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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podnikatelského subjektu 

v období 2008 – 2010. V průběhu zpracování diplomové práce jsou stanovena 

teoretická východiska, dále aplikovány vybrané metody strategické a finanční analýzy, 

diagnostikovány silné a slabé stránky finančního hospodaření a formulovány návrhy 

řešení problémových oblastí řízení podnikových financí. 

 

ABSTRACT 

The master’s thesis deals with evaluation of financial statement of the company in the 

years 2008 – 2010. There are defined theoretical framework, applied strategic and 

financial analysis and diagnosticated strenghts and weaknesses of financial statement. 

There are formulated proposals how to solve and improve problematic areas in financial 

statement of the company. 
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Úvod 

Po roce 2008, kdy došlo k celosvětové finanční krizi mající negativní vliv na celou 

ekonomiku, řada podniků musela zvaţovat svoji budoucí strategii nejen po finanční 

stránce, ale taktéţ po stránce výrobní, odbytové, marketingové a dalších stránkách 

strategického rozhodování. 

 

Nejdůleţitějším nástrojem k rozboru finanční situace podniku jsou ukazatele finanční 

analýzy. Finanční řízení patří mezi hlavní prvky podnikového řízení a je tak třeba klást 

důraz na správné rozloţení finančních zdrojů, optimální kapitálovou strukturu, zajistit a 

udrţet likviditu, platební schopnost, rentabilitu a zabývat se budoucím finančním 

vývojem. Výsledkem finanční analýzy by pak mělo být celkové zhodnocení finanční 

situace podniku, jeho zadluţenost, rentabilita, struktura majetku a kapitálu, identifikace 

silných a slabých stránek, vývoj budoucího stavu a důleţitou součástí je také návrh na 

zlepšení. 

 

Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace podniku a zpracování 

návrhů zlepšení v problémových oblastech. Zhodnocení probíhá za období let 2008 – 

2010. Doufám, ţe tato práce bude přínosem společnosti Mistra s.r.o. a dopomůţe 

k dalším rozhodujícím krokům z hlediska finančního řízení podniku. 
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1 Cíle práce a metody zpracování 

Hlavním cílem diplomové práce je za pomoci vybraných metod finanční analýzy 

zhodnotit finanční situaci podniku Mistra s.r.o. a na základě zjištěných výsledků 

formulovat návrhy na zlepšení budoucí situace v problematických oblastech. 

 

První částí práce jsou teoretická východiska popisující výkazy potřebné k analyzování a 

základní ukazatele finanční analýzy.  

Další částí je charakteristika společnosti a jejího předmětu podnikání, historie a 

současného stavu.  

Třetí významnou částí je zpracovaná analýza oborového a vnitřního okolí a především 

finanční analýza, která se skládá z analýzy absolutních ukazatelů, rozdílových a 

poměrových ukazatelů a analýz soustav ukazatelů. 

 

Na základě takto zpracovaných analýz je provedena analýza silných a slabých stránek, 

příleţitostí a hrozeb (SWOT analýza). Z jejích výsledků je v poslední části práce 

navrhnuto opatření, které má zlepšit finanční situaci podniku. 

 

Při zpracování diplomové práce budu vycházet z odborné literatury, která je zaměřená 

především na hodnocení finančního zdraví podniku. Dále budou pouţity interní výkazy 

a materiály společnosti Mistra s.r.o., společně s konzultacemi a připomínkami ze strany 

vedení. 

Získaná a dosaţená data finanční analýzy budu zpracovávat pomocí textových a 

tabulkových editorů. Výsledné hodnoty budou zobrazeny v tabulkách a pro lepší 

vyobrazení budou zaneseny do grafů. 
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2 Teoretická část 

2.1 Finanční výkazy 

Účetní výkazy potřebné k analyzování finančního hospodaření společnosti jsou 

především rozvaha a výkaz zisků a ztrát podniku. Doplňujícím výkazem je přehled o 

peněţních tocích neboli cash-flow. 

 

1) Rozvaha 

Vyjadřuje přehled o majetku společnosti a o zdrojích potřebných k jeho pořízení. 

Nejčastěji je sestavována ke konci účetního období ve tvaru písmene „T“. Na levé 

straně je její majetková část – aktiva, na straně pravé je kapitálová část – pasiva. Suma 

aktiv a pasiv se musí rovnat. 

 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva Vlastní kapitál 

Oběţná aktiva Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

Obrázek 1 – Rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 

2) Výkaz zisků a ztrát 

Výsledovka zobrazuje vztah mezi výnosy společnosti a náklady, které se podílely na 

tvorbě výsledku hospodaření běţného období. Za pomoci výkazu můţeme posoudit 

schopnost podniku zhodnocovat vloţený kapitál. Jsou-li výnosy podniku vyšší neţ 

náklady dosahuje podnik zisku a jeho výsledek hospodaření je kladný. Naopak jsou-li 

výnosy podniku niţší neţ náklady dosahuje ztráty a výsledek hospodaření je tak 

záporný. Výkaz nezobrazuje skutečné peněţní toky. (3) 

 

3) Cash-flow 

Peněţní tok značí rozdíl mezi peněţními příjmy a výdaji společnosti za určité období. 

V tomto výkazu jsou zobrazeny skutečné peněţní toky. Vyjadřují časový nesoulad mezi 

uskutečněním dané operace a jejím finančním zachycením. Sestavuje se cash-flow 

z provozní, investiční a finanční činnosti. 
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2.2 Význam a cíle finanční analýzy 

Pro vysokou úspěšnost podniku je důleţité, aby rozvíjel svoje schopnosti, zlepšoval 

zastaralé a naučil se nové dovednosti, rozšířil výkony, snaţil se uspět tam, kde jeho 

konkurence neměla úspěch a snaţit se být prospěšný v hospodářské a podnikové 

kultuře. 

 

Finanční analýza se dá popsat různými definicemi, mezi které můţeme zařadit i 

následující: 

 „Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou 

obsaţeny především v účetních výkazech. Hlavním smyslem finanční analýzy je 

připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku.“(15) 

 „Finanční analýza slouţí ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda vyuţívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své 

závazky a celou řadu dalších významných skutečností.“(7) 

 „Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního 

hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi 

sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti 

mezi daty a určuje se jejich vývoj.“(16) 

 

Všechny zmíněné definice plnohodnotně vysvětlují pojem, význam a smysl finanční 

analýzy. 

 

Nejenom ţe nám finanční analýza určuje dosavadní vývoj podniku, ale získané 

informace pomohou managementu dojít k určitým závěrům a na jejich základě učinit 

přesná rozhodnutí do budoucnosti. 

 

Jako cíle finanční analýzy můţeme uvést: 

 posoudit vliv jak vnějšího tak vnitřního prostředí podniku, 

 analyzovat dosavadní vývoj, 

 porovnat analyzované výsledky v prostoru, 

 analyzovat vztahy mezi ukazateli, 
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 získat a poskytnout informace k rozhodnutí do budoucnosti, 

 interpretovat dosaţené výsledky spolu s návrhy ve finančním plánování a řízení. 

(16) 

2.3 Horizontální analýza 

Pokud chceme určitým způsobem zjistit meziroční změny daných poloţek je tato 

analýza nejvhodnější volbou. Vyuţívá data z účetních výkazů tj. rozvaha a výkaz zisku 

a ztrát. Spolu se sledováním změn absolutních hodnot se taktéţ určují jejich procentní 

změny.(16) 

Výpočet: 

𝑍𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑋𝑡 −  𝑋𝑡−1

𝑋𝑡−1
 × 100 (16) 

 

𝑍𝑚ě𝑛𝑎 =  𝑋𝑡 −  𝑋𝑡−1 (16) 

 

Nejčastěji se pouţívá pro zachycení vývoje poloţek struktury majetku a kapitálu 

podniku a obzvláště grafické zpracování změn pomocí sloupcových grafů pomáhá pro 

jasnější představu vývoje. 

2.4 Vertikální analýza 

V případě této analýzy se na jednotlivé poloţky finančních výkazů díváme ve vztahu 

k určené veličině. Při analýze rozvahy je základ pro procentní vyjádření jednoznačný a 

jde o hodnotu celkové bilanční sumy. Ostatní poloţky pak odráţejí, jak velkou částí se 

podílí na celku. Méně jasná volba celkové veličiny je v případě výkazu zisku a ztrát. 

Nejčastěji je pouţíván jako základ velikost celkových trţeb nebo celkových výnosů, 

který se stanoví na 100%.(6) 

2.5 Rozdílové ukazatele 

Slouţí k analyzování a řízení finanční situace podniku, především na jeho likviditu tj. 

schopnost podniku přeměnit svá aktiva (majetek) na peněţní prostředky. 

Nejvýznamnějším ukazatelem je čistý pracovní kapitál (ČPK), dalším jsou čisté 

pohotové prostředky (ČPP).(16) 
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2.5.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Jedná se o nejčastěji vyuţívaný ukazatel, který má důleţitý vliv na platební schopnost 

podniku. Má taktéţ úzkou vazbu na běţnou likviditu. Vypočítá se jako rozdíl celkových 

oběţných aktiv a celkových krátkodobých cizích zdrojů. Čím větší čistý pracovní 

kapitál, tím lepší ochrana před nenadálými výkyvy v peněţních tocích.(13)  

Výpočet: 

ČPK = 𝑂𝐴 − 𝐶𝑍𝑘𝑟 (16) 

 

Aby byl podnik likvidní, musí vlastnit určitou výši volného kapitálu, tedy přebytek 

likvidních krátkodobých aktiv nad krátkodobými zdroji. ČPK vyjadřuje oběţný 

majetek, který je financován dlouhodobým kapitálem.(16) 

 

 

Obrázek 2 - Čistý pracovní kapitál (Zdroj: (7)) 

 

2.5.2 Čisté peněžní prostředky (ČPP) 

Oběţná aktiva taktéţ obsahují hodnoty, které mohou být málo likvidní nebo i nelikvidní 

dlouhodobě, např. se můţe jednat o pohledávky s dlouhou lhůtou splatnosti nebo 

neprodejné výrobky a další. Tím je ukazatel ovlivňován oceňováním a to především 

majetku. Proto je pouţíván ke sledování okamţité likvidity ČPP, kdy se od pohotových 

peněţních prostředků odečtou okamţitě splatné závazky.(16) 

Výpočet: 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑃 − 𝑂𝑆𝑍 (16) 
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Za pohotové peněţní prostředky dosazujeme hotovost a peníze na běţném účtu. Je 

moţné zahrnout taktéţ peněţní ekvivalenty (šeky, směnky atd.). 

