebo pobo�ky zahrani�ních 

distributor� (p�. Warner Bros). Nejúsp�šn�jším distributorem v �R v roce 2011 byl 

ROK P	EDST. DIVÁK

�ISTÉ TRŽBY

(v tis. K�)
PR
M.

VSTUPNÉ
P	EDST. DIVÁK


�ISTÉ 
TRŽBY

PR
M.
VSTUPNÉ

2008 386 319 12 897 046 1 220 237   94,61 K� 9,19% 0,53% 1,69% 1,15%

2009 403 198 12 469 365 1 251 065   100,33 K� 4,37% -3,32% 2,53% 6,04%

2010 399 099 13 536 869 1 497 322   110,61 K� -1,02% 8,56% 19,68% 10,25%

2011 408 760 10 789 760 1 209 874   112,13 K� 2,42% -20,29% -19,20% 1,38%

SOUHRNNÉ RO�NÍ VÝSLEDKY MEZIRO�NÍ R�ST/POKLES

PO�. DISTRIBUTOR
PO�. 

PREM.
PO�. 

FILM�

1 Bontonfilm 159 687 39,1% 3 784 899 35,1% 411 513 941 34,0% 53 420
2 Falcon 108 816 26,6% 3 261 046 30,2% 377 921 790 31,2% 27 61
3 Warner Bros 39 075 9,6% 1 269 019 11,8% 163 402 507 13,5% 13 44
4 Bioscop/Magic Box 23 796 5,8% 825 168 7,6% 79 427 509 6,6% 10 38
5 Hollywood 37 507 9,2% 654 099 6,1% 77 403 674 6,4% 24 63

P�EDSTAVENÍ NÁVŠT	VNOST TRŽBY (K�)
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Bontonfilm t�sn� pronásledován spole�ností Falcon. �eské spole�nosti zde zastupují 

zahrani�ní majitele práv, s nimiž mají podepsanou exkluzivitu (nap�. Disney 

u spole�nosti Falcon). V první �ad� se jedná o tuhý boj o možnost prodeje práv mezi 

distributory, kdy se každý snaží „ulovit“ ty nejlepší filmy. V dalším sledu jde 

o vyjednávání mezi distributorem a majitelem konkrétních kina. 

P�i vyjednávání mezi kinem a distributorem se stanovuje podíl distributora 

na vstupném. Procenta podílu se odráží ve výsledné cen� vstupenky p�íslušného 

multikina nebo kina. Nejvýhodn�jší podmínky stanovují distributo�i logicky 

pro multikina s nejvyšší návšt�vností. Procenta podílu se zpravidla stanovují fixn�

na celou dobu vysílacích práv, menší distributo�i však n�kdy p�istupují na postupné 

snižování % po ur�itém období (nap�. po 14 dnech). 

Odlišn� stanovené podmínky bývají pro starší filmy, p�íkladem m�že být Filmový klub 

senior� GAC. Zde se stanoví fixní poplatek za den vysílacích práv. Platí pravidlo, že 

�ím nov�jší film, tím je poplatek vyšší. Dolní hranice u starších film� se pohybuje okolo 

2.000 K� za den. Podmínky jsou vždy individuální dle konkrétního distributora a filmu. 

3.3 Horizontální analýza 

Pro zjišt�ní meziro�ních zm�n v rámci sledovaného období jsou analyzovány vybrané 

položky ú�etních výkaz�. V rozvaze jsou uvedeny vývojové trendy aktiv a pasiv, 

ve výkazu zisk� a ztráty trend náklad� a výnos�. 

Z provedené horizontální analýzy vychází n�kolik záv�r�. Primárn� jsou výstupy této 

analýzy stanoveny pro dv� období – zm�ny roku 2009 oproti 2008 a zm�ny 2010 

oproti 2009. Jednotlivé r�sty a poklesy jsou ohrani�eny stanovenou hladinou 

významnosti (+/- 10 %) ve sloupci relativní zm�ny. 

3.3.1Aktiva spole�nosti 

V níže uvedené tabulce jsou zachyceny zm�ny vybraných položek aktiv spole�nosti 

GAC, na základ� kterých jsou stanoveny záv�ry. 
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Tabulka 9 - Horizontální analýza aktiv (vl. zpracování)

Z výše uvedené tabulky horizontální analýzy aktiv vyplývá, že v obou obdobích dochází 

k poklesu celkových aktiv. V prvním sledovaném období je zm�na nepatrná, kdy aktiva 

spole�nosti poklesla o 2,17 %. Druhé období disponuje významným poklesem o 11,8 % 

(2,6 mil. K�). V následujícím rozboru je up�esn�no, �ím je toto snížení zp�sobeno. 

Dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje klesající trend, d�vodem této zm�ny je 

p�edevším opot�ebení softwaru. V prvním období se snížil software o 48,97 %, 

ve druhém pak o 79,73 %. Co se však poklesu této položky tý�e, není vzhledem 

k absolutní výši za st�žejní (pokles 71, resp. 59 tis. K�). 

U dlouhodobého hmotného majetku došlo nejprve k r�stu o 14,73 % a poté k poklesu 

10,04 %. V prvním období je trend zm�ny ovlivn�n p�edevším po�ízením nebo 

modernizací stavby v prvním roce v hodnot� 699 tis. K� a také investicí 

absolutní
(v tis. K�)

relativní
absolutní
(v tis. K�)

relativní

AKTIVA CELKEM -491 -2,17% -2 608 -11,80%
Dlouhodobý majetek 1 519 13,89% -1 302 -10,45%
Dlouhodobý nehmotný majetek -71 -48,97% -59 -79,73%
Software -71 -48,97% -59 -79,73%
Dlouhodobý hmotný majetek 1 590 14,73% -1 243 -10,04%
Stavby 699 100,00% -14 -2,00%
Samostatné mov. v�ci a soubory mov. v. 891 8,26% -1 229 -10,52%
Ob�žná aktiva 228 4,99% 827 17,23%
Zásoby -88 -13,17% -38 -6,55%
Zboží -88 -13,17% -38 -6,55%
Dlouhodobé pohledávky 0 0,00% 1 458 100,00%
Dlouhodob� poskytnuté zálohy 0 0,00% 1 458 100,00%
Krátkodobé pohledávky -385 -24,65% -278 -23,62%
Pohledávky z obchodních vztah� 256 48,39% -390 -49,68%
Stát - da�ové pohledávky -648 -90,25% 92 131,43%
Krátkodobé poskytnuté zálohy 11 4,93% 8 3,42%
Jiné pohledávky -4 -4,35% 12 13,64%
Krátkodobý finan�ní majetek 701 29,94% -315 -10,36%
Peníze -39 -27,27% -30 -28,85%
Ú�ty v bankách 740 33,67% -285 -9,70%
�asové rozlišení -2 237 -31,59% -2 134 -44,05%
Náklady p�íštích období -2 237 -31,59% -2 134 -44,05%

POLOŽKA AKTIV
Zm�na 2009/2008 Zm�na 2010/2009
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do samostatných movitých v�cí, které vzrostly o 8,26 % (891 tis. K�). V položce 

samostatných movitých v�cí se jednalo konkrétn� o nákup serveru a nástavby na 3D 

technologii. Zm�na ve druhém sledovaném období je zp�sobena nepatrným snížením 

staveb, kde odpisy snížily hodnotu o 2 %, a také amortizací samostatných movitých 

v�cí, které tak poklesly o 10,52 %. 

Ob�žná aktiva vykazují rostoucí trend ve výši 4,99 % a posléze 17,23 %. Pozitivní 

vývoj zaznamenaly zásoby, kde se postupn� snížila vázanost prost�edk� ve zboží. 

Ve druhém sledovaném období byly poskytnuty dlouhodobé zálohy, což zvyšuje 

položku dlouhodobých pohledávek o 1458 tis. K�. Tato zm�na m�že pozitivn� p�sobit 

p�edevším na dodavatelsko-odb�ratelské vztahy spole�nosti. 

V rámci krátkodobých pohledávek nastává pozitivní vývojový trend v jejich celkovém 

snižování, což p�i pohledu na rostoucí tržby spole�nosti nazna�uje dobrou platební 

morálku odb�ratel�. Tento pohled je však ovlivn�n celkovou návšt�vností kina, protože 

zákazníci platí za služby okamžit�. Podrobn�jší rozbor však ukazuje, že v prvním 

období je celkový pokles zap�í�in�n p�edevším poklesem 90,25 % u da�ových 

pohledávek v��i státu. Zde lze p�edpokládat, že na konci roku 2008 bylo nárokováno 

DPH na vstupu, které bylo od finan�ního ú�adu vyplaceno v pr�b�hu roku 2009. 

Pohledávky z obchodních vztah� vykazují pozitivní sm�r v podob� poklesu až 

ve druhém období, kdy poklesly o 49,68 %. 

Krátkodobý finan�ní majetek v prvním sledovaném období vzrostl o 29,94 %. Peníze 

v pokladn� poklesly o 27,27 %, což je pozitivní, protože neztrácejí svou hodnotu. 

Naopak výrazn� vzrostly uložené prost�edky na bankovních ú�tech, r�st o 33,67 % však 

lze považovat za logický vzhledem k r�stu tržeb. 

Významné pohyby i vzhledem k absolutní výši však vykazují položky �asového 

rozlišení, konkrétn� náklady p�íštích období. V prvním období se snížily o 31,59 % 

(2,237 mil. K�) a ve druhém období o 44,05 % (2,134 mil K�). D�vodem t�chto pokles�

je nájemné, které je strategicky uzav�eno na delší �asové období. Spole�nost si tak 

pojiš�uje prostory pro podnikání a zamezuje p�ípadnému konkuren�nímu boji. Ten by 

nastal, pokud by konkurent podal vyšší nabídku na pronajaté prostory. Uvedené zm�ny 

jsou primárním klí�em poklesu aktiv spole�nosti v obou sledovaných obdobích. 
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Graf 1 - Horizontální analýza aktiv (v K�) (vl. zpracování) 

Graf 1 poukazuje na zm�ny jednotlivých oblastí aktiv spole�nosti v relativních 

zm�nách. U sloupc� jsou také uvedeny absolutní zm�ny v K�. 

3.3.2Pasiva spole�nosti 

Již p�edb�žn� jsou patrné ur�ité záv�ry pro horizontální analýzu pasiv. Celková pasiva 

vykazují logicky stejný trend jako aktiva, tedy mírný pokles v prvním a výrazn�jší 

pokles (11,8 %) ve druhém období. Následující tabulka uvádí zm�ny vybraných položek 

pasiv spole�nosti sledovaných v horizontální analýze. 
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Tabulka 10 - Horizontální analýza pasiv (vl. zpracování)

Položku vlastního kapitálu ovliv�uje prohloubení neuhrazené ztráty z minulých let. 

Rapidní pokles v prvním období je zap�í�in�n p�edevším po�áte�ními výdaji 

a investicemi související se založením multikina. Ve druhém období se již tento 

klesající trend zmír�uje. U výsledku hospoda�ení lze vy�íst pokles v prvním období, 

který rovn�ž úzce souvisí s po�átkem podnikání spole�nosti. Na druhou stranu je velmi 

pozitivní vývoj mezi lety 2010 a 2009, kdy VH vzrostl o 139,41 %. V roce 2010 

spole�nost poprvé ve své krátké historii dosahuje zisku, což je d�sledkem zefektivn�ní 

proces� v rámci �ízení všech t�í SBU. 

Cizí zdroje v prvním období vzrostly o 10,43 % a ve druhém sledovaném období 

naopak poklesly o 25,14 %. 

U krátkodobých závazk� se negativní trend (r�st o 27,91 %) obrátil v trend pozitivní, 

kdy ve druhém období poklesly o 21,04 %. Závazky z obchodních vztah� výrazn�

vzrostly v prvním období o 77,32 %, ve druhém období je již pohled na tuto položku 

p�ízniv�jší, protože došlo k poklesu o 33,76 %. 

absolutní
(v tis. K�)

relativní
absolutní
(v tis. K�)

relativní

PASIVA CELKEM -491 -2,17% -2 608 -11,80%
Vlastní kapitál -1 875 -20,10% 740 9,93%
Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00%
Výsledek hospoda�ení minulých let -651 -2959,09% -1 874 -278,45%
Neuhrazená ztráta minulých let -651 -2959,09% -1 874 -278,45%
Výsledek hospoda�ení b�žného ú�. období -1 224 -188,02% 2 614 139,41%
Cizí zdroje 1 384 10,43% -3 683 -25,14%
Krátkodobé závazky 1 593 27,91% -1 536 -21,04%
Závazky z obchodních vztah� 1 333 77,32% -1 032 -33,76%
Závazky k zam�stnanc�m 76 22,03% -35 -8,31%
Závazky ze soc. zabezpe�ení a zdr. poj. 34 20,12% -25 -12,32%
Stát - da�ové závazky a dotace 15 57,69% 49 119,51%
Krátkodobé p�ijaté zálohy 0 0,00% 216 100,00%
Dohadné ú�ty pasivní 273 0,00% 2 032 744,32%
Jiné závazky -138 -4,01% -2 741 -82,91%
Bankovní úv�ry a výpomoci -209 -2,77% -2 147 -29,22%
Bankovní úv�ry dlouhodobé -209 -2,77% -2 147 -29,22%
�asové rozlišení 0 0,00% 336 100,00%
Výnosy p�íštích období 0 0,00% 336 100,00%

POLOŽKA PASIV
Zm�na 2009/2008 Zm�na 2010/2009
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Dalším významným bodem je zvýšení položky dohadných ú�t� pasivních ve druhém 

období o 2,03 mil. K� (tj. 744,32 %). Tento r�st je zp�soben zaú�továním 

odhadovaných �ástek nevyfakturovaných závazk� v��i dodavatel�m (nap�. odhad 

provize ze vstupného pro distributory). Nelze opomenout ani výrazný pokles u jiných 

závazk�, kdy došlo k jejich splacení ve výši 2,74 mil. K� (82,91 %). 