2.6 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele představují vzájemný vztah mezi absolutními ukazateli 

prostřednictvím jejich podílu. Vycházejí jednak z rozvahy, kdy mají charakter 

stavových ekonomických veličin a také z výkazu zisku a ztrát, kdy charakterizují 

výsledky činnosti za dané období.(16) 

Patří mezi nejpouţívanější a nejrozšířenější metody finanční analýzy, jelikoţ podávají 

jasný a rychlý přehled o základních finančních charakteristikách podnikatelského 

subjektu.(6) 

 

Analýza poměrových ukazatelů se nejčastěji pouţívá právě proto, ţe: 

 poskytuje analýzu vývoje finanční situace podniku v čase 

 poměrové ukazatele jsou účelným nástrojem prostorové analýzy (srovnání 

podobných podniků navzájem) 

 umoţňuje ukazatele pouţít jako vstupní údaje pro matematické modely, které 

jsou schopny popsání závislosti mezi jevy, určovat stavy, vyhodnocovat rizika 

nebo predikovat budoucí vývoj (16) 

 

Nejobvykleji se poměrové ukazatele dělí na ukazatele: 

 rentability 

 aktivity 

 zadluţenosti  

 likvidity 

 provozní (15) 

2.6.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje schopnost podniku tvořit nové zdroje a dosahovat zisku 

investovaným kapitálem. Dávají do poměru zisk, který byl dosaţen podnikatelskou 

činností s výší zdrojů podniku, které byly pouţity pro jeho dosaţení. Taktéţ podávají 
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informace o efektu, kterého bylo dosaţeno vloţeným kapitálem. Výsledky jsou vhodné 

také pro akcionáře nebo investory.(15) 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu ROI 

Je jedním z nejdůleţitějších ukazatelů, pomocí kterého se vyhodnocuje podnikatelská 

činnost podniku.  

Výpočet: 

 𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝑇 + 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (16) 

 

Vyjádřením výsledku ukazatele je s jakou účinností působí celkový kapitál vloţený do 

podniku bez závislosti na zdroji financování.  

V čitateli zlomku nemusí být jednoznačně doplněn pouze zisk před zdaněním EBT, ale 

můţeme doplnit i zisk před úhradou úroků a daně z příjmů EBIT nebo zisk po zdanění 

EAT. Avšak zisk očištěný o úroky není ovlivněn z jakých zdrojů a z jak drahých je 

činnost podniku financována.(16) 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA 

Ukazatel ROA určuje návratnost aktiv firmy s jeho celkovým obratem aktiv a čistého 

zisku. Jedná se o celková aktiva, která jsou investovaná do podnikání a nezáleţí na tom, 

z jakých zdrojů jsou financována. (14)  

Výpočet: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝐴
 (16) 

 

Dosadíme-li do čitatele EBIT, pak měříme hrubou produkční sílu aktiv před odečtením 

nákladových úroků a daní. To je vhodné pokud srovnáváme podniky s rozdílnými 

daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve zdrojích financování.  

Dosadíme-li do čitatele EAT, který navýšíme o zdaněné úroky, znamená to, ţe ukazatel 

poměří vloţené prostředky jak se ziskem, tak s úroky, které představují odměnu pro 

věřitele.  

Jsou-li úroky zahrnuty do nákladů, představuje to sníţení daného zisku a k tomu i 

sníţení daně z příjmu.(16) 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE 

Udává do poměru čistý zisk po zdanění EAT a vlastní kapitál. Míra ziskovosti z 

vlastního kapitálu ukazuje vlastníkům (společníkům, akcionářům a dalším investorům), 

jestli jejich vloţený kapitál zajišťuje odpovídající výnos a jestli je vyuţíván s intenzitou, 

která odpovídá danému investičnímu riziku.(16) 

Výpočet: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
 (1) 

 

Zde je důleţité, aby ukazatel ROE dosahoval hodnoty vyšší neţ hodnota úroků, kterou 

by investor získal při jiné formě investování (např. z obligací), jelikoţ nese vysoké 

riziko, ţe přijde o svůj investovaný kapitál, coţ můţe být způsobeno špatným 

hospodařením nebo bankrotem.(16) 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE 

Udává do poměru čistý zisk po zdanění pro akcionáře společně s úroky pro věřitele a do 

jmenovatele je dosazen vlastní kapitál společně s dlouhodobými závazky. Jde o 

vyjádření míry zhodnocení všech aktiv, která jsou financována jak vlastním, tak cizím 

kapitálem.(15) 

Výpočet: 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑉𝐾 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 (15) 

Ukazatel se vyuţívá k prostorovému porovnání podniků, především ke zhodnocení 

monopolních veřejně prospěšných společností např. energetické společnosti, 

telekomunikace atd.(16) 

 

Ukazatel rentability tržeb ROS 

Udává poměr zisku, který se vztahuje k trţbám. Trţby jsou představitelem výkonového 

ohodnocení společnosti v určitém časovém období. Výkony určují výkonnost 

společnosti a to s jakou účinností vyuţívá všech svých prostředků, aby vytvořila 

hodnotu pro trh. Po trţním dosaţení je jejich cena stanovena a slouţí jak k pokrytí 

nákladů, tak k vytvoření zisku.(16) 

Výpočet: 
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𝑅𝑂𝑆 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 (15) 

 

Tento ukazatel představuje schopnost firmy dosahovat zisku při dané úrovni trţeb, 

neboli kolik je podnik schopen vyprodukovat efektu na 1 Kč trţeb. Je pouţit zisk po 

zdanění EAT, ale je moţné pouţít i zisk před zdaněním EBT nebo také EBIT.(15) 

2.6.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele jsou zaměřeny na efektivnost podniku hospodařit se svými aktivy. Vyjadřují 

jaký vliv má hospodaření na výnosnost a likviditu podniku. Vlastní-li podnik 

nedostatečné mnoţství aktiv, pak přichází o výnosy, které můţe získat. Vlastní-li 

podnik větší mnoţství aktiv neţ je potřeba, pak společnosti vznikají zbytečné náklady a 

taktéţ niţší zisk.(15)  

 

Vázanost celkových aktiv 

Informuje nás o výkonnosti, se kterou společnost vyuţívá aktiva, aby dosáhla trţeb. 

Jestliţe je hodnota ukazatele menší, tím je to lepší, protoţe společnost expanduje, aniţ 

by musela zvyšovat finanční zdroje.(16) 

Výpočet: 

𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝐶𝐴

𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (16) 

 

Relativní vázanost stálých aktiv 

Udává do poměru stálá aktiva společně s ročními trţbami. U stálých aktiv se projevuje 

vliv odpisů, jelikoţ stálá aktiva pořízená před mnoha lety jsou podhodnocena a mohou 

tak vykazovat lepší hodnoty i bez své příčiny.(16) 

Výpočet: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑆𝐴

𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (16) 

 

Obrat celkových aktiv 

Taktéţ označován jako vázanost celkového vloţeného kapitálu. Udává, kolikrát se 

obrátí aktiva za daný časový interval, zpravidla jeden rok. „Pokud je intenzita vyuţívání 
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aktiv podniku niţší neţ počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, 

měly by být zvýšeny trţby nebo odprodána některá aktiva“.(16)  

Obecně platí, čím vyšší hodnota, tím lépe, avšak měla by být vyšší neţ 1. Niţší hodnoty 

znamenají nepřiměřenou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní 

vyuţití.(7)(15)  

Výpočet: 

𝑂𝐶𝐴 =  
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝐴
 (7) 

 

Obrat zásob 

Udává počet, kolikrát je kaţdá poloţka zásob společnosti prodána a opět uskladněna za 

rok. Nevýhodou je, ţe zásoby se vykazují v nákladových cenách a trţby v trţních 

hodnotách a proto bývá ukazatel mnohdy nadhodnocován.(16)(18) 

Výpočet: 

𝑂𝑍 =  
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 (18) 

 

Jestliţe je hodnota ukazatele vyšší neţ oborový průměr, tak s velkou pravděpodobností 

podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by musely být nadbytečně 

financovány.(18) 

 

Doba obratu zásob 

Udává, jak dlouho (počet dnů) jsou zásoby vázány v podniku do jejich spotřebování 

(materiál a suroviny) nebo do jejich prodeje (vlastní výroba). (18) 

Výpočet: 

𝐷𝑂𝑍𝐴𝑆 =  
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (18) 

 

Doba obratu pohledávek 

Jedná se o průměrnou dobu splatnosti pohledávek neboli doba, která uplyne mezi 

vystavením faktury za prodej zboţí nebo hotových výrobků a připsáním peněţních 

prostředků na účet. Vypočítá se jako podíl průměrného stavu obchodních pohledávek a 

denních trţeb.(18)  



21 

 

Výpočet: 

𝐷𝑂𝑃 =  
𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (18) 

 

Je dobré porovnat dobu obratu pohledávek s běţnou platební schopností, kterou podnik 

poskytuje. Pokud je běţná doba splatnosti delší, pak odběratelé neplatí své závazky 

včas. V současné době je tato situace poměrně běţná a je tedy potřeba přihlíţet na 

velikost firmy.(15) 

 

Doba obratu závazků 

Jedná se o průměrnou dobu odkladu plateb, tedy počet dnů, které společnost odkládá 

pro zaplacení faktur svým dodavatelům. Vypočítá se jako podíl průměrného stavu 

závazků a denních trţeb.(16) 

Výpočet: 

𝐷𝑂𝑍 =  
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (18) 

 

Obecně by doba obratu závazků měla být delší neţ doba obratu pohledávek, aby 

nedošlo k narušení finanční rovnováhy ve firmě.(15) 

2.6.3 Ukazatele zadluženosti 

Zadluţeností chápeme financování aktiv cizími zdroji neboli dluhem. Vyuţívání pouze 

vlastního kapitálu nese sníţení celkové výnosnosti vloţeného kapitálu a na druhou 

stranu vyuţívání pouze cizího kapitálu by bylo spojeno s problémy při jeho získávání. 

Ukazatele naznačují, jak vysoké riziko společnost nese za daného poměru a struktury 

vlastního a cizího kapitálu. Samozřejmostí je, čím je podnik zadluţenější, tím nese větší 

riziko, ţe nebude schopen splácet své závazky. Avšak vyšší zadluţenost můţe vést 

k vyšší rentabilitě a trţní hodnotě podniku, ale s rizikem peněţní nestability.(15)(16) 
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Celková zadluženost 

Představuje základní ukazatel zadluţenosti. Udává podíl cizího kapitálu a celkových 

aktiv. Hodnota, která je nejčastěji doporučována, se pohybuje mezi 30-60%. Její růst je 

lineární.(7) 

Výpočet: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 (7) 

 

Obecným předpokladem je čím vyšší hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Je 

nutné ukazatel posuzovat s celkovou výnosností podniku a také se strukturou cizího 

kapitálu.(15) 

 

Koeficient samofinancování 

Jedná se o doplňkový ukazatel k celkové zadluţenosti. Udává podíl vlastního kapitálu 

k celkovým aktivům a představuje rozsah, ve kterém jsou aktiva podniku financována 

penězi akcionářů.(15) 

Výpočet: 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 (15) 

 

Součet ukazatelů celková zadluţenost a koeficient samofinancování by se měl 

pohybovat okolo jedné.(15) 

 

Koeficient zadluženosti 

Neboli míra zadluţenosti. Stejně jako celková zadluţenost roste společně s růstem 

dluhu ve finanční struktuře společnosti. Pro jeho posouzení je důleţitý časový vývoj, 

jestli se podíl cizích zdrojů sniţuje nebo zvyšuje.(7)  

 

Výpočet: 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑉𝐾
 (7) 
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2.6.4 Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita se dá vyjádřit dvěma způsoby. Likvidita určité sloţky majetku 

představuje rychlost a bezztrátovost hodnoty majetku přeměnit se na peněţní 

prostředky. Na druhou stranu likvidita podniku představuje schopnost podniku uhradit 

včas své závazky. 

Nelikvidita můţe vést k nevyuţití ziskových příleţitostí, neschopnosti hradit své 

závazky a to můţe vést k platební neschopnosti nebo dokonce aţ k bankrotu. Z toho 

důvodu existuje závislost mezi solventností a likviditou a to, ţe podmínkou solventnosti 

je likvidita.(15)  

 

Běžná likvidita 

Označována jako likvidita III. stupně. Vyjadřuje počet pokrytí krátkodobých cizích 

zdrojů oběţnými aktivy. Je zde důleţitá struktura zásob a jejich oceňování ve vztahu 

k jejich prodejnosti a struktura pohledávek ve vztahu k jejich neplacení ve lhůtě nebo 

nedobytnosti. Ukazatel vyjadřuje budoucí solventnost podniku a jako dostačující 

hodnotu povaţuje vyšší neţ 1,5.(7)  

Výpočet: 

𝐵𝐿 =
𝑂𝐴

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (7) 

 

Pohotová likvidita 

Taktéţ označována jako likvidita II. stupně. Pokouší se eliminovat nevýhody běţné 

likvidity tím, ţe z oběţných aktiv vyloučí zásoby. Zůstanou tak v čitateli pouze peněţní 

prostředky, krátkodobé pohledávky a CP. Není špatné poměřovat mezi sebou běţnou a 

pohotovou likviditu, jelikoţ o dost menší hodnota pohotové likvidity značí velké 

mnoţství zásob v podniku a jak víme, v zásobách jsou drţeny peníze. Doporučené 

hodnoty ukazatele by se měly pohybovat v rozmezí 1-1,5. Při niţších hodnotách podnik 

zvaţuje případný prodej zásob.(7)(16) 

Výpočet: 

𝑃𝐿 =  
𝑂𝐴 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (7) 
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Okamžitá likvidita 

Uváděna také jako likvidita I. stupně. Patří sem pouze ty nejlikvidnější poloţky. Jde o 

vyjádření, kolik korun likvidního majetku připadá na 1 Kč krátkodobých závazků. 

V čitateli vzorce se tak objevují pouze peníze na bankovních účtech a peníze 

v hotovosti. Do jmenovatele jsou dosazovány okamţitě splatné závazky. Za přijatelnou 

hodnotu jsou povaţovány hodnoty vyšší neţ 0,2 (jiţ tato hodnota je povaţována za 

kritickou) zpravidla do 0,8.(10)  

Výpočet: 

𝑂𝐿 =  
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (7) 

 

2.6.5 Provozní ukazatele 

Jejich uplatnění a zaměření se nachází ve vnitřním řízení podniku a slouţí k sledování a 

analyzování vývoje jeho aktivity.(16) 

 

Mzdová produktivita 

Ukazuje, jaké mnoţství výnosů připadne na 1 korunu mezd. Co se týče trendu 

ukazatele, měl by být rostoucí.(16) 

Výpočet: 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)

𝑀𝑧𝑑𝑦
 (16) 

 

Je moţné místo výnosů dosadit taktéţ přidanou hodnotu pro vymezení sluţeb, energií a 

surovin.(16) 

 

Nákladovost výnosů 

Udává, jak jsou zatíţeny výnosy společnosti celkovými náklady. Trend ukazatele by 

měl v časovém období klesat.(16) 

Výpočet: 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 (16) 
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Vázanost zásob na výnosy 

Představuje vázanost zásob na 1 korunu výnosů, kdy hodnota ukazatele by měla být co 

nejmenší.(16) 

Výpočet: 

𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 (16) 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Tento ukazatel představuje rozsah produkce na pracovníka a je zkonstruován jako podíl 

přidané hodnoty odpovídající jednomu pracovníkovi.(9) 

Výpočet: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 (6) 

 

Osobní náklady ku přidané hodnotě 

Pomocí tohoto ukazatele zjistíme, kolik hodnoty získané díky výrobním strojům a 

přeměně vstupů na výstupy připadá na jednu korunu vyplacenou na mzdách (přesněji 

řečeno v nákladech na zaměstnance nebo v tzv. superhrubé mzdě).(26) 

Výpočet: 

𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑘𝑢 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě =
𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 (26) 

 

 

Průměrná roční a měsíční mzda 

Tyto dva ukazatele slouţí k propočtu průměrné roční a měsíční mzdy na jednoho 

zaměstnance: 

Výpočet: 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑟𝑜č𝑛í 𝑚𝑧𝑑𝑎 =
𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 (6) 

 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑚ě𝑠íč𝑛í 𝑚𝑧𝑑𝑎 =
𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦/12

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 (6) 
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2.7 Analýza soustav ukazatelů 

Poměrové a rozdílové ukazatele mají částečnou vypovídací schopnost. Jejich 

charakterem je pouze určitá část činnosti společnosti, a proto se ke zhodnocení celkové 

finanční situace podniku i k jejich predikcím pouţívají soustavy ukazatelů.(8)  

 

Soustavy ukazatelů můţeme rozlišit následovně:  

1. soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – mají matematickou 

provázanost, identifikují ekonomické a logické ukazatele (např. Pyramidové 

soustavy a jejich rozklad) 

2. skupiny účelově vybraných ukazatelů – základní cíl je kvalitně rozpoznat 

finanční situaci společnosti. Znamená to tedy predikovat její následující vývoj 

na základě jednočíselné hodnoty. Můţeme je dělit: 

 bankrotní modely – základním účelem je poskytnout informace o tom, 

zda je podnik v následujícím období ohroţen bankrotem nebo nikoliv. 

Patří sem např. modely IN, Altmanův index finančního zdraví, Tafflerův 

model.  

 bonitní modely – snahou je pomocí bodového hodnocení vymezit bonitu 

hodnocené společnosti. Patří sem např. indikátor bonity, Kralickův 

Quicktest. (15) 

2.7.1 Altmanův index finančního zdraví 

Taktéţ nazýván jako Z-skóre vycházející z diskriminační analýzy, která vznikla koncem 

šedesátých let, vyjadřující finanční situaci společnosti. Patří stále mezi nejpouţívanější 

a nejznámější modely finanční tísně. Altmanova diskriminační funkce je stanovena 

odlišně pro podniky s veřejně obchodovatelnými akciemi a jinak pro ostatní firmy. 

Podle toho je také odlišně stanovena hranice pro předpověď finančního vývoje 

podniku.(12)  

 

V našem případě nás zajímá Z-skóre pro ostatní firmy, jehoţ vzorec je vyjádřen 

následujícím zápisem: 

𝑍𝑖 = 0,717 𝐴 + 0,847 𝐵 + 3,107 𝐶 + 0,420 𝐷 + 0,998 𝐸 (15) 
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kde: 

𝐴 =  
Č𝑃𝐾

𝐶𝐴
 

𝐵 =  
𝑁𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝐶𝐴
 

𝐶 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝐴
 

𝐷 =  
𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑑𝑙𝑢ℎů
 

𝐸 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡

𝐶𝐴
 

 

V případě českých účetních výkazů se do ukazatele B za nerozdělený zisk dosazuje 

součet výsledku hospodaření běţného účetního období, výsledku hospodaření minulých 

let a fondy ze zisku. Pro ukazatel C se za EBIT doplní součet výsledku hospodaření za 

účetní období, daní z příjmů za běţnou a mimořádnou činnost a nákladové úroky. 

V případě ukazatele D se doplní hodnota základního kapitálu v poměru k celkovým 

cizím zdrojům. Obrat ukazatele E se vypočte jako suma trţeb z prodeje zboţí, vlastních 

výrobků a sluţeb.(16) 

 

Hranice, které určují finanční situaci podniku, jsou za daných okolností zobrazeny 

v následující tabulce: 

Tabulka 1 - Hranice předvídaní finanční situace (Zdroj: (16)) 

Z > 2,9 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

 

2.7.2 Index důvěryhodnosti IN 

Vytvořený dvojicí Inkou a Ivanem Neumaierovými na základě matematicko-

statistických modelů, k posouzení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti českých 

podniků. 
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Čtyři indexy: 

 IN95 – vzniknul analýzou 24 empiricko-induktivních ukazatelových systémů. 

Zohledňuje hledisko věřitele a při odhadu platební neschopnosti podniku má 

70%ní úspěšnost. 

 IN99 – zdůrazňuje pohled vlastníka a určuje kvalitu finanční výkonnosti 

společnosti. Upravuje váhy a doplňuje IN95.  Úspěšnost je vyšší jak 85%. 

 IN01 – představuje spojení předchozích dvou indexů na základě diskriminační 

analýzy vzorku 1915 podniků z průmyslu. 