Významná je také schopnost splácení dlouhodobého bankovního úv�ru. V prvním 

období ve výši 209 tis. K�, ve druhém již výrazn�ji o 2,15 mil. K� (pokles o 29,22 %). 

Pokud tento trend bude pokra�ovat, bude spole�nost brzy p�ipravena k dalším 

investi�ním p�íležitostem a získání dalšího úv�ru. 

Ve druhém sledovaném období došlo poprvé k zaú�tování výnos� p�íštích období, které 

obsahují prodané p�edplatné (nap�. dárkové poukazy �i smluvené a zaplacené 

p�edstavení školských za�ízení). 

Relativní poklesy a r�sty jednotlivých oblastí pasiv spole�nosti jsou zobrazeny 

v následujícím grafu s popisem absolutních hodnot v K� u jednotlivých sloupc�: 

Graf 2 - Horizontální analýza pasiv (v K�) (vl. zpracování) 
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3.3.3Výkaz zisku a ztráty 

V následující tabulce je uvedena analýza VZZ za 3 sledované roky. Provedením této 

analýzy budou zjišt�ny významné zm�ny v nákladech a výnosech. 

Tabulka 11 - Horizontální analýza VZZ (vl. zpracování)

Vzhledem k zahájení provozu multikina GAC v pr�b�hu roku 2008 je logický rostoucí 

trend u v�tšiny položek VZZ v prvním sledovaném období. 

Tržby za prodej zboží vzrostly v prvním období o 82,68 % a jako pozitivní je 

považováno pomalejší tempo r�stu náklad� na prodané zboží (76,68 %). Tyto výnosy 

souvisí p�evážn� s prodejem ob�erstvení. V dalším sledovaném období vykazují tržby

za zboží op�t rostoucí trend, avšak náklady rostou rychleji. Tento vývoj m�že být 

otázkou optimalizace logistického procesu. P�íznivý vývoj oblasti tržeb za zboží uzavírá 

r�st obchodní marže v obou obdobích. 

Optimistický je pohled rovn�ž na položku výkon�, která je tvo�ena tržbami za prodej 

vlastních výrobk� a služeb. V prvním období vzrostly výkony o 81,46 %, ve druhém 

období o 29,28 %. Díky nižší tendenci r�stu u výkonové spot�eby vykazuje spole�nost 

absolutní
(v tis. K�)

relativní
absolutní
(v tis. K�)

relativní

Tržby za prodej zboží 3 365 82,68% 1 366 18,37%
Náklady na vynaložené prodané zboží 1 085 76,68% 635 25,40%
Obchodní marže 2 280 85,88% 731 14,81%
Výkony 16 515 81,46% 10 773 29,28%
Výkonová spot�eba 14 490 74,30% 7 885 23,20%
P�idaná hodnota 4 305 125,69% 3 619 46,82%
Osobní náklady 3 457 88,66% 386 5,25%
Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku 2 084 294,35% 644 23,07%
Ostatní provozní výnosy 809 91,62% 666 39,36%
Ostatní provozní náklady 190 655,17% -61 -27,85%
Provozní výsledek hospoda�ení -621 -187,61% 3 299 346,53%
Finan�ní výsledek hospoda�ení -603 -188,44% 203 21,99%
Výsledek hosp. za b�žnou �innost -1 224 -188,02% 3 379 180,21%
Mimo�ádný výsledek hospoda�ení 0 0,00% -765 -100,00%
Výsledek hosp. za ú�etní období -1 224 -188,02% 2 614 139,41%

POLOŽKA VZZ
Zm�na 2009/2008 Zm�na 2010/2009
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r�st také v p�idané hodnot�. Ta rostla v první období o 125,69 % a poté o 46,82 %. 

Tento fakt potvrzuje rostoucí návšt�vnost v rámci let 2008 – 2010. 

R�st osobních náklad� v roce 2009 oproti 2008 souvisí s náborem nových zam�stnanc�

do top a st�edního managementu spole�nosti v dob� zahájení provozu multikina a dále 

také s rostoucím po�tem provozních pracovník�. Ve druhém sledovaném období je r�st 

mzdových náklad� již relativn� stabilizovaný. 

Rostoucí položka odpis� je zp�sobena postupnými investicemi do technologií všech t�í 

provozoven. Znatelný r�st vykazují také ostatní provozní výnosy, které vzrostly 

o 91,62 % v prvním a o 39,36 % ve druhém sledovaném období. 

Provozní výsledek hospoda�ení v prvním období poklesl o 187,61 %, což souvisí 

s po�áte�ním rozvojem chodu multikina a získávání zákazník� všech 3 provozoven 

pod novou zna�kou spole�nosti. Ve druhém sledovaném období naopak dochází 

k optimalizaci proces� spole�nosti, která vyústila v r�st provozního VH o 3,29 mil. K�

(346,53 %). 

Finan�ní výsledek hospoda�ení a jeho pokles v roce 2009 ovliv�ují nejvíce úroky 

z úv�ru. V roce 2010 jsou již splacené úroky z úv�ru nižší, proto vykazuje položka 

nákladových úrok� r�st, i p�es tuto skute�nost ale z�stává finan�ní VH záporný. 

Splácení úv�ru a zaplacené nákladové úroky mají významný vliv na celkový VH 

spole�nosti v obou letech. 

Ve druhém roce vznikly spole�nosti také mimo�ádné náklady, které rovn�ž významn�

snižují VH za b�žné ú�etní období. Ztráta z roku 2008 se v roce 2009 ješt� více 

prohloubila (o 188,02 %). V roce 2010 však nastává výrazný obrat k lepšímu, kdy 

spole�nost GAC dosahuje zisku a položka VH za b�žné ú�etní období vzrostla 

o 2,61 mil. K�. 
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Graf 3 - Horizontální analýza VZZ (vl. zpracování)

Graf 3 znázor�uje relativní zm�ny vybraných položek VZZ ve dvou sledovaných 

obdobích. U sloupc� daných položek jsou ur�eny také absolutní zm�ny v K�. 

3.4 Vertikální analýza 

V následující kapitole jsou zpracována data z ú�etních výkaz� formou rozboru 

komponent. Je tedy zjišt�no jakých podíl� dosahují jednotlivé položky oproti stanovené 

základn�. 

3.4.1Struktura aktiv 

Tabulka 12 - Vertikální analýza aktiv (vl. zpracování)
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2008 2009 2010 2008 2009 2010
AKTIVA CELKEM 22 591 22 100 19 492 100,00% 100,00% 100,00%
Dlouhodobý majetek 10 937 12 456 11 154 48,41% 56,36% 57,22%
Dlouhodobý nehmotný majetek 145 74 15 0,64% 0,33% 0,08%
Dlouhodobý hmotný majetek 10 792 12 382 11 139 47,77% 56,03% 57,15%
Ob�žná aktiva 4 571 4 799 5 626 20,23% 21,71% 28,86%
Zásoby 668 580 542 2,96% 2,62% 2,78%
Dlouhodobé pohledávky 0 0 1 458 0,00% 0,00% 7,48%
Krátkodobé pohledávky 1 562 1 177 899 6,91% 5,33% 4,61%
Krátkodobý finan�ní majetek 2 341 3 042 2 727 10,36% 13,76% 13,99%
�asové rozlišení 7 082 4 845 2 711 31,35% 21,92% 13,91%

POLOŽKA AKTIV
VÝŠE POLOŽKY (v tis. K�) PODÍL POLOŽKY
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V uvedené tabulce jsou znázorn�ny podíly jednotlivých položek aktiv na celkových 

aktivech. Podíl dlouhodobého majetku b�hem t�í let postupn� stoupá z 48,41 % 

na 57,22 %. Tento vývoj ur�ují investice do nových technologií, p�i�emž utlumení 

rostoucího trendu je zajišt�no odepisováním dlouhodobého hmotného majetku. Protože 

je podíl dlouhodobého majetku p�ibližn� dvojnásobný než u ob�žných aktiv, m�že být 

spole�nost ozna�ena za kapitálov� t�žkou. 

Ob�žná aktiva vykazují rovn�ž v letech 2008 - 2010 stoupající tendenci z 20,23% 

na 28,86% podíl. Na jejich struktu�e se podílejí zásoby, které se oproti celkovým 

aktiv�m udržují mezi 2,5 % až 3 % podílu. V souvislosti s p�edchozí kapitolou 

a definovaným r�stem tržeb, je možné považovat za velmi pozitivní klesající trend 

krátkodobých pohledávek. Spole�nost tak poskytuje svým partner�m levný obchodní 

úv�r v mnohem menším m��ítku. Naopak u krátkodobého finan�ního majetku je 

ozna�ován rostoucí podíl za negativní. Vzhledem k tomu, že tuto položku tvo�í peníze 

na bankovních ú�tech a v hotovosti, m�la by spole�nost vyhledat vhodn�jší varianty 

pro zhodnocení t�chto prost�edk�. 

Za atypický p�íklad lze ozna�it podíl položek �asového rozlišení. To dosahuje v prvním 

roce 31,35% podílu na celkových aktivech. V roce 2010 je již tento podíl snížen 

na 13,91 %. 

Graf 4 - Struktura aktiv (vl. zpracování)
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3.4.2Struktura pasiv 

Tabulka 13 - Vertikální analýza pasiv (vl. zpracování)

Ve vertikální analýze pasiv je stanovena jako základna suma celkových pasiv. Pom�r 

vlastního a cizího kapitálu se krom� roku 2009 p�ibližuje doporu�eným hodnotám. 

Základní kapitál akciové spole�nosti v hodnot� 10 mil. K� tvo�í základnu položky 

vlastního kapitálu. Pom�r vlastního kapitálu je zvyšován p�edevším zm�nami ve VH. 

U cizích zdroj� je patrný kladný pr�b�h klesajícího podílu bankovních úv�r�

na celkových pasivech. To je známkou postupného splácení úv�ru. Krátkodobé závazky 

jsou v relativn� vysokém pom�ru oproti celkovým pasiv�m. Spole�nost tak využívá 

levného obchodního úv�ru u svých dodavatel�. 

Graf 5 - Struktura pasiv (vl. zpracování)

2008 2009 2010 2008 2009 2010
PASIVA CELKEM 22 591 22 100 19 492 100,00% 100,00% 100,00%
Vlastní kapitál 9 327 7 452 8 192 41,29% 33,72% 42,03%
Základní kapitál 10 000 10 000 10 000 44,27% 45,25% 51,30%
Výsledek hospoda�ení minulých let -22 -673 -2 547 -0,10% -3,05% -13,07%
Výsledek hosp. b�žného ú�etního období -651 -1 875 739 -2,88% -8,48% 3,79%
Cizí zdroje 13 264 14 648 10 965 58,71% 66,28% 56,25%
Krátkodobé závazky 5 708 7 301 5 765 25,27% 33,04% 29,58%
Bankovní úv�ry a výpomoci 7 556 7 347 5 200 33,45% 33,24% 26,68%
�asové rozlišení 0 0 336 0,00% 0,00% 1,72%

POLOŽKA PASIV
VÝŠE POLOŽKY (v tis. K�) PODÍL POLOŽKY
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3.4.3Struktura náklad� a výnos�

Následující tabulka zobrazuje strukturu náklad� a výnos� dle celkových tržeb jako 

stanovené základny. 

Tabulka 14 - Vertikální analýza náklad� a výnos� (vl. zpracování)

Vzhledem k p�edm�tu podnikání v oblasti služeb je ve výnosech logicky nejvyšší podíl 

tržeb za služby, který se pohybuje okolo 83 – 84 %. Patrný podíl mají ale také tržby 

za zboží, kam spadá p�edevším prodej ob�erstvení, jež tvo�í cca 15 – 17 % z celkových 

tržeb spole�nosti. Další položky výnos� spole�nosti jsou oproti celkovým tržbám 

zanedbatelné. 

Nejv�tší �ást náklad� spole�nosti vytvá�í výkonová spot�eba. V této kategorii pak 

dominují náklady za služby, které tvo�í v pr�m�ru 65% podíl na celkových tržbách. 

Do služeb lze u vybraného subjektu za�adit nap�íklad zakoupená vysílací práva, 

úklidové služby �i nájemné. Spot�eba materiál� a energií dosahuje rovn�ž významného 

podílu od 12,5 do 16 % na celkových tržbách. Náklady související s nákupem zboží 

jsou na úrovni p�tiprocentního podílu. 

2008 2009 2010 2008 2009 2010
TRŽBY CELKEM 24 343 44 223 56 362 100,00% 100,00% 100,00%
Tržby za prodej zboží 4 070 7 435 8 801 16,72% 16,81% 15,62%
Náklady na vynaložené prod. zboží 1 415 2 500 3 135 5,81% 5,65% 5,56%
Obchodní marže 2 655 4 935 5 666 10,91% 11,16% 10,05%
Výkony 20 273 36 788 47 561 83,28% 83,19% 84,38%
Tržby za prodej vl. výrobk� a služeb 20 273 36 788 47 561 83,28% 83,19% 84,38%
Výkonová spot�eba 19 503 33 993 41 878 80,12% 76,87% 74,30%
Spot�eba materiálu a energie 3 031 6 916 7 082 12,45% 15,64% 12,57%
Služby 16 472 27 077 34 796 67,67% 61,23% 61,74%
P�idaná hodnota 3 425 7 730 11 349 14,07% 17,48% 20,14%
Osobní náklady 3 899 7 356 7 742 16,02% 16,63% 13,74%
Odpisy 708 2 792 3 436 2,91% 6,31% 6,10%
Provozní výsledek hospoda�ení -331 -952 2 347 -1,36% -2,15% 4,16%
Nákladové úroky 268 874 678 1,10% 1,98% 1,20%
Finan�ní výsledek hospoda�ení -320 -923 -720 -1,31% -2,09% -1,28%
VH za ú�etní období -651 -1 875 739 -2,67% -4,24% 1,31%

POLOŽKA VZZ
VÝŠE POLOŽKY (v tis. K�) PODÍL POLOŽKY
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I p�es rostoucí trend podílu p�idané hodnoty musí podnik hlídat vývoj podílu výše 

uvedených položek. P�idaná hodnota vykazuje v pr�b�hu let 2008 – 2010 r�stu 

z 14,07 % na 20,14 %. 