 IN05 – poslední a představuje aktualizaci IN01. Vznikl podle datových analýz 

průmyslových podniků z roku 2004. Výhodou je spojení jak pohledu věřitele, 

tak i vlastníka.(16) 

 

Pro svou práci vyuţiji verzi indexu IN05 jehoţ výpočet se uskuteční podle následujícího 

vzorečku: 

𝐼𝑁05 = 0,13 𝐴 + 0,04 𝐵 + 3,97 𝐶 + 0,21 𝐷 + 0,09 𝐸 (16) 

kde: 

𝐴 =
𝐶𝐴

𝐶𝑍
 

𝐵 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

𝐶 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝐴
 

𝐷 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐶𝐴
 

𝐸 =
𝑂𝐴

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑦
 

 

V důsledku změn indexů se měnili i hranice pro klasifikaci podniků. Výsledné hranice 

indexu IN05 jsou následující: 
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Tabulka 2 - Hranice indexu IN05 (Zdroj: 16) 

IN > 1,6 podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku (tvoří 

hodnotu s pravděpodobností 86%) 

0,9 < IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ podnik netvoří hodnotu, ale také není bankrotující 

IN ≤ 0,9 existence podniku je ohroţena (spěje k bankrotu 

s pravděpodobností 67%) 

 

2.7.3 Indikátor bonity 

Index bonity vzniknul na základě multivariační diskriminační analýzy podle 

zjednodušené metody. Pouţívá 6 ukazatelů, a čím větší je hodnota ukazatele, tím je 

finančně-ekonomická situace podniku lepší. Rovnice pro výpočet indexu bonity je 

následující:(16) 

𝐵𝑖 = 1,5 𝐴 +  0,08 𝐵 +  10 𝐶 +  5 𝐷 +  0,3 𝐸 +  0,1 𝐹 (16) 

kde: 

𝐴 =  
𝐶𝐹

𝐶𝑍
 

𝐵 =  
𝐶𝐴

𝐶𝑍
 

𝐶 =  
𝐸𝐵𝑇

𝐶𝐴
 

𝐷 =  
𝐸𝐵𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
 

𝐸 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
 

𝐹 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦

𝐶𝐴
 

 

Konkrétnější závěry můţeme vyvodit na základě následující zpracované stupnice: 

 

 

Obrázek 3 - Stupnice hodnocení indikátoru bonity (Zdroj: (19))  

extrémně 

dobrá 

velmi 

dobrá 

dobrá určité 

problémy 

špatná velmi 

špatná 

extrémně 

špatná 

-3         -2     -1              0        1  2         3 
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3 Charakteristika společnosti 

3.1 O společnosti 

„Firma MISTRA s. r. o. vznikla v dubnu 2007. Jejím zakladatelem se stal Ing. Milan 

Strašák, bývalý jednatel společnosti STRA spol. s r. o. Firma MISTRA s. r. o. se zabývá 

výrobou strojů pro zpracování kovového odpadu. V současnosti jsou hlavním 

produktem hydraulické aligátorové nůţky Kajman, vyráběné na základě patentované 

kinematiky stroje. Výroba těchto nůţek byla zahájena jiţ v roce 1992 ve firmě STRA. 

Po vystoupení Ing. Strašáka ze společnosti STRA pokračuje výroba nůţek Kajman ve 

společnosti MISTRA. Aligátorové nůţky Kajman si našly odběratele téměř ve všech 

státech Evropy. Obchodní zastoupení má v Polsku, Německu, Rakousku, Slovensku, 

Francii, Španělsku, Řecku, Švýcarsku, Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Rumunsku, Srbsku, 

Chorvatsku, Černé Hoře, Makedonii, Maroku a USA.“(24) 

 

3.2 Základní informace 

Obchodní firma: MISTRA s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Březina 373, 66484 Zbraslav 

Provozovna: Druţstevní 1, 664 11 Zbýšov 

Počet zaměstnanců: 15 (k 31. 12. 2011) 

Tržby za rok 2010: 21 907 000 Kč 

 

Předmět podnikání: 

- Obráběčství, 

- Zámečnictví, nástrojářství, 

- Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. 
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3.3 Současný výrobní program 

Společnost Mistra s.r.o. vystupuje na trhu odpadové hospodářství a recyklace. Podnik 

nejen vyrábí a prodává aligátorové nůţky KAJMAN, ale je také její samozřejmostí 

poskytovat servis svým klientům.  

 

Produkty jsou rozděleny do následujících skupin: 

lehká řada 

 KAJMAN 300L; 

 KAJMAN 450L; 

 

střední řada 

 KAJMAN 400; 

 KAJMAN 600; 

 

těžká řada 

 KAJMAN 800; 

 KAJMAN 1000; 

 

 

Obrázek 4 - Kajman 600 (Zdroj (20))  
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KAJMAN AUTOMATIC 300/700 – v roce 2010 společnost vyvinula nový stroj 

nazvaný AUTOMATIC. První část stroje stlačuje materiál ve dvou osách, ten se dále 

posouvá do nůţek, kde je nadělen na části. Je moţné stroj doplnit o jeřáb s drapákem, 

který zabezpečuje manipulaci s materiálem. Takto upravený stroj nepotřebuje externí 

jeřáb a tvoří tak automatickou linku.(20) 

 

 

Obrázek 5 - Kajman Automatic 300 (Zdroj: (25)) 

 

Nůţky jednotlivých řad mají rozdílnou sílu a liší se také délkou noţů (označení za 

názvem kaţdého stroje např. KAJMAN 1000 = délka noţe 1000mm). V případě těţké 

řady, je také k dispozici moţnost lámání i kolejnic. Na základě zkušeností z provozu, 

údrţby, servisu a oprav se stále zdokonaluje konstrukce tak, aby se ještě zlepšily 

parametry i spolehlivost zařízení. Na základě poţadavků zákazníka se upravuje 

konstrukce stroje a přizpůsobuje stroj na různé práce. V případě potřeby a domluvy 

můţe společnost nůţky i zapůjčit. 
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4 Analýza současného stavu 

4.1 Analýza oborového okolí 

Mezi uţitečný nástroj analýzy oborového okolí společnosti se povaţuje Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Slouţí ke zmapování tzv. konkurenční 

pozice firmy v odvětví. Předpokladem je, ţe strategická konkurenční pozice firmy 

působící v daném odvětví je určována především pěti faktory. Jsou to: 

 vyjednávací síla zákazníků, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 hrozba vstupu nových konkurentů, 

 hrozba substitutů, 

 rivalita firem působících na daném trhu. (1) 

 

1) Zákazníci 

Rozptyl zákazníků je velmi široký, avšak velmi specifický (jedná se převáţně o 

zákazníky zpracovávající kovoodpad). Společnost má zákazníky v podstatě v rámci celé 

Evropy, a dokonce i na území USA. Kromě České republiky má podnik své obchodní 

zastoupení taktéţ v Polsku, Rakousku, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Řecku, 

Srbsku, Ukrajině, Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Černé Hoře, Makedonii a jiţ 

zmiňované USA. 

 

Výrobky společnosti jsou specifické, a jelikoţ se v ČR nenachází ţádný konkurent, je 

pro zákazníka obtíţné přejít ke konkurenci.  

 

2) Dodavatelé 

Společnost má mnoho dodavatelů, kteří jsou pro firmu z hlediska výroby důleţití a 

proto je potřeba s těmito dodavateli udrţovat dobré vztahy, platit za objednávky nejlépe 

v termínech splatnosti, aby bylo zajištěno jejich včasné dodávání. Mezi největší 

dodavatele, patří tyto firmy: 

 Šmeral Brno, a.s.– odlitky základních dílců z oceli (Brno), 

 Hydroma, spol. s.r.o. – hydraulické prvky, hydraulické stanice a elektromotory 

(Uherský Brod), 
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 Ferona, a.s. – hutný (kovový) materiál (Brno), 

 Hydraulics, s.r.o. – přímočaré hydromotory (Sehradice). 

 

Společnost je na svých dodavatelích závislá a z toho důvodu je smluvní síla dodavatelů 

velká. 

 

3) Konkurence 

V České republice není ţádná další firma, která by se zabývala výrobou aligátorových 

nůţek. V tomto oboru je jednou z nejvýznamnějších firem v Evropě. Konkurenční stroje 

vyrábí firma JMC Recycling Systems z Anglie a Bronneberg z Holandska. Nad 

konkurencí vítězí hlavně kvalitou, spolehlivostí a výkonností stroje. Cenové rozdíly 

nejsou příliš rozdílné.  

 

4) Substituty 

Produkty dané společnosti není moţné jednoduše substituovat. Jak jiţ bylo zmíněno, 

společnost nemá v ČR konkurenci, a tudíţ konkrétní zákazníci nemají příliš moţností 

s výběrem. Společnost se taktéţ snaţí svým zákazníkům vyhovět v úpravách svých 

produktů a zároveň tak dochází k neustálé inovaci výrobků. 

 

5) Vstup nových konkurentů 

V případě vstupu konkurentů na daný trh je potřeba vlastnit určité know-how, které má 

společnost patentované, coţ můţe vstup komplikovat. Z toho důvodu bariéry vstupu na 

trh existují a je méně pravděpodobné, ţe se stejným výrobkem společnost na trh 

vstoupí. 

 

Vyhodnocení oborového okolí 

Silné stránky – zákazníci v rámci celé Evropy, ţádná konkurence v ČR, ţádný substitut, 

know-how 

Slabé stránky – závislost na dodavatelích 
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4.2 Analýza vnitřního okolí 7S 

1) Strategie 

Za hlavní strategii společnosti Mistra se povaţuje vyrábět a poskytovat kvalitní stroje na 

zpracování kovového odpadu a tím uspokojovat potřeby svých zákazníků a taktéţ 

vytvářet kladný hospodářský výsledek, tedy zisk. Mezi další strategie patří neustálé 

inovování produktů nejen svými vlastními nápady, ale taktéţ podílem nápadů od 

zákazníků. Samozřejmostí je také poskytování kvalitního poprodejního servisu, 

společně s dokumentací, náhradními díly a také pozáruční servis. 

 

K dané strategii taktéţ dopomáhá kaţdoroční účast nejenom na tuzemském veletrhu, ale 

také na zahraničním, např. v Itálii, Francii, Německu a dalších, kde firma prezentuje své 

produkty a získává tak nové zákazníky. 

 

2) Struktura 

Jelikoţ se jedná o malou výrobní firmu, organizační struktura je liniová, tedy existuje 

přímá nadřízenost a podřízenost mezi danými „útvary“. Nejvyšším útvarem je samotný 

jednatel společnosti, představující vedení podniku. Přímými podřízenými jsou 

asistentka jednatele, účetní, zásobovací logistik a vedoucí výrobního programu. Pod 

vedoucího výrobního programu pak spadají jednotliví pracovníci. 

 

Obrázek 6 - Organizační struktura společnosti Mistra (Zdroj: vlastní zpracování) 

Vedení

Sekretariát Účetní Zásobování Výroba

Výrobní 
pracovníci

Údržba
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3) Systém 

Informační systémy společnosti jsou zavedeny tak, aby přinášely a zaznamenávaly 

kvalitní zpracování informací a jejich moţnosti rychlého a efektivního vyuţití. Jejich 

vyuţívání bývá nejčastěji v souladu s budováním strategií, řízením výroby, 

zásobováním nebo řízením vztahů se zákazníky. Společnost není drţitelem certifikátu 

ISO nebo jiných certifikátů. Dalším pouţívaným systémem je systém účetní. V něm se 

zpracovávají veškeré fakturace a platby. Také je vyuţíván software pro zpracování 

mezd. 

 

4) Styl řízení 

Ve společnosti Mistra je zaveden demokratický styl řízení. Komunikace mezi 

pracovníky a vedením je obousměrná. Vedení umoţňuje svým zaměstnancům 

vyjadřovat se k jednotlivým procesům, činnostem, rozhodnutím a vyuţít tak jejich 

znalosti a dovednosti. Dále vedení deleguje svoje pravomoci tam, kde jiţ není potřeba 

jejich neustálých dohledů. Na konečných rozhodnutích má však odpovědnost pouze 

jednatel. 