Pozitivní trend je evidentní u osobních náklad�, jejich podíl v roce 2010 poklesl tém��

o 3 % z celkových tržeb. Tato skute�nost je zp�sobena rostoucími tržbami 

p�i „konstantních“ mzdových nákladech v roce 2009 a 2010. Další významnou 

položkou jsou také odpisy, které p�i maximalizaci tržeb postupn� snižují VH na 6% 

úrovni z tržeb. 

U provozního výsledku hospoda�ení jsou záporné výpo�ty let 2008 a 2009, kdy je 

podnik ve ztrát�. V roce 2010 však vytvá�í spole�nost GAC provozní zisk ve výši 

4,16 % z celkových tržeb. 

Finan�ní výsledek hospoda�ení ovlivn�ný nákladovými úroky ovliv�uje celkový VH. 

Jeho podíly jsou však nulové vzhledem ke ztrát� v této oblasti VZZ. 

Výsledek hospoda�ení za ú�etní období není hodnocen v prvních dvou ztrátových 

letech. V roce 2010 pak dosahuje 1,31 % podílu na celkových tržbách. Tento výsledek 

je výrazný, ale vzhledem ke ztrát� z p�edchozích dvou let m�že být ozna�en 

za uspokojivý. Spole�nost by se nadále m�la snažit maximalizovat sv�j zisk ješt�

na vyšší úrove�, na základ� výsledk� posledního roku k tomu má nakro�eno. 
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3.5 Rozdílové ukazatele 

Kapitola obsahuje výpo�ty a záv�ry vybraných ukazatel� fond� finan�ních prost�edk�. 

3.5.1�istý pracovní kapitál 

Tento ukazatel indikuje platební schopnost spole�nosti. P�íznivé je tedy dosažení co 

nejvyšších hodnot. 

Tabulka 15 - Výpo�et �PK (vl. zpracování)

UKAZATEL 
HODNOTA (v tis. K�) 

2008 2009 2010 

 Ob�žná aktiva 4 571 4 799 5 626 

 Krátkodobá pasiva 5 708 7 301 5 765 
�PK -1 137 -2 502 -139 

Výsledkem �istého pracovního kapitálu v jednotlivých letech jsou záporné hodnoty, kdy 

se jedná o tzv. nekrytý dluh. Tyto hodnoty jsou zp�sobeny po�áte�ními investicemi 

do spole�nosti, které jsou pokrývány z krátkodobých výp�j�ek od akcioná��. Jako 

pozitivní se dá ozna�it rapidní pokles ukazatele v roce 2010 na -139 tis. K�. 

3.5.2�isté pohotové prost�edky 

Tabulka 16 - Výpo�et �PP (vl. zpracování) 

UKAZATEL 
HODNOTA (v tis. K�) 

2008 2009 2010 

 Pohotové fin. prost�edky 2 341 3 042 2 727 

 Okamžit� splatné záv. 5 708 7 301 5 765 
�PP -3 367 -4 259 -3 038 

Záporné hodnoty ukazatele �PP poukazují na fakt, že by spole�nost nebyla schopna 

okamžit� uhradit všechny své splatné závazky. I p�es relativn� velký podíl pohotových 

finan�ních prost�edk�, zjišt�ný ve vertikální analýze aktiv, je tedy nesoulad s okamžitou 

platební schopností. To m�že být signálem k dob�e vyjednaným podmínkám v rámci 

dodavatelsko-odb�ratelských vztah� a nastavení delších lh�t splatnosti faktur 

od dodavatel�, spole�nost tak �erpá levný obchodní úv�r. Prvotní pohled na tento 

ukazatel je však vzhledem k jeho velikosti negativní. 
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Hodnoty obou rozdílových ukazatel� v jednotlivých letech zobrazuje následující graf: 

Graf 6 - Vývoj rozdílových ukazatel� (vl. zpracování)

3.6 Pom�rové ukazatele 

Pom�rové ukazatele jsou rozd�leny v p�íslušných skupinách podle jejich zam��ení 

do jednotlivých podkapitol. Úvodem je vždy zobrazena tabulka s metodikou výpo�tu 

(bíle v tis. K�) a konkrétním ukazatelem (žlut�). Výsledky jsou porovnány 

s doporu�enými hodnotami nebo oborovým pr�m�rem dle specifik jednotlivých 

ukazatel�. Protože pro skupinu 59 CZ NACE, kam je spole�nost primárn� za�azena, 

nejsou vypo�ítány oborové pr�m�ry, bude srovnání provedeno v rámci celé kategorie I 

CZ NACE (resp. pro rok 2008 kat. H).  
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3.6.1Ukazatele rentability 

Tabulka 17 - Výpo�et ukazatel� rentability (vl. zpracování)

UKAZATEL 
HODNOTA (v tis. K�) 

2008 2009 2010 

 EBIT -331 -952 2 347 

 Celkový kapitál 22 591 22 100 19 492 
 ROI -1,47% -4,31% 12,04% 

 EAT -651 -1 875 739 

 Aktiva 22 591 22 100 19 492 
 ROA -2,88% -8,48% 3,79% 

 EAT -651 -1 875 739 

 Vlastní kapitál 9 327 7 452 8 192 
 ROE -6,98% -25,16% 9,02% 

 EBIT -331 -952 2 347 

 Tržby 24 343 44 223 56 362 
 ROS -1,36% -2,15% 4,16% 

Na základ� dosažených výsledk� m�že být konstatováno, že spole�nost úsp�šn�

podnikala až ve t�etím sledovaném roce (2010), kdy jednotlivé ukazatele rentability 

dosahovaly kladných hodnot. 

Tabulka 18 - Oborové pr�m�ry - rentabilita (22; 23; vl. zpracování)

OBOR. PR�M	R 2008 2009 2010 

 ROE 12,50% -9,82% -1,80% 

 ROA 7,93% 0,00% -0,78% 

 ROS 12,25% -0,01% -2,10% 

V tabulce 18 jsou uvedeny oborové pr�m�ry zjišt�né ze statistik MPO dle klasifikace 

CZ NACE. Pokles hodnot oproti roku 2008 je jednozna�ným d�kazem celosv�tové 

finan�ní krize.  

ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu 

V prvních letech dosahuje ukazatel výnosnosti vloženého kapitálu záporných hodnot. 

P�í�inou je výsledek hospoda�ení, kde spole�nost dosahuje ztráty. Doporu�ené hodnoty 

pro tento ukazatel jsou obecn� stanoveny na 12 – 15 %. V roce 2010 tedy ROI dosahuje 

doporu�ených hodnot, což predikuje sv�tlou budoucnost. 
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ROA – ukazatel rentability celkových aktiv 

Výsledky let 2008 a 2009 jsou op�t kv�li dosažené ztrát� záporné. Podnik se nachází 

pod hodnotami odv�tví. V roce 2010 však spole�nost dosahuje produk�ní sílu podniku 

na úrovni 3,79 %. V tomto roce rovn�ž spole�nost GAC p�evyšuje oborové pr�m�ry 

p�ibližn� o 4,6 %. 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Nejsledovan�jší ukazatel ze strany akcioná�� dosahuje v prvních dvou letech záporných 

hodnot a nachází se hluboko pod odv�tvovými pr�m�ry. V roce 2010 však díky 

dosaženému zisku dochází k obratu a ukazatel rentability VK �iní 9,02 %. To znamená, 

že 9,02 % �istého zisku p�ipadá na 1 K� vlastního kapitálu. Pozitivní je fakt, že 

výsledek roku 2010 podléhá pravidlu ROE > ROA. 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

Hodnoty ziskové marže jsou v letech 2008 a 2009 záporné z d�vodu ztráty. V roce 

2010, kdy bylo poprvé dosaženo zisku, je ukazatel ROS kladný. P�evyšuje také výrazn�

oborové pr�m�ry, což je dobrým signálem pro další podnikání spole�nosti 

a uspokojivým faktem pro akcioná�e. 

Srovnání vybraných ukazatel� rentability je zobrazeno v následujícím grafu: 

Graf 7 - Vývoj ukazatel� rentability (vl. zpracování)
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3.6.2Ukazatele aktivity 

Tabulka 19 - Výpo�et ukazatel� aktivity (vl. zpracování)

UKAZATEL 
HODNOTA 

2008 2009 2010 

 Tržby 24 343 44 223 56 362 

 Celková aktiva 22 591 22 100 19 492 
 Obrat celkových aktiv 1,08 2,00 2,89 

 Tržby 24 343 44 223 56 362 

 Stálá aktiva 10 937 12 456 11 154 
 Obrat stálých aktiv 2,23 3,55 5,05 

 Tržby* 4 070 7 435 8 801 

 Zásoby 668 580 542 
 Obrat zásob 6,09 12,82 16,24 

 Zásoby 668 580 542 

 Denní tržby* 11 21 24 
 Doba obratu zásob 59,09 28,08 22,17 

 Pohledávky 1 562 1 177 899 

 Denní tržby 68 123 157 
 Doba obratu pohledávek 23,10 9,58 5,74 

 Závazky 5 708 7 301 5 765 

 Denní tržby 68 123 157 
 Doba obratu závazk� 84,41 59,43 36,82 

Ukazatele aktivity vyjad�ují efektivitu hospoda�ení s ur�enými položkami podnikových 

aktiv. 

Obrat celkových a stálých aktiv 

Obrat celkových aktiv je v pr�b�hu let 2008 – 2010 vždy nad minimální doporu�enou 

hranicí 1,0. Intenzita využívání podnikových aktiv je vyšší než oborové pr�m�ry 

ve všech sledovaných letech. 

Tabulka 20 - Oborový pr�m�r - obrat celk. aktiv (22; 23; vl. zpracování)

OBOROVÝ PR�M	R 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 0,65 0,29 0,37 

V obratu stálých aktiv probíhá rostoucí vývoj, což je pro spole�nost p�íznivé. 

Dlouhodobý hmotný majetek je tedy efektivn� využíván a pravideln� odepisován. 
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Rostoucí vývoj obratu celkových aktiv oproti kolísavému oborovému pr�m�ru je 

pro p�ehlednost uveden v grafu. 

Graf 8 - Vývoj obratu celkových aktiv (vl. zpracování)

Obrat a doba obratu zásob 

Výpo�et t�chto ukazatel� vychází pouze z �ásti tržeb za prodané zboží. Tento postup je 

zvolen z toho d�vodu, že v položce aktiv „Zásoby“ jsou alokovány pouze zásoby 

ve form� zboží. Podnik je nevýrobního charakteru, tudíž nemá vázány žádné prost�edky 

v materiálu, výrobcích �i nedokon�ené výrob�. 

Poklesy celkových zásoby s rostoucími tržbami zjišt�né v horizontální analýze predikují 

r�st ukazatele obratu zásob. Od roku 2008 do roku 2010 vzrostl p�ibližný po�et obrátek 

za rok z 7 na celkových 17. Spole�nost se tak snaží vázat mén� prost�edk� v zásobách 

(zboží). 

Doba obratu zásob vykazuje klesající tendenci. Z p�vodních 59 dn� v roce 2008 jsou 

zásoby v roce 2010 spot�ebovány (resp. prodány) za 23 dn�. Rychlost doby obratu 

zásob nazna�uje, že spole�nost nemá problémy s nelikvidními zásobami. 

Doba obratu pohledávek a závazk�

Srovnání t�chto dvou ukazatel� sm��uje k pozitivnímu záv�ru. Doba obratu pohledávek 

je v pr�b�hu let 2008 – 2010 nižší než doba obratu závazk�. To je zp�sobeno také tím, 
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že velká �ást tržeb pochází ze služeb – prodeje vstupného, které je inkasováno okamžit�

na pokladnách. Spole�nost tak efektivn� využívá krátkodobých pohledávek k úhradám 

závazk�. Platební morálku závazk� GAC je možné v prvních dvou letech považovat 

z hlediska b�žné praxe za vysokou. V posledním roce se již p�ibližuje obvyklému 

standardu v �eských podmínkách, tedy 2 - 3 týdn�m. Vývoj obou ukazatel� je 

znázorn�n v grafu: 

Graf 9 - Vývoj DO pohledávek a závazk� (vl. zpracování)


	���

2��4
��5�

4����

�2��	

	6�4


����


����

�����

6����

4����

������


��4 
��2 
���

�������-�!��9��� �') " �������-�!��.')�."A



64 

3.6.3Ukazatele zadluženosti 

Zobrazují zadluženost podniku z ur�itých úhl� pohledu. Výpo�et jednotlivých 

ukazatel�: 

Tabulka 21 - Výpo�et ukazatel� zadluženosti (vl. zpracování)

UKAZATEL 
HODNOTA 

2008 2009 2010 

 Cizí kapitál 13 264 14 648 10 965 

 Celková aktiva 22 591 22 100 19 492 
 Celková zadluženost 58,71% 66,28% 56,25% 

 Cizí zdroje 13 264 14 648 10 965 

 Vlastní kapitál 9 327 7 452 8 192 
 Koeficient zadluženosti 1,42 1,97 1,34 

 Vlastní kapitál 9 327 7 452 8 192 

 Celková aktiva 22 591 22 100 19 492 
 Koeficient samofinancování 41,29% 33,72% 42,03% 

 EBIT -331 -952 2 347 

 Nákladové úroky 268 874 678 
 Úrokové krytí -1,24 -1,09 3,46 

Celková zadluženost 

Doporu�ený pom�r 1:1 vlastního a cizího kapitálu byl krom� roku 2009 tém�� spln�n. 

Podíl VK a CK byl již blíže rozebrán ve vertikální analýze pasiv. Proto tento ukazatel 

ješt� srovnáme s oborovými pr�m�ry. 

Tabulka 22 - Oborové pr�m�ry celkové zadluženosti (22; 23; vl. zpracování) 

OBOR. PR�M	R 2008 2009 2010 

 Celková zadluženost 75,43% 58,85% 74,13% 

Z tabulky je možné sledovat, že spole�nost GAC se krom� roku 2009 (kdy se 

prohloubila ztráta z podnikání) pohybuje pod celkovou zadlužeností oborového 

pr�m�ru. Tento fakt lze ozna�it jako pozitivní, protože v dob� nástupu finan�ní krize to 

byla práv� míra podílu vlastního kapitálu, která zachránila mnoho �eských podnik�

p�ed krachem. 
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Koeficient samofinancování je považován pouze za dopl�kový, kdy v sou�tu s celkovou 

zadlužeností dává zpravidla 100 %. 

Koeficient zadluženosti 

Tento ukazatel vykazuje kolísavý trend r�stu a následného poklesu. M�l by dosahovat 

co nejnižších hodnot a vypo�tené hodnoty jsou vzhledem k velikosti spole�nosti 

optimální. Do budoucna lze o�ekávat další pokles spolu se splácením dluhu. 

Ukazatel úrokového krytí 

Stanovuje hranici možného snížení provozního zisku p�ed zdan�ním, aniž by byla 

omezena schopnost plnit úrokové povinnosti. Vzhledem ke ztrát� v prvních dvou letech 

není možné EBIT snižovat. V roce 2010 však dosahuje tento ukazatel p�íznivých hodnot 

a bylo by možné 3,46 krát snížit provozní zisk, aniž by byla omezena schopnost splácet 

úroky. 

3.6.4Ukazatele likvidity 

Vyjad�ují schopnost podniku splácet své závazky, výpo�et jednotlivých ukazatel� je 

uveden v následující tabulce: 

Tabulka 23 - Výpo�et ukazatel� likvidity (vl. zpracování)

UKAZATEL 
HODNOTA 

2008 2009 2010 

 Ob�žná aktiva 4 571 4 799 5 626 

 Krátkodobé závazky 5 708 7 301 5 765 
 B�žná likvidita 0,80 0,66 0,98 

 (Ob�žná aktiva - zásoby) 3 903 4 219 5 084 

 Krátkodobé závazky 5 708 7 301 5 765 
 Pohotová likvidita 0,68 0,58 0,88 

 Pen�žní  prost�edky 2 341 3 042 2 727 

 Krátkodobé závazky 5 708 7 301 5 765 
 Okamžitá likvidita 0,41 0,42 0,47 

Tyto ukazatele je vhodné srovnávat s doporu�enými hodnotami dle literatury 

a oborovými pr�m�ry dle CZ NACE. 
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Tabulka 24 - Oborové pr�m�ry likvidity (22; 23; vl. zpracování)

OBOROVÝ PR�M	R 2008 2009 2010 

 B�žná likvidita 0,89 0,67 0,57 

 Pohotová likvidita 0,50 0,65 0,55 

 Okamžitá likvidita 0,10 0,12 0,11 

B�žná likvidita 

Ukazatel by se m�l pohybovat v doporu�ených hodnotách 1,6 – 2,5. Vypo�tené hodnoty 

všech 3 let tuto podmínku nespl�ují, p�i�emž dokonce sahají pod hranici 1,0. 

Jako pozitivní lze konstatovat dosaženou hodnotu v roce 2010, kdy je p�ekro�en 

oborový pr�m�r. V letech 2008 a 2009 se hodnoty pohybuji okolo oborových pr�m�r�. 

Vzhledem k p�edm�tu podnikání a nízké vázanosti prost�edk� v zásobách jsou logickým 

vyúst�ním nižší hodnoty než doporu�ené. 

Pohotová likvidita 

V prvních dvou letech kolísají výsledky t�sn� pod hranicí doporu�ených hodnot (0,7 – 

1,0). Pozitivní je op�t hodnota dosažená v roce 2010, kdy spole�nost dokáže dostát 

88 % svých krátkodobých závazk� bez odprodeje zásob. V odv�tvovém srovnání lze 

sledovat výrazné p�evýšení výsledk� spole�nosti oproti pr�m�r�m až v posledním roce. 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita bez problém� dosahuje doporu�ených hodnot 0,2 – 0,5. 

Oproti oborovým pr�m�r�m je na tom spole�nost GAC výrazn� lépe. Pohotové 

prost�edky pak slouží p�edevším pro nákup vysílacích práv a zajišt�ní chodu 

ob�erstvení provozovaných kin. Tento ukazatel však m�že být ovlivn�n hodnotou 

pen�žních prost�edk� ke statickému datu (31.12.). 
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3.7 Soustavy ukazatel�

Kapitola obsahuje schémata výpo�t� dvou vybraných bankrotních model�, které 

pohlížejí na více úsek� financí spole�nosti zárove�. Základním cílem výpo�tu index� je 

predikce rizika bankrotu podniku. 

3.7.1Altmanovo Z skóre 

První bankrotní model uvede podnik do celosv�tového m��ítka p�edpov�di finan�ní 

tísn�. Využito je metodiky výpo�tu pro podniky s neobchodovatelnými akciemi: 

Tabulka 25 - Výpo�et Altmanova indexu (vl. zpracování)

UKAZATEL
HODNOTA 

Váha 2008 2009 2010 

 X1 0,717 -0,04 -0,08 -0,01 

 X2 0,847 0,00 -0,03 -0,11 

 X3 3,107 -0,05 -0,13 0,37 

 X4 0,420 0,32 0,29 0,38 

 X5 0,998 1,08 2,00 2,89 
 Altmanovo Z skóre 1,31 2,04 3,53 

Dle výsledk� Altmanova indexu nehrozí firm� finan�ní potíže. V prvních dvou 

sledovaných letech jsou výsledky nevyhran�né a firma se nachází v tzv. šedé zón�. 

Poslední sledovaný rok p�ináší rapidní zlepšení a do budoucna lze o�ekávat p�íznivou 

finan�ní situaci.  

Jednotlivé ukazatele vykazují rostoucí trend krom� ukazatele X2. U tohoto ukazatele je 

zajišt�n p�edpoklad r�stu v dalším období díky dosaženému zisku v roce 2010, což 

pozitivn� ovlivní položku nerozd�lených zisk�. Na základ� uvedených fakt� je možné 

p�edpovídat vhodnou situaci pro realizaci investi�ních p�íležitostí. 

3.7.2Index IN 

Výpo�tem tohoto indexu je dosaženo srovnání finan�ního zdraví s �eskými podniky 

v ryze �eských podmínkách. Hodnoty jednotlivých ukazatel� s p�i�azenými vahami jsou 

uvedeny v tabulce: 
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Tabulka 26 - Výpo�et Indexu IN05 (vl. zpracování)

UKAZATEL
HODNOTA 

Váha 2008 2009 2010 

 A 0,13 0,22 0,20 0,23 

 B 0,04 -0,05 -0,04 0,14 

 C 3,97 -0,06 -0,17 0,48 

 D 0,21 0,23 0,42 0,61 

 E 0,09 0,07 0,06 0,09 
 Index IN05 0,41 0,46 1,54 

Na základ� propo�tených hodnot indexu IN05 hrozí podniku v prvních dvou letech 

finan�ní problémy. V �eských podmínkách tedy podniku hrozí bankrot, což ale vyvrací 

rostoucí trend tohoto indexu. V roce 2010 se podnik již díky dosaženému zisku 

posunuje do šedé zóny a tém�� dosahuje hranice 1,6 bonitního podniku. 

Špatné výsledky z po�átku jsou pravd�podobn� zp�sobeny kapitálovou náro�ností 

po založení samotné akciové spole�nosti a souvisejícími investicemi. Pokud bude 

pokra�ovat v pozitivních výsledcích posledního sledovaného roku, lze o�ekávat 

p�eklenutí prahové hodnoty pro bonitní podnik. 

3.8 Syntéza výsledk� finan�ní analýzy 

Syntézou jsou shrnuty výsledky finan�ní analýzy – tedy kapitol 2.3 – 2.7. Toto 

souhrnné zhodnocení posléze umož�uje komplexn�jší pohled na celý podnik. 

V horizontální analýze byl zjišt�n pokles celkových aktiv, který je zap�í�in�n p�edevším 

zm�nami v položce �asového rozlišení – konkrétn�ji nákladech p�íštích období. Tyto 

zm�ny jsou zap�í�in�ny nájmem zaplaceným dop�edu. Spole�nost si tak prostory 

k podnikání pojistila na n�kolik let, �ímž zamezila vstupu konkurence do prostor 

postavených na míru multikina. 

Pokles celkových pasiv je zp�soben zejména položkou neuhrazené ztráty, kterou 

doprovází nár�st závazk� ve form� dohadných ú�t� pasivních. Pod touto položkou jsou 

p�ijaté výkony, u nichž není prozatím p�esn� stanovena �ástka pro fakturaci, jedná se 

o outsourcované služby jejichž cena vychází ze smluvních ujednání (nap�. se odvíjí 
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dle návšt�vnosti). Za p�íznivý m�žeme považovat pokles krátkodobých závazk�

ve druhém sledovaném období. 

Z výkazu zisku a ztráty je nutné vyzdvihnout pozitivní zm�nu ve výsledku hospoda�ení, 

kdy spole�nost v roce 2010 generovala zisk oproti p�edchozímu ztrátovému období. 

Zisk je doprovázen r�stem tržeb, na kterém má nejvyšší podíl zvýšená návšt�vnost. 

Ve vertikální analýze aktiv tvo�í p�ibližn� polovinu dlouhodobý majetek, což je 

ovlivn�no zakoupenými moderními technologiemi. Postupný pokles položky �asového 

rozlišení je zp�soben p�eú�továním nájemného do náklad� v p�íslušných letech. Zásoby 

spole�nosti tvo�í p�ibližn� �tvrtinu z celkových aktiv. 

Struktura pasiv, s výjimkou roku 2009, odpovídá rozložení 40 % vlastních oproti 60 % 

cizích zdroj�. Tento pom�r nejvíce ovliv�uje generovaný zisk/ztráta a z toho plynoucí 

schopnost splácet úv�r. Za pozitivní m�žeme považovat snižování podílu bankovního 

úv�ru na celkových pasivech, což p�ímo ovliv�uje mírný pokles zadluženosti. 

Z celkových tržeb je logický cca 85% podíl p�i�azen tržbám za služby (vstupné, 

reklama), které jsou dopln�ny prodejem zboží (p�ibližn� 15 %). 

Pomocí rozdílových ukazatel� byl zjišt�n nekrytý dluh (�PK) a prvotní signál 

k neschopnosti splatit krátkodobé závazky v daném okamžiku (�PP). P�í�inou t�chto 

skute�ností jsou realizované po�áte�ní investice, sjednané doby splatnosti a zobrazení 

ukazatel� pro výpo�et pouze na konci ú�etního období. 

Pom�rové ukazatele nastínily fungování podniku v jednotlivých oblastech ekonomiky 

vybraného subjektu. Výsledky prvních dvou období ukazatel� rentability jsou ovlivn�ny 

ztrátou z podnikání, do kladných hodnot se tak p�eklápí až v roce 2010, kdy spole�nost 

generuje zisk. V posledním roce je také pozitivní, že GAC, a.s. p�evyšuje oborové 

pr�m�ry. 

Pomocí obratu celkových aktiv bylo zjišt�no, že podnik efektivn� nakládá se svým 

majetkem, který rovn�ž pravideln� odepisuje. U zásob je nastolen rostoucí trend 

celkového obratu spolu se snižováním doby obratu. Z toho vyplývá, že spole�nost se 

snaží o minimalizaci alokovaných zdroj� v zásobách. V rámci pohledávek a závazk�



70 

rovn�ž podnik hospoda�í efektivn�. Doba obratu závazk� p�evyšuje ve všech 

sledovaných letech dobu obratu pohledávek. Podnik tak „�erpá“ levný obchodní úv�r 

ze závazk�, p�i�emž pohledávky inkasuje bez zbyte�ných odklad�. 

Po výpo�tu úrokového krytí zjiš�ujeme v posledním roce dostate�nou rezervu snížení 

VH, aniž by byla omezena schopnost splácet úroky z dluhu. P�i pohledu na hospoda�ení 

s podnikovými financemi stojí za zmínku také ukazatel okamžité likvidity, který 

bez problém� dosahuje doporu�ených hodnot. 

Na základ� soustav bankrotních ukazatel� jsou výsledky prvních dvou let nevyhran�né, 

resp. nazna�ují možné finan�ní potíže. To je zp�sobeno zejména ztrátou z podnikání. 

V�tší váhu m�žeme p�i�adit výsledk�m indexu IN05, který srovnává podnik v �eských 

podmínkách. V posledním roce se spole�nost dostává na horní mez šedé zóny – tedy 

tém�� do pásma pro bonitní podniky. 

Výrazné zlepšení výsledk� v posledním roce signalizuje optimalizaci proces� celé 

spole�nosti, efektivní nakládání s podnikovými aktivy, minimalizaci náklad�, což je 

doprovázeno zvýšením návšt�vnosti, která má p�ímý vliv na tržby. 

3.9 Analýza SWOT 

Pomocí SWOT analýzy jsou v následujícím obrázku rozklí�ovány jednotlivé body 

silných a slabých stránek, které se zam��ují na interní prost�edí podniku. Naproti tomu 

externí prost�edí podniku, které není tak snadno ovlivnitelné poodhalují p�íležitosti a 

hrozby. Konkrétn�jší rozbor SWOT analýzy je uveden v podkapitolách uvedených 

oblastí. 