 

5) Spolupracovníci 

Zaměstnanci, nebo lidé obecně, jsou nejenom nejvýznamnějším zdrojem zvyšování 

výkonnosti a produktivity firmy, ale jsou také hlavním provozním rizikem. Důleţitou 

činností je tedy motivace pracovníků.  

 

Pracovníci jsou vyškolení odborníci, kteří obsluhují výrobní stroje, absolvují pravidelné 

školení, jsou motivováni nejen finančními prémiemi, ale mají také výhodu v moţnosti 

vyuţití jakéhokoliv stroje nebo nářadí po pracovní době nebo vyuţití firemního vozu. 

Jak jiţ bylo zmiňováno, ve společnosti Mistra se zaměstnanci spoluúčastní na 

rozhodování výrobních činností a budování budoucích strategií a mají zodpovědnost při 

plnění těchto úkolů. 

 

6) Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty neboli firemní kultura úzce souvisí se spolupracovníky a ovlivňuje jak 

jejich výkonnost, tak efektivitu práce. Jelikoţ firma Mistra zaměstnává malý počet 
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zaměstnanců, jsou jejich vztahy více otevřené aţ přátelské, avšak se vzájemným 

respektem a uznáváním autorit. Dodrţují se zásady a podmínky pracovní morálky, 

pracovní doba s přestávkami, oblékání pracovních oděvů aj.  

 

Vedení firmy se snaţí také o udrţování bezproblémových vztahů se zákazníky 

(maximální uspokojování všech jejich potřeb) i dodavateli (dodrţování plateb 

v termínech).  

 

7) Schopnosti 

Důleţitým prvkem jsou především schopnosti a dovednosti vedoucích pracovníků při 

řízení firmy. Ty jsou neustále zdokonalovány rozhodováním, odbornými znalostmi, 

jednáním, jazykovými kurzy, školením apod. 

 

Podobně jsou na tom schopnosti a dovednosti ostatních zaměstnanců, kde se firma 

nejvíce zaměřuje na jejich konkrétní pracovní činnosti a rozvíjení a zdokonalování 

jejich efektivnosti. 

 

Vyhodnocení vnitřního okolí 

Silné stránky – kvalitní stroje, propagace na veletrzích, demokratický styl řízení, školení 

pracovníků 

Slabé stránky – ţádný certifikát např. jakosti 

 

4.3 Finanční analýza společnosti 

V této části diplomové práce je zpracována finanční analýza firmy Mistra za pomoci 

vybraných finančních ukazatelů. K výpočtu jsou pouţity firemní výkazy (rozvaha a 

výkaz zisku a ztrát) v období 2008, 2009 a 2010.  

 

Dosaţené výsledky jsou porovnávány s doporučenými hodnotami a taktéţ vybrané 

ukazatele jsou srovnány s oborovým průměrem, jehoţ hodnoty jsou volně ke staţení na 

internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Společnost Mistra s.r.o. 

spadá v klasifikaci CZ NACE do sekce C – Zpracovatelský průmysl, oddíl 25 – Výroba 
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kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Tabulky označené odvětvový průměr 

jsou zpracovány na základě zdrojů (20)(21). 

4.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza 

Vyuţitím horizontální analýzy zjišťujeme změny poloţek rozvahy a výkazu zisku a 

ztrát oproti předcházejícím obdobím. 

 

Tabulka 3 - Horizontální analýza aktiv 

Aktiva 
2009/2008 2010/2009 

Tis. Kč % Tis. Kč % 

Dlouhodobý majetek -105 -0,99% -1 427 -13,54% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -1 079 -22,90% -877 -24,15% 

Software -79 -37,44% 123 93,18% 

Ocenitelná práva -1 000 -22,22% -1 000 -28,57% 

Dlouhodobý hmotný majetek 974 16,41% -550 -7,96% 

Stavby -125 -3,20% -126 -3,33% 

Samostatné movité věci 941 48,01% -534 -18,41% 

Oběžná aktiva -1 379 -19,60% -1 232 -21,78% 

Zásoby -256 -45,23% -280 -90,32% 

Krátkodobé pohledávky -1 041 -22,99% -1 507 -43,22% 

Krátkodobý finanční majetek -82 -4,22% 555 29,85% 

Peníze 723 964,00% -467 -58,52% 

Účty v bankách -305 -22,33% 1 022 96,32% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly -500 -100,00% 0 0,00% 

Aktiva celkem -1 477 -8,35% -2 650 -16,35% 

 

Z tabulky je zřetelné, ţe celková aktiva společnosti v průběhu sledovaného období 

klesala. V prvním sledovaném období tomu bylo o 8,35% a v druhém období to bylo o 

něco víc 16,35%. 
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Dlouhodobý nehmotný majetek podniku v prvním období klesnul o 22,9% a bylo to 

způsobeno především opotřebováním softwaru a ocenitelných práv. V roce 2010 došlo 

ke sníţení DNM o 24,15%, přestoţe byl nakoupen nový software, bylo opotřebování 

větší. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek společnosti tvoří stavby a stroje. V prvním sledovaném 

období došlo ke zvýšení DHM o 16,41% a bylo to způsobeno především nákupem 

nových výrobních strojů. V roce 2010 oproti roku 2009 došlo ke sníţení DHM o 7,96% 

vyřazením opotřebeného a nepotřebného movitého majetku. Stavby se v obou obdobích 

sniţovaly přibliţně o stejnou hodnotu, takţe nebyly nakoupeny nové stavby. 

 

Oběţná aktiva podniku se v roce 2009 sníţila o 19,6% oproti roku 2008. Jejich pokles 

zapříčinilo zejména sníţení zásob, konkrétně materiálu, a sníţení krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztahů, k čemuţ přispívá zlepšující se solventnost odběratelů. 

Podobný vývoj nastal v roce 2010, kdy došlo ke sníţení oběţných aktiv o 21,78% opět 

sníţením zásob a ještě větším sníţením krátkodobých pohledávek neţ tomu bylo 

v minulém období. 

 

Krátkodobý finanční majetek, který tvoří peníze v hotovosti a na účtu, se v prvním 

sledovaném období sníţil o 4,22% a způsobilo to především sníţení peněz na účtu a 

prodání cenných papírů. V roce 2010 došlo ke zvýšení o 555 tis. Kč, coţ představuje 

růst o 29,85% zejména zvýšením peněz na účtu, na který bývají zaslány peníze za 

úhrady odběratelů. 
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Graf 1 - Horizontální analýza aktiv (vybrané položky) 

 

Tabulka 4 - Horizontální analýza pasiv 

Pasiva 
2009/2008 2010/2009 

Tis. Kč % Tis. Kč % 

Vlastní kapitál 197 65,45% 2 163 434,34% 

Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 

Rezervní fondy (zákonný RF) 0 0,00% 0 0,00% 

VH minulých let 62 326,32% 195 240,74% 

VH běţného účetního období 135 217,74% 1 968 998,98% 

Cizí zdroje -1 674 -9,63% -4 813 -30,64% 

Dlouhodobé závazky 7 587 100,00% 237 3,12% 

Krátkodobé závazky -9 261 -53,28% -5 050 -62,18% 

Závazky ke společníkům -9 321 -100,00% 0 0,00% 

Závazky z obchodních vztahů -353 -9,41% -1 079 -31,76% 

Závazky k zaměstnancům -101 -33,22% 169 83,25% 

Pasiva celkem -1 477 -8,35% -2 650 -16,35% 

 

Opět jasným pohledem na celková pasiva společnosti je vidět, ţe se rovnají stejnému 

vývoji, jako tomu bylo u aktiv. 
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Vlastní kapitál firmy má rostoucí tendenci, a to při neměnném základním kapitálu 

znamená, ţe je společnost zisková. V roce 2009 oproti roku 2008 zvýšil o 65,45% a to 

zvýšením jak výsledku hospodaření minulých let, tak výsledkem hospodaření za běţné 

období. V roce 2010 došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 2 163 tis. Kč, coţ představuje 

nárůst o 434,34%. Zásluhou o tak velký nárůst je především zvýšení výsledku 

hospodaření za běţnou činnost skoro o 1000%. V jednotlivých letech nedošlo ke 

změnám základního kapitálu a stejně tak nedošlo ke změnám v zákonném rezervním 

fondu.  

 

Cizí zdroje mají na rozdíl od vlastního kapitálu tendenci klesající a to značí kladný 

vývoj. V prvním sledovaném období se sníţily o 9,63% a bylo to způsobeno zejména 

úbytkem krátkodobých závazků o částku 9 321 tis. Kč. Část krátkodobých závazků 

ovšem byla přesunuta do dlouhodobých a to 7 587 tis. Kč. V druhém sledovaném 

období se cizí zdroje sníţily o 4 813 tis. Kč tedy o 30,64%. Způsobilo to jednak sníţení 

krátkodobých přijatých záloh a také sníţení závazků z obchodních vztahů, čímţ firma 

zlepšila svoji platební schopnost. 

 

 

Graf 2 - Horizontální analýza pasiv (vybrané položky) 
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Tabulka 5 - Horizontální analýza VZZ 

VZZ 
2009/2008 2010/2009 

Kč % Kč % 

Trţby za prodej vlastních výrobků -13 653 -44,50% 4 262 25,03% 

Výkonová spotřeba -12 587 -51,12% 2 030 16,86% 

Spotřeba materiálu a energie -9 354 -49,21% 1 395 14,45% 

Sluţby -3 233 -57,56% 635 26,64% 

Přidaná hodnota -1 066 -17,59% 2 232 44,70% 

Odpisy DM 239 15,48% 240 13,46% 

Provozní výsledek hospodaření 75 27,57% 1 476 425,36% 

Finanční výsledek hospodaření 121 75,63% 908 2328,21% 

VH za účetní období 135 217,74% 1 968 998,98% 

 

Jelikoţ se jedná o výrobní společnost, jejím cílem je zvyšovat trţby za prodej vlastních 

výrobků. Z dosaţených hodnot je zřejmé ţe v roce 2009 se trţby oproti roku 2008 

sníţily o 44,50%, coţ je moţné dávat za vinu dopadu finanční krize. Naproti tomu 

v roce 2010 jiţ došlo k navýšení trţeb o 25,03%. 

 

Výkonová spotřeba skládající se ze spotřeby materiálu a energie a sluţeb má stejný 

vývoj jako trţby, tedy v prvním období klesající o 51,12% a v druhém rostoucí o 

16,86%. Ve vztahu k trţbám je její vývoj správný, jelikoţ její růst by měl být pomalejší 

neţ růst trţeb. 