SWOT analýza vychází z provedených analytických metod. Formou charakteristiky 

vybraných �ástí podniku byly rozpoznány interní znaky, které umoc�uje 

do ekonomického sm�ru provedená finan�ní analýza. Významné body pro vliv 

externího okolí pak nastínila provedená Porterova analýza p�ti faktor�, jejíž výsledky 

jsou ve finan�ní analýze podpo�eny srovnáním s oborovými pr�m�ry. 
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Obrázek 6 - SWOT analýza GAC, a.s. (vl. zpracování)

3.9.1Silné stránky 

Rostoucí návšt�vnost – Zákazník a jeho návšt�va je hlavním hnacím motorem 

spole�nosti. Návšt�vností jsou p�ímo ovlivn�ny tržby ze vstupného a nep�ímo jsou 

ovlivn�ny také výnosy za reklamu – zájemci o umíst�ní reklamy se rozhodují 

dle velikosti cílové skupiny. 
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Moderní technologie – Díky modernímu ozvu�ení (Dolby Surround EX) a kvalitní 

promítací technologii (Dolby 3D) je zvýšena spokojenost zákazník�. To ovliv�uje jejich 

motivací k návšt�v� dalších film� na stejném míst�. 

Lokalita podnikání – Spole�nost GAC provozuje všechny t�i kina v hlavním m�st�

Zlínského kraje. To umož�uje flexibiln�jší prostor p�i tvorb� týdenních program�

bez nutnosti bojovat s p�ímou konkurencí. 

Programová nabídka – �asový rozsah provozu a také po�et a žánry promítaných film�

umož�uje spole�nosti zacílení na všechny kategorie potenciálních zákazník�. 

V pracovních dnech spole�nost GAC nabízí projekci 15-20 film� a o víkendech cca 

dvojnásobek, což nemá ve Zlínském kraji konkurenci. Díky této konkuren�ní výhod� se 

zajisté da�í získávat zákazníky také z p�ilehlých okres� a turisty, kte�í navštíví Zlín. 

Provozovny – Za výhodu jednotlivých kinosál� lze ozna�it jejich r�znorodost. Velké 

kino disponuje nejvyšší kapacitou (1010 míst) kinosálu, což umož�uje projekci divácky 

atraktivních p�enos� (Metropolitní opera, zahájení Film festivalu). Po�tem kinosál�

naopak p�ináší možnost volby filmu „na míst�“ Multikino GAC. 

Zkušenosti zam�stnanc� – Zam�stnanci jsou jedním z klí�ových bod� �ízení celé 

spole�nosti. Po otev�ení multikina byly jejich zkušenosti jednou z výrazných výhod 

pro rychlé uchycení na trhu. Efektivita a p�ínos je znatelná i v sou�asnosti a d�kazem je 

rostoucí návšt�vnost. 

Akcioná�i – Spole�nost je vlastn�na výhradn� �eskými/slovenskými akcioná�i, což 

na území �R vytvá�í v oblasti podnikání unikát. Jedná se tak o jediné multikino, které 

nepodléhá mezinárodnímu �et�zci kin. Tím získává výhody p�i tvorb� strategií, které tak 

vytvá�í bez vlivu korporátní strategie jako nap�. sjednocený marketing �i další oblasti 

�ízení u multikin Cinema City. V tomto p�ípad� tedy hrají vekou roli také kvalitní lidské 

zdroje. 

Inkaso pohledávek – P�evážná �ást tržeb spole�nosti plyne z prodeje vstupného. 

Výhodou je okamžitá úhrada na pokladn�, která p�ináší možnost využití finan�ních 

prost�edk� k úhrad� splatných závazk�. Doba obratu pohledávek je tedy rapidn� kratší 

než doba obratu závazk� a spole�nost tak �erpá tzv. levný obchodní úv�r. 



73 

Podp�rné aktivity – V prostorách spole�nosti GAC každoro�n� probíhá Mezinárodní 

festival film� pro d�ti a mládež, což zajiš�uje prohloubení vztah� se zákazníky i mimo 

b�žné návšt�vy. Dále jsou nabízena zlevn�ná p�edstavení v rámci Klubu senior� �i 

atypické filmy v rámci promítání Kina ART. 

3.9.2Slabé stránky 

Po�et digitalizovaných sál� – V sou�asné dob� stále nejsou digitalizovány všechny 

kinosály spole�nosti GAC. To omezuje možnosti p�i plánování týdenního programu 

a projekce atraktivních film�, které se již nevyráb�jí na 35 mm pásmech. Vznikají 

zárove� nedostate�né kapacity digitalizovaných kinosál� v tzv. prime time pro divácky 

nejatraktivn�jší filmy. V roce 2012 bude z�ejm� zcela ukon�ena distribuce film�

na 35 mm pásech, což by znamenalo velké omezení projekce nedigitalizovaných 

kinosál�. 

Využití kapacit – I p�es rostoucí návšt�vnost nebývají kinosály v�tšinou pln� obsazeny. 

Jako logický tah se pak jeví zajišt�ní provozu formou pronájmu kinosál�, v opa�ném 

p�ípad� by spole�nost vázala zbyte�né množství prost�edk� v dl. majetku.  

Ceny vstupného – Cena vstupného od zahájení provozu vzrostla, což má vliv na v�rnost 

zákazník�. Primárn� byl r�st zp�soben p�echodem ze strategie stabilizace cen 

na maximalizaci zisku. Za�átkem roku 2012 ceny vzrostly kv�li zvýšení sazby DPH. 

Problémem samotné ceny je pak také fakt, že p�i návšt�v� kina t�í�lennou rodinou 

p�evyšuje cenu originálního DVD nosi�e se stejným filmem. 

Ceny ob�erstvení – Ceny ob�erstvení v prostoru multikina jsou nadsazeny. Na jednu 

stranu je �áste�n� omezeno vytvá�ení �ad. Na druhé stran� pak ale vysoká cena 

ovliv�uje celkovou útratu zákazníka, což má vliv na jeho rozhodování o budoucí 

návšt�v�. 

Outsourcing služeb – Outsourcing ostrahy a úklidu je sice efektivn�jší variantou v rámci 

�ízení multikina, ale zpravidla je také dražší oproti využití služeb skrz vlastní zdroje. 
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3.9.3P�íležitosti 

Využití dotací – Spole�nost by m�la více využívat dota�ních pobídek od Ministerstva 

kultury a také mezinárodních organizací. P�íkladem m�že být mezinárodní sdružení kin 

Europa Cinemas. 

Investice do technologií – Nedostate�ná míra digitalizace kinosál� neumož�uje vysílání 

všech film� v nejatraktivn�jších �asech. Investice do digitalizace kina musí být 

do budoucna primárním cílem. Celosv�tový p�echod z 35 mm pás� na digitální projekci 

je nezadržitelný a kin�m bez digitalizovaných sál� tak z�stane pouze možnost promítání 

starších film�. Podle aktuálních informací má zaniknout distribuce film� na 35 mm 

pásech již v pr�b�hu roku 2012. 

Strategické spolupráce – Navázání strategických spoluprací m�že být do budoucna 

velkým p�ínosem. Jednak je možné nabádat ke spolupráci školská za�ízení, která by 

m�la dávat podn�ty ke zlepšení poskytovaných služeb. Vznikne tak vazba na zvýšení 

po�tu školních p�edstavení a prestiž kina mezi školami. Dalším potenciálním partnerem 

jsou obchodní spole�nosti. Spole�nost GAC m�že nabídnout atraktivní umíst�ní 

reklamy �i pronájem moderních prostor (nap�. pro konference). Zvýší se tak využití 

kapacit kinosál� a tržby za prodej služeb v oblasti reklamy. 

Zákaznický systém – Implementace zákaznického systému je zásadním milníkem 

k posílení vazby návšt�vník� a samotného kina. Nabízené výhody mohou mít kladný 

vliv na návšt�vnost. 

Zvyšování podílu na trhu – Jedna z primárních strategií spole�nosti GAC, kterou 

ovliv�uje p�íliv nových návšt�vník� a celková návšt�vnost. P�i pohledu do budoucna 

spole�nost musí dodržovat trend rostoucí návšt�vnosti, �ímž zvýší „lokální nadvládu“ 

(Zl. kraj), tržby a také zisk.  

Podpis smlouvy ACTA – V lednu 2011 se v Tokiu pod dohodu zvanou ACTA podepsalo 

22 �lenských zemí EU. Jedná se o významnou událost v oblasti boje 

proti internetovému pirátství. Protože se prozatím jedná pouze o dohodu, není 

legislativn� zakomponována v zákonech EU. Samotné za�len�ní podmínek 
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do legislativy by výrazn� omezilo stahování film� z internetu a zajisté by vzrostla 

návšt�vnost kin po celém sv�t�. 

Rozší�ení portfolia služeb – Vyhledání mezer na trhu je základním kamenem budoucího 

úsp�chu. Spole�nost GAC m�že rozší�it nabídku promítaných film� o promítací hodiny 

zam��ené na ur�ité žánry. Dále se naskýtá možnost z�ízení nových kinosál� s 4D �i 5D 

technologiemi. 

3.9.4Hrozby 

Konkurence – Vstup nových konkurent� na trh a p�edevším do bližších lokalit m�že 

zp�sobit cenovou válku, úbytek zákazník� a logicky i snížení tržeb. 

Prohloubení celosv�tové finan�ní krize – Celosv�tová finan�ní krize má p�ímý vliv 

na úspory domácností. P�i rozhodování o návšt�v� p�edstavení v kin� by pak 

prohloubení krize m�lo negativní vliv. 

R�st snížené sazby DPH – M�že mít negativní vliv na návšt�vníka jakožto poplatníka 

dan� z p�idané hodnoty. Spole�nost m�že ponechat ceny na stejné úrovni na úkor 

své marže, pravd�podobn�jším scéná�em je ale zvýšení cen. 

Zvýšení cen vysílacích práv – Zvýšení cen vysílacích práv m�že nastat za�azením 

dohody ACTA do platné legislativy EU. Tento úkon „skoncuje“ éru stahování film�

zdarma, což vyžene nahoru ceny od distributor� film�. Ovlivn�ny by tak byly 

p�edevším náklady spole�nosti za nákup vysílacích práv. 

Internetové pirátství – Je pro spole�nost GAC a v podstat� pro všechny kina 

„indikátorem“ snižování tržeb. Stahování film� a porušování autorských práv negativn�

p�sobí na kinematografii po celém sv�t�. 

Odchod klí�ových zam�stnanc� – Odchod zam�stnanc�, kte�í p�sobí ve spole�nosti 

delší dobu by mohl mít vliv na snížení efektivity interních proces�. 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY 

Zpracované analýzy interního a externího prost�edí jsou s p�ihlédnutím k finan�ní 

situaci podniku vyhodnoceny prost�ednictvím SWOT analýzy.  

Navrhované zm�ny jsou popsány v jednotlivých podkapitolách v�etn� vyty�ení výhod 

z nich plynoucích. Oblast návrh� je primárn� zam��ena na tyto zm�ny: 

• Digitalizace kinosálu (zakoupení serveru), 

• využití dota�ních p�íležitostí, 

• rozší�ení portfolia služeb – modernizace/investice do 5D kinosálu, 

• navázání strategických spoluprací, 

• implementace praktické pom�cky pro pravidelné vyhodnocování finan�ních 

výsledk�. 

Cílem návrh� je posílení pozice na trhu, upevn�ní vztah� se stávajícími zákazníky 

a zárove� oslovení dalších potenciálních zákazník�. Kapitola návrh� reaguje 

na vymezené p�íležitosti a uvádí praktická doporu�ení pro zlepšení a zefektivn�ní 

podnikových proces� z finan�ního i nefinan�ního hlediska. 

4.1  Za�len�ní do Europa Cinemas 

První z návrh� reaguje na požadavky managementu spole�nosti GAC z hlediska využití 

dota�ních p�íležitostí. Primárn� je nutné spole�nost za�lenit do organizace Europa 

Cinemas (dále také EC). 

Europa Cinemas je mezinárodní sí� evropských kin se sídlem v Pa�íži, která byla 

založena v roce 1992. Od po�átku svým �len�m nabízí �adu finan�ních podpor. Ty jsou 

zam��eny p�edevším na podporu promítání evropských film� a organizaci aktivit 

pro mladé diváky, které podporují evropskou filmovou tvorbu. (21) 

V sou�asné dob� je zapojeno do sít� EC 1057 kin z 64 stát� a 599 m�st. Tímto 

rozsahem pokrývají aktivity organizace celkem 2891 promítacích pláten. Mezi �leny je 
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28 �eských kin. Z vymezených konkurent� jsou zapojena kina Vatra Vsetín a Hv�zda 

Uherské Hradišt�. (21) 

Obrázek 7 - Logo Europa Cinemas (21)

Pro vstup do EC je nutné splnit administrativní náležitosti, které souvisejí p�edevším 

s vypln�ním p�íslušného formulá�e. Nejbližší možný termín pro podání žádosti je 

od �ervence 2012 do srpna 2012. Žádosti zájemc� o vstup budou hodnoceny Komisí 

expert� v �íjnu. D�ležité je také za�azení �eské republiky mezi zem�, jejichž kina 

mohou o vstup žádat. Úsp�šní žadatelé budou oficiáln� za�azeni do Europa Cinemas 

od za�átku roku 2013. (28) 

Postup podání žádosti: 

1. Zaslání požadavku o vstup do sít� EC: 

• Žadatel zasílá na e-mail info@europa-cinemas.org spolu s kontaktními 

informacemi a základními údaji o kin�. 

• Následn� obdrží žadatel p�ihlašovací údaje do �lenské zóny. 

2. Podání registra�ního žádosti v �lenské zón�: 

• Vypln�ní informací týkajících se žadatele. 

• Dopln�ní programu kina za první pololetí 2012 (v MS Excel). 

• Potvrzení a stažení registra�ní žádosti v elektronické podob�. 

3. Odeslání tišt�né a podepsané podoby registra�ní žádosti poštou: 

• Dopln�ní dalších informací o kin� - soupis aktivit zam��ených na mladé 

diváky, fotografie prostor nebo kopie vydávaných publikací. (28) 

Výhody zapojení do Europa Cinemas: 

• rozší�ení spektra promítaných film�, 

• možnost využití finan�ní podpory, 

• vým�na zkušeností se zahrani�ními �leny, 
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• oslovení divák� novým sm�rem, 

• možnost vytvo�ení nových aktivit pro mladé diváky, 

• prestiž ze za�azení do mezinárodní sít� kin. 

Vyplývající výhody jednozna�n� p�evyšují administrativní náro�nost tohoto projektu. 

Z finan�ního hlediska lze o�ekávat r�st tržeb za vstupné a na druhé stran� také zvýšení 

mzdových náklad� na administrativu. 

4.1.1Program MEDIA 

V návaznosti na za�azení do mezinárodní sít� multikin Europa Cinemas je dalším 

návrhem využití finan�ní podpory z programu MEDIA. 

Zam��ení programu MEDIA vychází z p�íslušné p�íru�ky: 

• Nár�st po�tu a diverzifikace promítaných evropských (nenárodních) film�

s cílem zvýšení návšt�vnosti t�chto film�. 

• Posílení iniciativy kin se zam��ením na mladé diváky. 

• Podpo�ení digitální projekce evropských film�. (30) 

Úsp�šný žadatel obdrží dotaci od 15.000 do 45.000 € dle po�tu zapojených kinosál�. 

Dotace je posléze rozd�lena na dv� oblasti: 

• 80 % z poskytnuté �ástky je sm��ováno na promítání evropských (nenárodních) 

film�, 

• 20 % z celkové �ástky obdrží p�íjemce na podp�rné aktivity zam��ené na mladé 

diváky (workshopy, publikace, propaga�ní akce). 

• Dotace m�že být navýšena t�emi bonusy: 

o Diversifikace dle p�vodu zahrnutých evropských film� v programu. 

o Promítání film� ocen�ných v rámci Europa Cinemas Label. 

o Promítání film� v digitálním formátu. (30) 

D�ležité je spln�ní podmínek vysílání alespo� 20 % evropských (nenárodních) film�

p�i vstupném 1 €. (30) 
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Výše dotace pro Golden Apple Cinema, a. s. posléze vychází z následující tabulky: 

Tabulka 27 - Výše podpory pro kina s 2 a více kinosály (30)

Po�et 
podpo�ených 

kinosál�

Maximální 
ro�ní 

p�ísp�vek 
celkem (v €) 

Podpora 
tvorby 

programu (v 
€) 

Podpora 
mladého 

obecenstva (v 
€) 

Min. % evrop. 
film� v 

programu 
multiplexu 

Min. % evrop. 
film� v 

programu 
kinosálu 

2 17 500 14 000 3 500 49% 44% 

3 20 000 16 000 4 000 48% 43% 

4 22 500 18 000 4 500 47% 42% 

5 25 000 20 000 5 000 46% 41% 

6 27 000 22 000 5 000 45% 40% 

7 29 000 24 000 5 000 45% 40% 

8 31 000 26 000 5 000 45% 40% 

9 33 000 28 000 5 000 45% 40% 

10 35 000 30 000 5 000 45% 40% 

11 37 000 32 000 5 000 45% 40% 

12 39 000 34 000 5 000 45% 40% 

13 41 000 36 000 5 000 40% 35% 

14 43 000 38 000 5 000 40% 35% 

15 a více 45 000 40 000 5 000 40% 35% 

Z uvedené tabulky vyplývá, že by multikino mohlo žádat ro�n� o 27.000 € (cca 

675.000,- K�), a pokud budou do žádosti zahrnuty také Velké kino a Kino Kv�ten, bude 

maximální výše ro�ní dotace 31.000 € (cca 775.000,- K�). Do programu MEDIA je ale 

možné za�adit pouze dv� mén� kapacitn� vytížené provozovny, v tomto p�ípad� by 

dotace �inila 17.500 € (cca 437.500,- K�). 

Ovlivn�ní tržeb spole�nosti z ú�etního hlediska: 

P�i zú�tování nároku na provozní dotaci budou nyní ve výnosech tržby zohledn�ny 

na ú�tu 648 – Ostatní provozní výnosy oproti p�vodnímu ú�tování na ú�et 618 – Tržby 

za služby. Vybrané vstupné v požadované výši dle podmínek dotace ovšem bude 

zaú�továno na ú�et 618. 

Co p�inese zapojení do programu MEDIA: 

• nové spektrum kvalitních film� i pro náro�né diváky, 

• možnost nahrazení �ásti divácky neatraktivních film� evropskými filmy, 

• p�íležitost pro vytvo�ení nového filmového klubu, 
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• úhradu náklad� na vysílací práva z dotace, 

• finan�ní podporu pro oslovení mladého obecenstva, 

• zajímavou nabídku pro cenov� náro�né diváky. 

Doporu�ení: 

Záv�rem je doporu�ení aplikovat tento program do mén� využívaných kinosál�, kde 

se m�že maximalizovat po�et denn� promítaných film�. Rozjezd promítání evropských 

film� bude nutné podpo�it marketingovou propagací, jejíž finan�ní zajišt�ní tvo�í 20 % 

z celkové �ástky dotace. 

D�ležité je také vyzdvihnout finan�ní i nefinan�ní stránku p�ínos�. Spole�nost 

nabídne divák�m nové spektrum film�, p�i�emž zvýší propagaci sm��ovanou na mladé 

obecenstvo. Po finan�ní stránce budou tyto aktivity dotovány z prost�edk� Europa 

Cinemas. Z t�chto prost�edk� budou pokryty také provozní náklady za promítání 

evropských film� daných film�. 

4.1.2Young audiences 

Dota�ní p�íležitost ve výši 3.000 – 5.000 €, která je zacílena na mladé obecenstvo. 

Cílem je posílit aktivity kin zam��ené na mladé diváky tak, aby návšt�vníky zaujaly 

evropské filmy a postupn� se vytvá�ely nové genera�ní skupiny divák�. (31) 

�erpání finan�ní podpory p�ináší v tomto ohledu spole�nosti n�kolik výhod: 

• posílení vztahu mladých návšt�vník� ke kinu, 

• možnost uspo�ádání školních p�edstavení v rámci dota�ní p�íležitosti, 

• p�íležitost k vytvo�ení workshop� na téma tvorby videa, scéná�� apod., 

• cenov� zajímavá nabídka film� v�etn� doprovodných aktivit pro školy. 

Vyhodnocení Young audiences z hlediska náklad�: 

Využitím programu Young audiences vznikne spole�nosti úspora v nákladech 

na marketingovou propagaci a po�ádání školních p�edstavení ve výši minimáln�

100.000,- K�. 
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4.1.3Digital projection 

Další možností �erpání finan�ních prost�edk� po zapojení do mezinárodní sít� kin 

Europa Cinemas je program zam��ený na podporu digitalizace kin. 

Nárok na podporu má kino zapojené do sít� EC, které ro�n� odvysílá minimáln�

5 evropských (nenárodních) film� a uspo�ádá 150 p�edstavení, to vše v digitálním 

formátu. Výše obdržené dotace nesmí p�ekro�it 20.000 €, p�i�emž �erpání m�že 

probíhat nejvýše po dobu 5 let. Maximální výši dotace v jednotlivých letech rozlišenou 

dle kina vybaveného jedním nebo více digitálními projektory zobrazuje uvedená 

tabulka. (29) 

Tabulka 28 - Maximální hranice �erpání v jednotlivých letech (29)

Po�et 
digitálních 
projektor�

Výše dotace "Digital projection" (v €) 

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 

1 5 000 5 000 4 000 3 000 2 000 

2 a více 10 000 10 000 8 000 6 000 4 000 

P�ínosy pro podpo�ené kinosály: 

• úspora náklad� na provoz digitalizovaných kinosál�, 

• pokrytí �ásti po�izovací ceny digitálních projektor�. 

4.1.4Shrnutí p�ínos� zapojení do sít� Europa Cinemas 

Z hlediska podmínek a výše jednotlivých dotací po zapojení do sít� Europa Cinemas je 

doporu�eno �erpání dotací na dv� provozovny – Kino Kv�ten a Velké kino. D�vodem 

je nižší využití kapacit t�chto provozoven. Velké kino navíc disponuje nejvyšší 

kapacitou, což je velmi výhodné pro uspo�ádání školních p�edstavení �i jiných 

doprovodných aktivit pro mladé diváky. T�mto provozovnám zapojení do jednotlivých 

program� p�inese výše specifikované výhody p�i minimální kapitálové náro�nosti. 

Vybrané provozovny nabídnou divák�m nové spektrum film� pod záštitou zna�ky 

Golden Apple Cinema. V této souvislosti lze o�ekávat efekt nep�ímého ovlivn�ní r�stu 

návšt�vnosti samotného multikina. 
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Druhou možností je potom vy�len�ní jednoho kinosálu v multikin� pro ú�ely Europa 

Cinemas. Muselo by však dojít k jeho odlou�ení od zbytku kinosál� a nejlépe také 

k p�ejmenování, podobn� to provedla konkurence Village Cinemas v pražském 

obchodním centru And�l. 

Záv�rem je nutné podotknout, že p�ínosy zapojení do EC jsou finan�ního i nefinan�ního 

charakteru. Po finan�ní stránce dojde k pozitivnímu ovlivn�ní náklad� i tržeb 

spole�nosti. Z nefinan�ních p�ínos� je možné jmenovat zvýšení využitelnosti kapacit, 

rozší�ení portfolia nabízených film� �i marketingovou propagaci sm��ovanou na mladé 

obecenstvo. P�ínosy povedou ke zvýšení vazby zákazník� ke spole�nosti, což pozitivn�

ovliv�uje budoucí návšt�vnost GAC, a.s. 
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4.2 Investice do digitalizace 

Kapitola obsahuje návrh na digitalizaci jednoho kinosálu s vypo�tením výnosnosti 

a kapitálové náro�nosti této investice. 

Digitalizace kinosál� je v dnešní dob� základním stavebním kamenem budoucnosti 

každého kina. V pr�b�hu roku 2012 totiž bude zrušena výroba film� na 35 mm 

pásech, a distributo�i tak budou nabízet pouze filmy v digitalizovaném formátu. S touto 

zm�nou lze o�ekávat „destrukci“ menších kin, protože nebudou mít finan�ní prost�edky 

na digitalizaci. Návšt�vníci t�chto kin tak budou vyhledávat nová kina 

i pro p�íležitostné návšt�vy. Proto bude pro každé kino velmi d�ležitý boj o nové 

zákazníky z oblastí, kde již nedokážou menší kina nabízet nejnov�jší filmy. 

Digitalizovaný kinosál p�ináší tyto výhody: 

• vysílání žádaných premiér ve více kinosálech zárove�, 

• promítání více divácky atraktivních film� v hlavním �ase (tzv. prime time), 

• p�íprava kinosálu na p�íští rok, kdy se již nebudou vyráb�t 35 mm pásy, 

• zjednodušení �inností pro obsluhu promítání (viz obrázek �. 9), 

• snížení náro�nosti na skladování, dopravu a manipulaci (20-30 kg vs. 1 kg), 

• neopot�ebení kvality filmu po vícenásobném promítání, 

• možnost rychlé modernizace serveru o 3D nadstavbu, 

• film nabízený návšt�vníkovi ve vyšší kvalit�. 

  

Obrázek 8 - Navíjení pásu vs. spušt�ní filmu na digitálním projektoru v GAC, a.s. (26)
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Z uvedených výhod vyplývá impulz ke zpracování investi�ního zám�ru. Lze o�ekávat 

navýšení tržeb díky vysílání divácky atraktivních film�, které již nejsou k dispozici 

na 35 mm pásech. Zárove� je nutno po�ítat se zvýšením fixních náklad�, protože 

spot�eba energií je u digitální projekce vyšší než u klasických promítacích stroj�. 

4.2.1Kapitálová náro�nost investice 

Z hlediska doby životnosti investice nesmí dojít p�i odhadu k výraznému p�evýšení. 

Vzhledem k vývoji technologií v oblasti digitalizace je proto stanovena doba životnosti 

na maximální hranici 6 let, což p�ekra�uje dobu odepisování pouze o 1 rok. Výdaje 

ur�ené pr�m�rem tržních cen jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 29 - Kapitálové výdaje investice (vl. zpracování)

DRUH VÝDAJE 
VÝDAJ 

(v tis. K�) 

 DCI server (2D) 1 300 
 3D nadstavba 800 
 Související rekonstrukce 50 

 Celkem 2 150 

Celková suma kapitálových výdaj� v nultém roce investice vychází na 2,15 mil. K�.  

Z hlediska stanovení p�íjm� spole�nosti lze dle expertních odhad� o�ekávat zvýšení 

tržeb kinosálu o 5 - 7 %. Výpo�et p�ír�stku tržeb vychází z pr�m�rných tržeb 

za návšt�vnost z posledních dvou let, kdy bylo multikino v provozu po celý rok. 

Pr�m�rné tržby za prodané vstupné jsou ješt� vyd�leny po�tem kinosál�. Pr�m�rná 

tržba na kinosál v období 2009 – 2010 �iní 12,232 mil. K�. P�ír�stek stanovený 

na úrovni 6 % pro první rok je tedy 734 tis. K�. V dalších letech provozu 

rekonstruovaného kinosálu po�ítáme konstantní p�ír�stek tržeb za vstupné ve výši 4 %. 

Tento p�ír�stek vychází z velmi opatrné varianty predikce tržeb stanovených na dolní 

hranici. 

P�ír�stek náklad� je stanoven na úrove� 40 % z navýšení tržeb, což p�ibližn� odpovídá 

náklad�m odvád�ným distributor�m za vysílací práva. Zapo�ítán je navíc p�ír�stek 

fixních náklad� za spot�ebu energií na provoz DCI serveru oproti promítacímu stroji, 
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který se dle odborných odhad� pohybuje okolo 40 tis. K� za rok. Vzhledem k již 

zmín�né menší náro�nosti na obsluhu i skladování se s dalším p�ír�stkem náklad�

nepo�ítá. 