 

Přidaná hodnota jako rozdíl mezi trţbami a výkonovou spotřebou poklesla v prvním 

sledovaném období o 17,59%, důvodem je zejména pokles trţeb. V druhém období 

došlo k nárůstu přidané hodnoty o 44,70% a důvodem je opět navýšení trţeb. 

Odpisy v obou sledovaných obdobích rostly a je to způsobeno především pořízením 

nových strojů a softwaru. 

 

Provozní výsledek hospodaření je kladný a má rostoucí průběh. To naznačuje velmi 

příznivý vývoj zejména v roce 2010, kdy se zvýšil o 1 476 tis. Kč, coţ představuje 

nárůst o 425,36%. 
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Finanční výsledek hospodaření společnosti byl v letech 2008 i 2009 záporný (zpravidla 

normální u firem v ČR), avšak trend byl opět stoupající a v roce 2010 se dostal do 

kladných čísel, kdy došlo k nárůstu o 908 tis. Kč představující v procentech růst o 

2328,21. 

 

Výsledek hospodaření za účetní období odpovídá VH zaznamenaném v pasivech 

společnosti. Pro zopakování je jeho vývoj velmi příznivý a rostoucí. 

 

 

Graf 3 - Horizontální analýza VZZ (vybrané položky) 

 

Vertikální analýza 

Cílem vertikální analýzy je zjistit, jak velkou část tvoří jednotlivé poloţky rozvahy na 

celkových aktivech nebo pasivech. U výkazu zisku a ztrát se nejčastěji jako základ 

pouţívá suma všech trţeb. 
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Tabulka 6 - Vertikální analýza aktiv 

Aktiva 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 

Stálá aktiva 60,21% 65,05% 67,24% 

  Dlouhodobý nehmotný majetek 26,64% 22,41% 20,32% 

  Dlouhodobý hmotný majetek 33,57% 42,64% 46,92% 

Oběžná aktiva 39,78% 34,90% 32,63% 

  Zásoby 3,20% 1,91% 0,22% 

  Krátkodobé pohledávky 25,61% 21,52% 14,61% 

  Krátkodobý finanční majetek 10,98% 11,47% 17,81% 

Časové rozlišení 0,01% 0,05% 0,13% 

 

Z uvedené tabulky je moţné si povšimnout, ţe ve všech letech převaţují stálá aktiva nad 

oběţnými aktivy na celkovém podílu aktiv. Jde tedy o kapitálově těţkou firmu. 

 

Stálá aktiva jsou z větší části tvořena dlouhodobým hmotným majetkem a kaţdým 

rokem tvoří větší část podílu na celkových aktivech. Zatímco dlouhodobý nehmotný 

majetek klesal, hmotný majetek rostl. Hlavním důvodem je pořizování nových 

výrobních strojů. 

 

Oběţná aktiva se kaţdým rokem sniţovala. Největší část oběţných aktiv tvoří 

krátkodobé pohledávky, jejichţ trend je klesající a to značí příznivý vývoj. Druhou 

největší poloţkou je krátkodobý finanční majetek. Ten má rostoucí tendenci a můţe 

naznačovat nedostatečné vyuţívání peněţních prostředků do investic. Poslední 

poloţkou jsou zásoby, které tvoří nejmenší část oběţných aktiv. 

 

Časové rozlišení a jeho podíl na celkových aktivech ve sledovaném období se dá 

povaţovat za zanedbatelný. 
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Graf 4 - Vertikální analýza aktiv 2008 

  

Graf 5 - Vertikální analýza aktiv 2009 

 

Graf 6 - Vertikální analýza aktiv 2010 
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Tabulka 7 - Vertikální analýza pasiv 

Pasiva 2008 2009 2010 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 1,70% 3,07% 19,63% 

  Základní kapitál 1,13% 1,23% 1,48% 

  Rezervní fondy (zákonný rezervní fond) 0,11% 0,12% 0,15% 

  Výsledek hospodaření minulých let 0,11% 0,50% 2,04% 

  Výsledek hospodaření běţného účetního období 0,35% 1,22% 15,97% 

Cizí zdroje 98,30% 96,93% 80,37% 

  Dlouhodobé závazky 0,00% 46,81% 57,71% 

  Krátkodobé závazky 98,30% 50,11% 22,66% 

 

Struktura pasiv a jejich podíl vlastního a cizího kapitálu je velice nepřiměřený. 

Obecným pravidlem bývá poměr vlastního a cizího kapitálu 50:50. Ve společnosti 

Mistra tvoří vlastní kapitál pouze zlomek celkového kapitálu, avšak jeho trend je 

rostoucí. Z toho vyplývá, ţe společnost je podkapitalizovaná a můţe mít problémy 

s financováním běţné činnosti. 

 

Konstantními poloţkami ve vlastním kapitálu jsou základní kapitál společně se 

zákonným rezervním fondem. Největším podílem vlastního kapitálu je výsledek 

hospodaření běţného účetního období. Jeho velikost se z roku 2008, která byla 0,35%, 

zvýšila aţ 45krát na 15,97% v roce 2010. Menší část zisku zůstává v podniku ve formě 

výsledku hospodaření minulých let jako interní zdroj financování. 

 

V roce 2008 jedinou poloţkou tvořící cizí kapitál byly krátkodobé závazky. Největší 

podíl na jejich velikosti měli závazky vůči společníkům, poté z obchodních vztahů a 

nakonec přijaté zálohy. V roce 2009 se velikost krátkodobých závazků sníţila téměř o 

polovinu, důvodem byl převod krátkodobých závazků vůči společníkům do 

dlouhodobých závazků. Tím jejich velikost vzrostla na 46,81%. V roce 2010 se kr. 

závazky dále sníţily na 22,66% zejména nulovými přijatými zálohami a úhradou 

závazků z obchodních vztahů. Velikost dl. závazků se zvýšila na 57,71% 
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Bankovní úvěr společnost nevyuţívá. 

 

 

Graf 7 - Vertikální analýza pasiv 2008 

  

Graf 8 - Vertikální analýza pasiv 2009 
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Graf 9 - Vertikální analýza pasiv 2010 

 

Tabulka 8 - Vertikální analýza VZZ 

VZZ 2008 2009 2010 

Tržby celkem 100% 100% 100% 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 97,43% 94,86% 97,19% 

Výkonová spotřeba 78,19% 67,05% 64,21% 

Přidaná hodnota 19,24% 27,81% 32,98% 

Osobní náklady 14,67% 20,06% 18,35% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4,90% 9,93% 9,23% 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2,57% 5,14% 2,81% 

Provozní výsledek hospodaření 0,86% 1,93% 8,32% 

Finanční výsledek hospodaření 0,00% 0,00% 3,97% 

Výsledek hospodaření za účetní období 0,20% 1,10% 9,88% 

 

Jak je zřetelné z tabulky, většinovou část celkových trţeb tvoří trţby za prodej vlastních 

výrobků a po celé sledované období mají hodnotu pohybující se kolem 97%. Trţby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu jsou pouze doplňkem a mají kolísavý 

průběh. 

 

Zatímco trţby měli poměrně konstantní vývoj, výkonová spotřeba (energií, materiálu a 

sluţeb) se sniţovala a to má pozitivní důsledek na zvyšování přidané hodnoty. 
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Osobní náklady mají kolísavý průběh a tvoří nejvíce 20,06% trţeb v roce 2009. Odpisy 

se v roce 2009 zvýšily oproti roku 2008 a tvoří tak okolo 9% trţeb. 

 

Provozní výsledek hospodaření v roce 2008 tvořil pouze 0,86% celkových trţeb. V roce 

2009 došlo k lehkému navýšení a v roce 2010 jiţ tvořil 8,32% trţeb. 

 

Finanční výsledek hospodaření byl v letech 2008 a 2009 záporný, tudíţ netvoří ţádnou 

část na trţbách. V roce 2010 se dostal do kladných čísel tvořící 3,97% trţeb. 

 

Podíl výsledku hospodaření za účetní období v roce 2008 byl ve výši 0,20% 

z celkových trţeb, v roce 2009 tvořil 1,10% trţeb a v posledním roce se zvýšil aţ 9krát 

na 9,88% z celkových trţeb. 

4.3.2 Rozdílové ukazatele 

V následující tabulce jsou vypočítány hodnoty rozdílových ukazatelů ve sledovaném 

období 2008 aţ 2010. 

Tabulka 9 - Rozdílové ukazatele v tis. Kč 

 2008 2009 2010 

Čistý pracovní kapitál -10 348 -2 466 1 352 

Čisté peněţní prostředky -15 942 -6 263 -658 

 

Tabulka 10 - Rozdílové ukazatele v tis. Kč (odvětvový průměr) 

Odvětví 2008 2009 2010 

Čistý pracovní kapitál 20 813  19 026 18 537  

Čisté peněţní prostředky -18 517 -7 804  -9 943 

 

Jak je moţné si povšimnout z tabulky, společnost dosahuje v letech 2008 a 2009 

záporných hodnot čistého pracovního kapitálu a v roce 2010 kladných hodnot s tím, ţe 

se v čase realizuje neustálý růst. Z -10 348 tis. Kč v roce 2008 na 1 352 tis. Kč v roce 

2010. Tato neúměrnost byla zjevná jiţ z vertikální analýzy, kdy velikost oběţných aktiv 

na celkové bilanční sumě byla niţší neţ velikost krátkodobých závazků. To se však 
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v roce 2010 změnilo a společnost tak vytváří určitý „polštář“ v případě finančních 

výkyvů. 

Co se týká hodnot odvětví, jsou ve sledovaném období velmi vysoké a to značí, ţe by 

podniky neměly mít problém při splácení svých závazků a měly k jejich krytí dostatek 

oběţného majetku. 

 

U čistých peněţních prostředků jsou pouţity pouze peníze v hotovosti a na bankovním 

účtu. Ve všech letech je dosahováno záporných hodnot, s tím ţe se tato velikost 

záporných hodnot sniţuje. Je očividné, ţe pouze s těmito pohotovými finančními 

prostředky by společnost nebyla schopna uhradit okamţitě splatné závazky. 

Na rozdíl od ČPK odvětví, kde byly všechny hodnoty kladné, nabývají hodnoty ČPP 

odvětví ve všech letech záporných hodnot stejně, jako tomu bylo u společnosti Mistra. 

Je tedy zřejmé, ţe i odvětví by mohlo mít problémy s okamţitým splácením svých 

závazků ve lhůtě splatnosti. 

 

 

Graf 10 - Vývoj rozdílových ukazatelů 

 

4.3.3 Poměrové ukazatele 

Mezi analýzu poměrových ukazatelů se řadí zejména analýza rentability, aktivity, 

zadluţenosti, likvidity a provozní analýza. 
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Ukazatele rentability 

Dávají do poměru výsledek hospodaření s ostatními poloţkami výkazů. 