V daném výpo�tu je zapo�ítána rovn�ž dotace od Ministerstva kultury ze Státního fondu 

pro podporu a rozvoj �eské kinematografie. Tato dotace je poskytována na základ�

získaného po�tu bod� dle hodnotících kritérií. Zde by pro Golden Apple Cinema nem�l 

�init problém získat pot�ebný po�et bod�. Jedním z hodnotících kritérií je také zapojení 

kina v Europa Cinemas, což navazuje na p�edchozí návrh této práce. Dotace je 

poskytována ve výši 50 % hodnoty zakoupeného digitálního 2D serveru. 

Ú�etní odpisy jsou pro ú�ely tohoto plánu rovny da�ovým, dle Zákona o dani z p�íjm�

tento majetek spadá do odpisové skupiny 2, což p�edur�uje dobu odepisování na 5 let. 

Odpisy jsou vypo�teny rovnom�rn�, tedy sazba z po�izovací ceny �iní 11 % v prvním 

a 22,25 % v následujících letech. V pátém roce dosahují oprávky výše po�izovací ceny 

a majetek je tak pln� odepsán. 

Tabulka 30 - Výpo�et p�ír�stku p�íjm� (15, str. 150; vl. zpracování) 

POLOŽKA 
(v tis. K�) 

ROK 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
� Tržby 734,0 763,3 793,8 825,6 858,6 893,0 

� Náklady 333,6 345,3 357,5 370,2 383,4 397,2 

� Ostatní výnosy 650 0 0 0 0 0 

� Odpisy 215,0 478,4 478,4 478,4 478,4 0,0 

� Výsledek hospoda�ení 835,4 -60,4 -42,1 -23,0 -3,2 495,8 

� Da� z p�íjm� (19 %) 158,7 0,0 0,0 0,0 0,0 94,2 

� VH po zdan�ní 676,7 -60,4 -42,1 -23,0 -3,2 401,6 

� Odpisy 215,0 478,4 478,4 478,4 478,4 0,0 

� P�íjmy 891,7 418,0 436,3 455,4 475,2 401,6 

Souhrn kapitálových výdaj� a p�íjm� je zobrazen v následující tabulce: 

Tabulka 31 - Pen�žní tok navrhované investice (vl. zpracování)  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Výdaje 2150 � � � � � � 2150

 P�íjmy � 891,7 418,0 436,3 455,4 475,2 401,6 3078,1

CELKEM
POLOŽKA
(v tis. K�)

ROK
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Pro zjišt�ní skute�ných p�ínos� investice je nutné o�istit p�íjmy i výdaje o faktor �asu, 

což je provedeno v další kapitole pomocí výpo�tu �isté sou�asné hodnoty. 

4.2.2�istá sou�asná hodnota investice 

Pro zjišt�ní �isté sou�asné hodnoty je nejd�íve nutné zjistit diskontované p�íjmy 

a výdaje. V této kapitole bude �SH vypo�ítána ve dvou variantách – s diskontní sazbou 

na úrovni ROE a s diskontní sazbou na úrovni WACC. 

Varianta �. 1 – �SH dle ROE 

Výpo�et první varianty vychází z poslední známé sazby ROE. Rentabilita vlastního 

kapitálu vypo�tená v tabulce �. 17 tedy �iní 9,02 %.

Celá �ástka (2,15 mil. K�) diskontovaných výdaj� je uhrazena v nultém roce, proto není 

nutné tyto výdaje o�istit o faktor �asu. U p�íjm� je situace opa�ná, v níže uvedené 

tabulce jsou tedy diskontováním o�išt�ny o faktor �asu: 

Tabulka 32 - Výpo�et diskontovaných p�íjm� investice dle ROE (vl. zpracování)

Pro výpo�et �SH dle ROE v dalším kroku ode�teme diskontované výdaje 

od diskontovaných p�íjm�: 

�SHROE = 2376,4 – 2150 = 226,4 tis. K�

�istá sou�asná hodnota pro stanovené období šesti let je kladná, podniku je tedy 

doporu�eno realizovat uvedenou investici p�i úrovni diskontní míry dle ROE. 

Pen�žní Diskontovaný Pen�žní Diskontovaný

0 1 0 0,0 0 0,0

1 0,917 891,7 817,9 891,7 817,9

2 0,841 418,0 351,7 1309,6 1169,6

3 0,772 436,3 336,7 1745,9 1506,3

4 0,708 455,4 322,4 2201,3 1828,6
5 0,649 475,2 308,5 2676,5 2137,2
6 0,596 401,6 239,2 3078,1 2376,4

P�ÍJMY KUMULATIVN	
(v tis. K�)

P�ÍJMY
(v tis. K�)ROK Odúro�itel
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Varianta �. 2 – �SH dle WACC 

Druhou variantou pro výpo�et bude o�išt�ní p�íjm� o diskont stanovený na základ�

pr�m�rných vážených náklad� kapitálu (WACC). Ur�ení WACC bude pro ú�ely této 

varianty provedeno pomocí ratingového modelu dle metodiky Ministerstva pr�myslu 

a obchodu �R. V odborné literatu�e se tento postup nazývá také jako stavebnicový 

model: 

Vzorec 27 - Výpo�et WACC - stavebnicový model (19, str. 152)

Postupn� je tedy nutné vypo�ítat hodnoty jednotlivých p�irážek, což je provedeno 

v dalších krocích: 

rf – Zpravidla se využívá výnosnosti dlouhodobých státních dluhopis�, odhady jejich 

pr�m�rné výnosnosti se v posledních letech pohybují okolo 4 %. 

rLA – Podnik za�adíme do skupiny C < 100 mil. K�, z toho vychází stanovení této 

p�irážky na 5 %. (19, str. 153) 

rPS – Primárn� se porovnává hodnota (EBIT / A) s hodnotou (rd * C / A), p�i použití 

výsledk� z roku 2010 a míry rd dle obecných podmínek zjišt�ných pr�zkumem je 

výpo�et obou hodnot následující: 

• EBIT / A = 2347 / 19492 = 0,120; 

• rd * (C / A) = 0,08 * (10965 / 19492) = 0,045;

• Jelikož vychází (EBIT / A) > (rd * C / A), stanovíme hodnotu p�irážky rPS

dle odborné literatury na 0 %. (19, str. 153)

WACC = rf + rLA + rPS + rFS

rf ... bezriziková výnosová míra

rLA ... p�irážka za velikost podniku

rPS ... p�irážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu

rFS .. p�irážka za možnou nižší finan�ní stabilitu
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rFS – Stanovení závisí na hodnot� celkové likvidity (L1) ve srovnání s oborovým 

pr�m�rem (XL). Výpo�et pro GAC, a.s. tedy vychází následovn�: 

• L1 < 1 (tj. 0,89 < 1), pak ur�ujeme rFS na 10 %. I p�i propo�tu pr�m�rné L1  

(0,81) za 3 sledovaná období je postup stejný. (19, str. 153). 

Po vypo�tení výše uvedených p�irážek je možné ur�it WACC stavebnicovou metodou: 

Vzorec 28 - Výpo�et WACC stavebnicovým modelem v podmínkách GAC, a.s. (vl. zpracování)

Celá �ástka (2,15 mil. K�) diskontovaných výdaj� je uhrazena v nultém roce, proto není 

nutné tyto výdaje o�istit o faktor �asu. Na základ� vypo�tené sazby WACC m�žeme 

tedy o�istit p�íjmy v jednotlivých letech o faktor �asu: 

Tabulka 33 - Výpo�et diskontovaných p�íjm� investice dle WACC (vl. zpracování)

Pro výpo�et �SH dle WACC v dalším kroku ode�teme diskontované výdaje 

od diskontovaných p�íjm�: 

�SHWACC = 1871 – 2150 = -279 tis. K�

�istá sou�asná hodnota s kalkulovanou diskontní mírou dle WACC je pro období 6 let 

záporná. Na základ� ukazatele �SHWACC tedy není teoreticky podniku doporu�eno 

investici realizovat, pokud bychom ovšem p�edpokládali r�st tržeb stejným tempem 

i pro další roky, došlo by zajisté k p�eklenutí �SH do kladných hodnot. 

WACC = 0,04 + 0,05 + 0 + 0,10 = 0,19 = 19 %

Pen�žní Diskontovaný Pen�žní Diskontovaný
0 1 0 0,0 0 0,0
1 0,840 891,7 749,3 891,7 749,3
2 0,706 418,0 295,2 1309,6 1044,5
3 0,593 436,3 258,9 1745,9 1303,4
4 0,499 455,4 227,1 2201,3 1530,4
5 0,419 475,2 199,1 2676,5 1729,6
6 0,352 401,6 141,4 3078,1 1871,0

ROK Odúro�itel
P�ÍJMY
(v tis. K�)

P�ÍJMY KUMULATIVN	
(v tis. K�)
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Dalším m��ítkem je také zohledn�ní stávajících tržeb kinosálu, tedy ne pouze p�ír�stku. 

Kinosál totiž generuje p�íjmy i bez digitalizovaného projektoru. Ten na druhou stranu 

p�ináší výše uvedené výhody jak pro kino, tak i pro samotné diváky. 

Bez digitalizovaného serveru by kinosál navíc neprodukoval takové p�íjmy, protože 

dojde ke zrušení výroby 35 mm pás�, a nemohly by zde být promítány divácky 

atraktivní filmy. Pokles p�íjm� kinosálu p�i nemožnosti promítat nejnov�jší filmy není 

zahrnut v p�ír�stku tržeb, protože jej není možné kvantifikovat. 

S p�ihlédnutím k t�mto d�vod�m je investice do digitalizace kinosálu doporu�ena 

i p�es zápornou hodnotu �SHWACC. 

4.2.3Doba návratnosti 

Dobu návratnosti vypo�teme s p�ihlédnutím k faktoru �asu. Proto využijeme 

kapitálových výdaj� o�išt�ných diskontní sazbou dle ROE. Pro diskontní sazbu 

dle WACC lze o�ekávat dobu návratnosti okolo 10 let. P�ehled pen�žních tok� do doby 

úhrady výdaj� je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 34 - Úhrada výdaj� diskontovanými p�íjmy (vl. zpracování)

POLOŽKA 
(v tis. K�) 

ROK 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 Výdaje 2150 �� �� �� �� �� ��

 Diskont. p�íjmy �� 817,9 351,7 336,7 322,4 308,5 12,8 

  
Doba návratnosti (ROE) = 5 + (12,8 / 239,2) = 5,05 let 

Kapitálový výdaj plánované investice bude s p�ihlédnutím k faktoru �asu splacen p�íjmy 

za 5,05 let. 

4.2.4Vnit�ní výnosové procento (IRR) 

Dalším kritériem p�i hodnocení výhodnosti investice je ukazatel vnit�ního výnosového 

procenta. �íseln� p�edstavuje diskontní sazbu, která vede k �SH = 0. (19, str. 64) 
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Pro výpo�et IRR je v následující tabulce využito funkce „Míra výnosnosti“ v MS Excel, 

kde jsou zahrnuty pen�žní toky v jednotlivých letech: 

Tabulka 35 - Výpo�et IRR (vl. zpracování)

POLOŽKA
(v tis. K�) 

ROK 
IRR 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 Pen�žení tok -2150 891,7 418,0 436,3 455,4 475,2 401,6 13% 

Výnosnost investi�ního zám�ru p�i zahrnutí plánovaných p�íjm� a výdaj� �iní 13 %. 

4.2.5Index rentability (PI) 

Jako jeden z ukazatel� hodnocení efektivnosti investi�ního zám�ru dává do pom�ru 

o�ekávané diskontované p�íjmy s po�áte�ními kapitálovými výdaji. Za výhodné lze 

považovat investice s hodnotou vyšší než jedna. (15, str. 147) 

PIROE = 2376,4 / 2150 = 1,11 

PIWACC = 1871 / 2150 = 0,87 

Výsledky indexu rentability (PI) potvrdily výhodnost investice p�i diskontní sazb�

na úrovni ROE. Naopak vyvrací výhodnost p�i stanovení diskontní sazby na úrovni 

WACC. V kone�ném d�sledku tedy záleží na form� financování investice a p�ípadné 

výši úrokového procenta z úv�ru. 

4.2.6Souhrnné vyhodnocení investice do digitalizace 

Investice byla vyhodnocena ze dvou pohled�, resp. diskontních sazeb. 

Pro úrove� diskontu dle ROE je investice výnosná b�hem 6 let ze všech výpo�t�, a je 

tedy doporu�ena k realizaci. 

P�i propo�tení investice s uvažovanou diskontní sazbou na úrovni WACC však investice 

dosahuje záporné �SH. Na základ� p�ihlédnutí k výše uvedeným d�vod�m v kapitole 

4.2.2 u varianty �. 2 je i p�es tento výsledek investice doporu�ena. 
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4.3 Investice do 5D kina 

Dalším moderním prvkem sou�asné doby, kterým by mohla spole�nost GAC, a.s. 

rozší�it portfolio svých služeb, je nabídka film� v 5D. V tomto p�ípad� je nutná 

investice do 5D kina, která m�že prob�hnout následujícími formami: 

• p�estavba �ásti seda�ek v kinosálu na pohyblivé 5D kino, 

• investice do extern� umíst�ného 5D kina. 

U obou variant je velmi obtížné stanovení kapitálových výdaj� i p�íjm�. 

První varianta by znamenala do�asné p�erušení provozu n�kterého z kinosál�, a tedy 

ztrátu z neobsazených kapacit. P�i dalším provozu by bylo nutné kombinovat 2D, 3D 

a 5D filmy již p�i plánování programu. 

Druhá varianta zahrnuje z�ejm� vyšší kapitálové výdaje za pronajatou plochu 

pro umíst�ní 5D „kinobu�ky“. Doporu�ením v p�ípad� realizace této varianty je 

vyhledání strategického místa poblíž multikina, v sou�asné chvíli p�ipadají v úvahu 

prostory parkovišt� nebo budova naproti nákupního centra, která projde v nejbližší dob�

rekonstrukcí. 