 

Tabulka 11 - Ukazatele rentability 

 2008 2009 2010 

ROI 0,63% 1,90% 19,86% 

ROA 0,35% 1,22% 15,97% 

ROE 20,60% 39,56% 81,36% 

ROCE 20,60% 2,44% 20,65% 

ROS 0,20% 1,10% 9,88% 

 

Tabulka 12 - Ukazatele rentability (odvětvový průměr) 

Odvětví 2008 2009 2010 

ROI 8,96% 5,97% 5,67% 

ROA 6,15% 3,80% 3,84% 

ROE 11,64% 7,76% 8,32% 

ROCE 10,84% 6,58% 6,99% 

ROS 5,63% 4,09% 3,74% 

 

Rentabilita investovaného kapitálu ROI – měří výnosnost dlouhodobého kapitálu 

vloţeného do majetku neboli dlouhodobého cizího a vlastního kapitálu. U tohoto 

ukazatele se za doporučené hodnoty uvádí rozmezí 12–15%, ovšem čím větší hodnota, 

tím lepší pro firmu. V roce 2008 byla naměřená hodnota pouze 0,63%, v roce 2009 

došlo k malému navýšení na 1,90% a v roce 2010 došlo k výraznému růstu na 19,86% 

tedy nad doporučené hodnoty.  

Ve srovnání s odvětvím se podnik v prvních dvou letech nacházel pod hodnotami 

odvětví, avšak v roce 2010 dosahoval vyšších hodnot rentability investovaného 

kapitálu. 

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA – tento ukazatel měří produkční sílu podniku. Je 

patrné, ţe společnost v období 2008 a 2009 dosahovala velice nízkých hodnot 

rentability celkového kapitálu, avšak s rostoucím průběhem v roce 2010 dosáhla hodnot 
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15,97%. Tedy v roce 2010 byla přibliţně 16%ní výnosnost celkového vloţeného 

kapitálu. 

Podnik se opět v prvních dvou letech nachází pod hodnotami odvětví a v roce 2010 

došlo ke zvýšení rentability celkového kapitálu nad výsledky odvětví.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE – za pomocí tohoto ukazatele můţeme vyjádřit 

rentabilitu kapitálu vloţeného vlastníkem podniku. Ve všech sledovaných obdobích, 

společnost Mistra dosahuje vysokých hodnot a celkového rostoucího průběhu. V roce 

2008 to bylo 20,60%, v roce 2009 39,56% a v roce 2010 došlo k výraznému nárůstu na 

81,36%. To znamená, ţe v roce 2010 81,36% čistého zisku připadá na 1Kč kapitálu 

investovaného akcionářem. Ziskovost vlastního kapitálu je vyšší neţ ziskovost 

celkového, tedy ROE>ROA. 

Co se týká rentability vlastního kapitálu, podnik dosahuje ve sledovaném období daleko 

vyšších hodnot neţ oborový průměr. Vysoké hodnoty rentability vlastního kapitálu jsou 

však spojeny i s větší zadluţeností. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE – v roce 2008 dosahoval ukazatel hodnoty 

20,60% stejně jako ve stejném roku ukazatel ROE. V roce 2009 došlo k výraznému 

propadu na 2,44%, coţ bylo způsobeno navýšením dlouhodobých závazků a nízkým 

ziskem. V roce 2010 došlo opět k navýšení na 20,65% díky navýšení zisku. 

V roce 2009 je hodnota odvětví vyšší neţ u podniku Mistra. V letech 2008 a 2010 

podnik byl nad hodnotami oborového průměru. 

 

Rentabilita trţeb ROS – tímto ukazatelem se vyjadřuje zisková marţe, která je důleţitá 

pro hodnocení úspěšnosti podnikání. Jako doporučené hodnoty se povaţují v rozmezí 6-

10%. V roce 2008 společnost Mistra dosahovala hodnoty pouze 0,20%, v roce 2009 

1,10% a v roce 2010 jiţ odpovídající 9,88% díky zejména rostoucímu zisku. Vývoj 

ukazatele rentability trţeb má pozitivní rostoucí vývoj. 

V letech 2008 a 2009 se podnik nacházel nízko pod hodnotami dosaţenými odvětvím. 

V posledním roce rentabilita trţeb podniku dosahuje nad výsledky odvětví. 
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Graf 11 - Vývoj ukazatelů rentability 

 

Ukazatele aktivity 

Vyjadřují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

 

Tabulka 13 - Ukazatele aktivity 

 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 1,78 1,11 1,62 

Vázanost celkových aktiv 56,15% 90,27% 61,88% 

Relativní vázanost stálých aktiv 33,81% 58,73% 41,61% 

Obrat zásob 55,64 57,91 730,23 

Doba obratu zásob (dny) 6,47 6,22 0,49 

Doba obratu pohledávek (dny) 46,25 70,16 32,69 

Doba obratu závazků (dny) 42,87 68,12 38,09 
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Tabulka 14 - Ukazatele aktivity (odvětvový průměr) 

Odvětví 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 1,09 0,93 1,03 

Vázanost celkových aktiv 91,48% 107,60% 97,27% 

Relativní vázanost stálých aktiv 49,93% 50,40% 44,45% 

Obrat zásob 5,86 4,83 5,28 

Doba obratu zásob 61,42 74,52 68,17 

Doba obratu pohledávek 67,42 90,01 85,83 

Doba obratu závazků 79,55 85,43 86,31 

 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje počet, kolikrát se aktiva (neboli majetek) obrátí 

v trţbách. Mezi doporučené hodnoty patří rozmezí 1,6 – 3. Z předchozí tabulky 

můţeme vidět, ţe má ukazatel kolísavý průběh. V roce 2008 dosahoval doporučených 

hodnot s číslem 1,78, v roce 2009 došlo k poklesu na 1,11 a v roce 2010 opět k navýšení 

na 1,62. Doporučené hodnoty značí, ţe podnik nemá neúčelná aktiva, nevznikají 

zbytečné náklady a neklesá zisk. 

V případě odvětví, naměřené hodnoty nedosáhly doporučeného rozmezí ani v jednom 

ze sledovaných období. Jelikoţ jsou hodnoty podniku vyšší neţ hodnoty oborového 

průměru, mohlo by se přemýšlet o pořízení nového majetku. 

 

Vázanost celkových aktiv měří totéţ jako obrat celkových aktiv, na rozdíl od něj, 

v případě efektivního hospodaření by hodnota vázanosti měla klesat. Stejný vývoj by 

měla mít relativní vázanost stálých aktiv, u které klesající průběh představuje růst trţeb 

při nerozšiřování kapacity měřené dlouhodobým majetkem.(5) 

Vázanost celkových aktiv je v odvětví výrazně vyšší neţ u podniku, coţ značí lepší 

vývoj pro podnik, jelikoţ nemusí zvyšovat finanční zdroje, aby expandoval. Relativní 

vázanost stálých aktiv v odvětví má hodnoty vyšší neţ v podniku, pouze v roce 2009 

dosahuje podnik vyšší hodnoty, avšak výše hodnot jsou poměrně podobné. 

 

Obrat zásob představuje počet, kolikrát se zásoby přemění na jiný druh oběţných aktiv 

aţ po opětovný nákup zpravidla za rok. Je patrné, ţe sniţování zásob naopak vedlo ke 
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zvyšování obrátkovosti zásob. Z 55,64 za rok 2008 aţ na 730,23 v roce 2010. Růst 

ukazatele značí, ţe společnost váţe méně finančních prostředků do zásob. 

Hodnoty odvětvového průměru se pohybují ve sledovaném období mezi 4-6. To 

znamená, ţe se zásoby 4 aţ 6 krát za rok přemění na jiný druh oběţného majetku, 

zpravidla na finanční zdroje. Výše hodnot potvrzuje, ţe podnik vlastní pouze malé 

mnoţství zásob. 

 

Doba obratu zásob představuje počet dnů, kdy jsou zásoby spotřebovány nebo prodány. 

V roce 2008 dosahoval ukazatel hodnoty pouze 6,47 dní, v roce 2009 o trochu méně 

6,22 dní a v roce 2010 to bylo pouhých 0,49 dne. Klesající vývoj doby obratu zásob je 

pozitivní. Vzhledem k tomu, ţe zásoby společnosti tvoří nevýznamnou poloţku celkové 

bilance, jsou její hodnoty takto nízké. 

Doba obratu zásob v odvětví se pohybovala v daleko vyšších hodnotách. V roce 2008 to 

bylo 61,42 dní, v roce 2009 74,52 dní a v roce 2010 došlo k poklesu na 68,17 dní. Velké 

mnoţství zásob v sobě zadrţuje také určitou část finančních prostředků, proto i 

sniţování doby obratu zásob je pozitivním vývojem. 

 

Doba obratu pohledávek je průměrný počet dnů od prodeje produktu a inkasa peněz od 

odběratelů. Opačně je tomu u doby obratu závazků, která představuje počet dní od 

příjmu zboţí po jeho zaplacení dodavateli. Zpravidla by doba obratu závazků měla být 

vyšší neţ doba obratu pohledávek, aby nedocházelo k druhotné platební neschopnosti a 

to zejména u menších firem. Ve společnosti Mistra byla doba obratu pohledávek 

v letech 2008, 2009 a 2010 následující: 46,25 dní, 70,16 dní a 32,69 dní. Trend 

ukazatele byl kolísavý. Doba obratu závazků ve stejných letech: 42,87 dní, 68,12 dní a 

38,09 dní. Vývoj opět kolísavý, avšak v posledním roce došlo ke zlepšení a sníţení 

doby na 38,09 dní. V letech 2008 a 2009 je doba obratu pohledávek vyšší, ale v roce 

2010 došlo k jejímu sníţení pod hodnotu doby obratu závazků a to značí správný 

průběh.  

Výsledné hodnoty doby obratu pohledávek v odvětví nejsou zcela přesné, jelikoţ 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svých statistických údajích uvádí pouze 

dlouhodobé a krátkodobé pohledávky společně. Vyvíjela-li by se struktura pohledávek 

přibliţně stejně jako struktura závazků, byly by naměřené hodnoty okolo 15% niţší 
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(dlouhodobé závazky tvoří přibliţně 15% celkových závazků). Přesto vypočítané 

hodnoty pohledávek jsou v letech 2008 a 2010 niţší neţ získané hodnoty doby obratu 

závazků. Pouze v roce 2009 byla doba obratu pohledávek vyšší neţ doba obratu 

závazků. Značí to, ţe v odvětví je průměrně pozitivní vývoj a společnosti dříve inkasují, 

neţ sami musí uhradit své závazky. 

V porovnání se společností Mistra má odvětví vyšší dosaţené hodnoty a kaţdý podnik 

by se měl snaţit je sniţovat. Zde ale závisí na kaţdém podniku jak má nastavené 

platební podmínky na jedné straně s dodavateli a na straně druhé s odběrateli. 