Obtížné stanovení tržeb vychází p�edevším z predikce velkého zájmu v prvním roce 

a následného poklesu z p�esycení uspokojení pot�eby zákazník�. Toto riziko je možné 

�áste�n� omezit prom�nlivou nabídkou 5D film�, ale také nabídkou kombinace 

zvýhodn�ného vstupného do 5D a 2/3D v rámci jedné návšt�vy multikina. Rizikem však 

z�stává stagnace návšt�vnosti a nepokrytí provozních náklad�. 

4.3.1Navázání strategických spoluprací 

Navrhovanou investici do 5D technologie je vhodné propojit s navazováním 

strategických spoluprací s vysokými školami. Za ú�elem širšího spektra nabízených 5D 

film� m�že kino spolupracovat s VŠ v oblasti filmu �i informa�ních technologií. 

Pro kreativní studenty filmových škol to znamená nové p�íležitosti. Studenti IT zase 

využijí svých zkušeností p�i programování a dokáží nastavit efekty 5D kina 

dle požadavk� tv�rce. 
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Tato forma spolupráce podléhá dlouhodobému požadavku MŠMT na posílení 

spolupráce mezi podnikatelskými institucemi a školami. 

Financování navrženého projektu navíc m�že prob�hnout z Opera�ního programu 

Vzd�lávání pro konkurenceschopnost �i Výzkum a vývoj pro inovace. P�i spln�ní 

kritérií konkrétní výzvy t�chto opera�ních program� by pro spole�nost GAC, a.s. bylo 

navázání takových spoluprací velkou p�íležitostí i pro kvalitní reference mezi širokou 

spole�ností. Vyty�ené opera�ní programy ESF zpravidla pokrývají 100 % zp�sobilých 

výdaj� projektu. 

Výhody plynoucí ze spolupráce s VŠ: 

• možnost navázání dlouhodobé spolupráce, 

• úspora náklad� za vysílací práva (po vytvo�ení vlastních 5D film�), 

• využití motivace student� pro práci p�i studiu, 

• kladné reference mezi širokou ve�ejností, 

• možnost využití dota�ních p�íležitostí z OP VK nebo OP VaVpI. 

V p�ípad� realizace investice do 5D kina se tedy navázání strategické spolupráce jeví 

jako optimální varianta pro zefektivn�ní provozu modernizovaného �i nového kinosálu. 

  



93 

ZÁV	R 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit finan�ní situaci spole�nosti Golden Apple 

Cinema, a.s. pomocí vybraných analytických metod a následn� použít výsledky jako 

podklad pro formulaci návrh� na zlepšení budoucích výsledk� podniku.  

V první �ásti byly popsány specifika, zdroje, cíle a konkrétní ukazatele finan�ní 

analýzy. Tento teoretický základ p�edur�il schéma postupu p�i výpo�tech a intepretacích 

výsledk� v následující kapitole. 

Druhá �ást diplomové práce obsahuje komplexní rozbor sou�asného stavu podniku. 

V prvním sledu byly uvedeny základní charakteristiky podniku a jeho provozoven. 

Analýza externího okolí byla provedena pomocí p�tifaktorového modelu konkuren�ních 

sil. Získaná data z ú�etních výkaz� byla využita pro zpracování finan�ní analýzy, jejíž 

podstatné výsledky v letech 2008 – 2010 shrnuje syntéza. Komplexní analýzu 

spole�nosti uzavírá SWOT analýza, kde jsou vyty�eny silné a slabé stránky (interní 

pohled na podnik) a p�íležitosti a hrozby (externí okolí). 

Návrhová �ást vychází z vymezených p�íležitostí. Navržené zm�ny byly zpracovány 

v souladu s aktuálními podmínkami a možnostmi v oboru kinematografie. Aplikace 

návrh� by m�la spole�nosti p�inést zlepšení pozice na trhu po finan�ní (zvýšení tržeb) 

i nefinan�ní (rozší�ení portfolia, reference) stránce. 

První návrh se zaobírá vstupem spole�nosti do mezinárodní sít� kin Europa Cinemas. 

V jednotlivých podkapitolách byly vymezeny podmínky a výhody dota�ních program�, 

které je možné po vstupu využít. Managementu spole�nosti je tak p�iblížena možnost 

pokrytí �ásti provozních náklad� z prost�edk� dotací, pomocí nichž navíc nabídne 

divák�m nové spektrum film�. 

V druhém návrhu byl zpracován investi�ní návrh na digitalizaci kinosálu. Tento návrh 

úzce souvisí s vymezeným problémem p�echodu na digitální projekci. Návrh byl 

vypracován v opatrn�jší variant� p�ír�stku tržeb, protože návšt�vnost a tedy i tržby 

nezávisí pouze na technickém vybavení, ale také na kvalit� produkovaných film�
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v daném roce. Na základ� vypo�tených hodnot s p�ihlédnutím k aktuální situaci na trhu 

byla doporu�ena realizace této investice.  

Poslední z návrh� obsahuje specifikaci investice do moderních technologií s cílem 

rozší�ení portfolia služeb a zvýšením tržeb. Navržená investice do 5D technologie byla 

zkombinována s možností navázání strategické spolupráce s vysokými školami. 

Zárove� byly vymezeny výhody spolupráce a možnost užšího propojení strategických 

vazeb pomocí dota�ních p�íležitostí. 

Záv�rem lze dodat, že výstupy práce byly managementu spole�nosti poskytnuty také 

ve form� uceleného souboru v MS Excel s výpo�tem finan�ní analýzy a výhodností 

investi�ního zám�ru. Spole�nost tak m�že tento výstup využít jako dopln�k 

pro sledování finan�ní stability podniku �i vyhodnocování investic v dalších letech.
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P�íloha �. 1 – Rozvaha 2008 – 2010 

POLOŽKA AKTIV 
VÝŠE POLOŽKY (v tis. K�) 

2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 22 591 22 100 19 492

Pohledávky za upsaný ZK 0 0 0
Dlouhodobý majetek 10 937 12 456 11 154

Dlouhodobý nehmotný majetek 145 74 15

Z�izovací výdaje 0 0 0

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0

Software 145 74 15

Ocenitelná práva 0 0 0

Goodwill 0 0 0

Jiný DNM 0 0 0

Nedokon�ený DNM 0 0 0

Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 10 792 12 382 11 139

Pozemky 0 0 0

Stavby 0 699 685

Samostatné movité v�ci a soubory mov. v�cí 10 792 11 683 10 454

P�stitelské celky trvalých porost� 0 0 0

Základní stádo a tažná zví�ata 0 0 0

Jiný DHM 0 0 0

Nedokon�ený DHM 0 0 0

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0

Dlouhodobý finan�ní majetek 0 0 0

Podíly v ovládaných a �ízených osobách 0 0 0

Podíly v ú�. jednotkách pod podst. vlivem 0 0 0

Ostatní dl. cenné papíry a podíly 0 0 0

P�j�ky a úv�ry - ovládající a �ídíci osoba 0 0 0

Jiný dlouhodobý finan�ní majetek 0 0 0

Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek 0 0 0

Poskytnuté zálohy na DFM 0 0 0
Ob�žná aktiva 4 571 4 799 5 626

Zásoby 668 580 542

Materiál 0 0 0

Nedokon�ená výroba a polotovary 0 0 0

Výrobky 0 0 0

Zví�ata 0 0 0

Zboží 668 580 542

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0



   

Dlouhodobé pohledávky 0 0 1 458

Pohledávky z obchodních vztah� 0 0 0

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 0 0 0

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0

Pohledávky za spole�níky 0 0 0

Dlouhodob� poskytuné zálohy 0 0 1 458

Dohadné ú�ty aktivní 0 0 0

Jiné pohledávky 0 0 0

Odložená da�ová pohledávka 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 1 562 1 177 899

Pohledávky z obchodních vztah� 529 785 395

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 0 0 0

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0

Pohledávky za spole�níky 0 0 0

Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 0 0 0

Stát - da�ové pohledávky 718 70 162

Krátkodobé poskytnuté zálohy 223 234 242

Dohadné ú�ty aktivní 0 0 0

Jiné pohledávky 92 88 100

Krátkodobý finan�ní majetek 2 341 3 042 2 727

Peníze 143 104 74

Ú�ty v bankách 2 198 2 938 2 653

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0

Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek 0 0 0
�asové rozlišení 7 082 4 845 2 711

Náklady p�íštích období 7 082 4 845 2 711

Komplexní náklady p�íštích období 0 0 0

P�íjmy p�íštích období 0 0 0

POLOŽKA PASIV 
VÝŠE POLOŽKY (v tis. K�) 

2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM 22 591 22 100 19 492

Vlastní kapitál 9 327 7 452 8 192
Základní kapitál 10 000 10 000 10 000

Základní kapitál 10 000 10 000 10 000

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0

Zm�ny základního kapitálu 0 0 0

Kapitálové fondy 0 0 0

Emisní ážio 0 0 0

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní maj. a záv. 0 0 0

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách 0 0 0



   

Rezervní fondy, ned�litelný fond a ost. fondy ze 
zisku 0 0 0

Zákonný rezervní fond / ned�litelný fond 0 0 0

Statutární a ostatní fondy 0 0 0

Výsledek hospoda�ení minulých let -22 -673 -2 547

Nerozd�lených zisk minulých let 0 0 0

Neuhrazená ztráta minulých let -22 -673 -2 547

Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období -651 -1 875 739

Cizí zdroje 13 264 14 648 10 965
Rezervy 0 0 0

Rezervy podle zvláštních právních p�edpis� 0 0 0

Rezerva na d�chody a podobné závazky 0 0 0

Rezerva na da� z p�íjm� 0 0 0

Ostatní rezervy 0 0 0

Dlouhodobé závazky 0 0 0

Závazky z obchodních vztah� 0 0 0

Závazky - ovládající a �ídící osoba 0 0 0

Závazky - podstatný vliv 0 0 0

Závazky ke spole�ník�m 0 0 0

Dlouhodobé p�ijaté zálohy 0 0 0
Vydané dluhopisy 0 0 0

Dlouhodobé sm�nky k úhrad� 0 0 0

Dohadné ú�ty pasivní 0 0 0

Jiné závazky 0 0 0

Odložený da�ový závazek 0 0 0

Krátkodobé závazky 5 708 7 301 5 765

Závazky z obchodních vztah� 1 724 3 057 2 025

Závazky - ovládající a �ídící osoba 0 0 0

Závazky - podstatný vliv 0 0 0

Závazky ke spole�ník�m 0 0 0

Závazky k zam�stnanc�m 345 421 386

Závazky se sociálních zabezpe�ení a zdrav. poj. 169 203 178

Stát - da�ové závazky a dotace 26 41 90

Krátkodobé p�ijaté zálohy 0 0 216

Vydané dluhopisy 0 0 0

Dohadné ú�ty pasivní 0 273 2 305

Jiné závazky 3 444 3 306 565

Bankovní úv�ry a výpomoci 7 556 7 347 5 200

Bankovní úv�ry dlouhodobé 7 556 7 347 5 200

Krátkodobé bankovní úv�ry 0 0 0

Krátkodobé finan�ní výpomoci 0 0 0
�asové rozlišení 0 0 336

Výdaje p�íštích období 0 0 0



   

Výnosy p�íštích období 0 0 336

P�íloha �. 2 - VZZ 2008 – 2010 

POLOŽKA VZZ 
VÝŠE POLOŽKY (v tis. K�)

2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 4 070 7 435 8 801

Náklady na vynaložené prodané zboží 1 415 2 500 3 135

Obchodní marže 2 655 4 935 5 666

Výkony 20 273 36 788 47 561

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 20 273 36 788 47 561

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti 0 0 0

Aktivace 0 0 0

Výkonová spot�eba 19 503 33 993 41 878

Spot�eba materiálu a energie 3 031 6 916 7 082

Služby 16 472 27 077 34 796

P�idaná hodnota 3 425 7 730 11 349

Osobní náklady 3 899 7 356 7 742

Mzdové náklady 2 984 5 699 5 771

Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti 0 0 0

Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 915 1 617 1 836

Sociální náklady 0 40 135

Dan� a poplatky 2 6 3

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 708 2 792 3 436

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 12

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0

Tržby z prodeje materiálu 0 0 12

Z�statková cena prodaného DHM a materiálu 0 0 0

Z�statková cena prodaného DHM 0 0 0

Prodaný materiál 0 0 0

Zm�na stavu rezerv a opravných položek 0 0 32

Ostatní provozní výnosy 883 1 692 2 358

Ostatní provozní náklady 29 219 158

P�evod provozních výnos� 0 0 0

P�evod provozních náklad� 0 0 0

Provozní výsledek hospoda�ení -331 -952 2 347
Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 0 0 0

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0

Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 0 0 0

Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách 0 0 0

Výnosy z ost. dlouhodobých cenných papír� a podíl� 0 0 0

Výnosy z ost. dlouhodobého finan�ního majetku 0 0 0



   

Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 0 0 0

Náklady z finan�ního majetku 0 0 0

Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát� 0 0 0

Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát� 0 0 0

Zm�na stavu rezerv a opravných položek - fin. oblast 0 0 0

Výnosové úroky 33 4 4

Nákladové úroky 268 874 678

Ostatní finan�ní výnosy 0 0 0

Ostatní finan�ní náklady 85 53 46

P�evod finan�ních výnos� 0 0 0

P�evod finan�ních náklad� 0 0 0

Finan�ní výsledek hospoda�ení -320 -923 -720
Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 0 0 123

Splatná 0 0 123

Odložená 0 0 0

Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost -651 -1 875 1 504
Mimo�ádné výnosy 0 0 45

Mímo�ádné náklady 0 0 876

Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti 0 0 -66

Splatná 0 0 -66

Odložená 0 0 0

Mimo�ádný výsledek hospoda�ení 0 0 -765
P�evod podíl� na výsledku hospoda�ení spole�ník�m 0 0 0

Výsledek hospoda�ení za ú�etní období -651 -1 875 739

VÝSLEDEK HOSPODA�ENÍ P�ED ZDAN	NÍM -651 -1 875 796