 

 

Graf 12 - Vývoj ukazatelů doby obratu pohledávek a závazků 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zkoumají zadluţenost podniku. 

 

Tabulka 15 - Ukazatele zadluženosti 

 2008 2009 2010 

Celková zadluţenost 98,30% 96,93% 80,37% 

Koeficient samofinancování 1,70% 3,07% 19,63% 

Koeficient zadluţenosti 57,75 31,54 4,09 

Úrokové krytí - - - 
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Tabulka 16 - Ukazatele zadluženosti (odvětvový průměr) 

Odvětví 2008 2009 2010 

Celková zadluţenost 46,54% 49,47% 50,64% 

Koeficient samofinancování 53,46% 50,53% 49,36% 

Koeficient zadluţenosti 0,88 1,01 1,10 

 

 

Celková zadluţenost společnosti v roce 2008 dosahovala hodnot 98,30% a v roce 2009 

96,93%. Takto vysoká zadluţenost vzniká při pohledu na výkazy společnosti zejména 

kvůli vysokým závazkům vůči společníkům. V roce 2010 došlo k výraznějšímu sníţení 

zadluţenosti na 80,37%. Cizí zdroje představují levnější sloţku neţ vlastní kapitál. Je 

důleţité také sledovat rentabilitu vlastního kapitálu ve vztahu k zadluţenosti. Velikost 

celkové zadluţenosti v roce 2010 přináší rentabilitu vlastního kapitálu 81, 36%. Vývoj 

celkové zadluţenosti je klesající. 

Zadluţenost u odvětvového průměru má naopak stoupající průběh neţ zadluţenost 

v podniku, avšak hodnoty odvětví jsou mnohem niţší a pohybují se mezi 46-51%. Tyto 

hodnoty by se daly povaţovat za optimální. 

 

Koeficient samofinancování představuje doplněk k celkové zadluţenosti a jejich součet 

by měl odpovídat jedné (respektive 100%). Jeho vývoj je rostoucí od 1,70% v roce 2008 

na 19,63% v roce 2010. Tedy přibliţně 20% aktiv je financováno vlastním kapitálem. 

Stejně jako u zadluţenosti je koeficient samofinancování odvětví optimálnější a 

pohybuje se v rozmezí 49-54% 

 

Koeficient zadluţenosti by měl být pokud moţno nejmenší a má stejnou vypovídací 

schopnost jak celková zadluţenost. Roste (klesá) společně s růstem (klesáním) dluhu. 

V tomto případě koeficient klesá společně s poklesem dluhu a to z 57,75 na 4,09. 

Koeficient zadluţenosti odvětví neklesá jako u podniku, ale naopak stoupá, ne však 

nějak radikálně. Stoupá z hodnoty 0,88 v roce 2008, 1,01 v roce 2009, na 1,10 v roce 

2010. I přesto jsou hodnoty odvětví niţší neţ podnikové.  
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Ukazatel úrokového krytí není moţné spočítat, jelikoţ firma nemá ţádné nákladové 

úroky, protoţe nevlastní ţádné úvěry.  

 

 

Graf 13 - Vývoj ukazatelů celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování 

 

Ukazatele likvidity 

Vyjadřují, zda je podnik dostatečně likvidní, aby byl schopen splácet své závazky. 

 

Tabulka 17 - Ukazatele likvidity 

 2008 2009 2010 

Běţná likvidita 0,40 0,70 1,44 

Pohotová likvidita 0,37 0,66 1,43 

Okamţitá likvidita 0,08 0,23 0,79 

 

Tabulka 18 - Ukazatele likvidity (odvětvový průměr) 

Likvidity 2008 2009 2010 

Běţná likvidita 1,86 2,37 2,16 

Pohotová likvidita 1,09 1,49 1,37 

Okamţitá likvidita 0,24 0,44 0,38 
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Výsledky ukazatelů běţné likvidity mají doporučené hodnoty v rozmezí 1,5 – 2,5. 

Těchto hodnot společnost Mistra nedosahuje ani v jednom ze sledovaných období. 

Znamená to, ţe pouţívá část krátkodobých cizích zdrojů k financování dlouhodobého 

majetku. Avšak trend ukazatele je rostoucí a v roce 2010 se danému rozmezí silně 

přibliţuje. 

Naproti tomu odvětvový průměr dosáhl ve sledovaném období doporučených hodnot 

běţné likvidity a pouţívá tak krátkodobé cizí zdroje k financování krátkodobého 

majetku a dlouhodobé cizí zdroje k financování dlouhodobého majetku. 

 

Výsledky ukazatele pohotové likvidity by neměly klesnout pod hodnotu 1, protoţe 

v takovém případě společnost musí zvaţovat prodej zásob, aby byla schopná splatit 

krátkodobé cizí zdroje. Z tabulky je zřejmé, ţe v letech 2008 a 2009 firma nedosahuje 

doporučených hodnot, ale s rostoucím vývojem v roce 2010 dosahuje hodnoty 1,43 a 

nemusí zvaţovat odprodej zásob. 

Pohotová likvidita u odvětvového průměru se pohybuje opět nad doporučenými 

hodnotami, tudíţ většina firem nemusí odprodávat zásoby, aby byly schopny splácet 

krátkodobé závazky. 

 

Jak si můţeme všimnout, mezi hodnotami běţné a pohotové likvidity není značný 

rozdíl, coţ znamená, ţe má společnost jen malé mnoţství zásob a je zřejmé, ţe v nich 

nedrţí své finanční prostředky. 

 

Výsledky ukazatelů okamţité likvidity se podle doporučených hodnot mají nacházet 

v rozmezí 0,2 – 0,5. V roce 2008 byla hodnota pouze 0,08 a značí nedostatek 

pohotovostních peněţních prostředků. V roce 2009 se hodnota nacházela v rozmezí a 

v roce 2010 hodnota vysoce převýšila doporučené hodnota a znamená to neefektivní 

vyuţití finanční prostředků, který by měly být investovány. 

Ve sledovaném období jsou výsledné hodnoty odvětvového průměru v doporučeném 

rozmezí a znamená to, ţe firmy v odvětví mají dostatečné mnoţství pohotových 

finančních prostředky, v případě vzniku nečekaných plateb. 
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Graf 14 - Vývoj ukazatelů likvidity 

 

Podle rostoucího trendu by společnost nemusela mít problém při získávání finančních 

prostředků od věřitelů. 

 

Provozní ukazatele 

Slouţí k analyzování vývoje aktivity podniku. 

 

Tabulka 19 - Provozní ukazatele 

 2008 2009 2010 

Mzdová produktivita 1,74 1,88 2,42 

Nákladovost výnosů 4,84 3,08 2,18 

Vázanost zásob na výnosy 0,093 0,062 0,004 

Produktivita z přidané hodnoty (tis. Kč) 605,9 499,3 722,5 

Osobní náklady ku přidané hodnotě 0,76 0,72 0,56 

Průměrná mzda roční (tis. Kč) 348 264,9 298,2 

Průměrná mzda měsíční (tis. Kč) 29 22,08 24,85 
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Tabulka 20 - Provozní ukazatele (odvětvový průměr) 

Odvětví  2008 2009 2010 

Mzdová produktivita 2,30 2,23 2,41 

Nákladovost výnosů 0,94 0,91 0,90 

Vázanost zásob na výnosy 0,68 0,73 0,66 

Osobní náklady ku přidané hodnotě 0,59 0,61 0,57 

Produktivita z přidané hodnoty (tis. Kč) 652,9 678,7 778,3 

 

Mzdová produktivita představuje, jaký počet výnosů spadá na 1Kč vyplacených mezd. 

Hodnota ukazatele by měla mít rostoucí průběh a jak je patrné z předchozí tabulky, 

takový průběh u společnosti Mistra nastal. V roce 2008 bylo dosaţeno mzdové 

produktivity ve výši 74%, v roce 2009 došlo k produktivitě 88%, a v roce 2010 byla 

mzdová produktivita 142%. Růst je způsoben zejména růstem přidané hodnoty. 

Hodnoty získané v oborovém průměru se v letech 2008 a 2009 pohybují nad hodnotami 

podniku a tedy v odvětví spadá vyšší část výnosů na vyplacené mzdy. V roce 2010 jsou 

hodnoty téměř totoţné s podnikem. 

 

Nákladovost výnosů udává, jak jsou výnosy zatíţeny náklady. Dosaţené hodnoty byly 

v roce 2008 4,84, v roce 2009 3,08 a v roce 2010 2,18. Vývoj je klesající, coţ 

představuje pozitivní průběh. 

Stejně jako u naměřených hodnot podniku mají hodnoty v odvětví klesající trend, který 

představuje pozitivní průběh. Hodnoty odvětví jsou ve sledovaném období niţší neţ 

podnikové a znamená to, ţe podnik má oproti odvětví výnosy zatíţeny náklady ve větší 

míře. 

 

Vázanost zásob představuje jejich vázanost na 1Kč výnosů. Dosaţené hodnoty jsou 

téměř nulové a klesající průběh je ţádoucí. K velikosti zásob můţeme konstatovat, ţe se 

zásoby na výnosy téměř neváţí. 

Vázanost zásob v odvětvovém průměru byla v roce 2008 0,68, v roce 2009 0,73 a v roce 

2010 0,66. Hodnoty jsou daleko vyšší neţ u podniku, avšak v posledním roce má 

nejniţší hodnoty za sledované období, tudíţ můţeme konstatovat, ţe se jedná o ţádoucí 

průběh. 
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Produktivita z přidané hodnoty nebo také přidaná hodnota na jednoho zaměstnance ve 

sledovaném období kolísala. Jelikoţ byl v daném období stejný počet zaměstnanců, 

závisí velikost ukazatele na přidané hodnotě. V roce 2008 dosahoval ukazatel 605,9 tis. 

Kč, v roce 2009 se sníţil na 499,3 tisíc Kč a v roce 2010 se výrazně zvýšil na 722,5 tisíc 

Kč. 

Hodnoty produktivity z přidané hodnoty oborového průměru jsou ve sledovaném 

období vyšší neţ hodnoty podniku. Pozitivním jevem je rostoucí průběh z 652,9 tisíc Kč 

v roce 2008 na 778,3 tisíc Kč v roce 2010. 

 

Osobní náklady ku přidané hodnotě udávají, jaká část z tvořené hodnoty společnosti 

připadne na platy zaměstnanců. Ve sledovaném období dochází ke klesajícímu trendu, 

který představuje méně tvořené hodnoty na zaměstnance a více tvořené hodnoty pro 

podnik. 

Naměřené hodnoty ukazatele v odvětví jsou v letech 2008 a 2009 menší neţ u podniku. 

V roce 2010 jsou hodnoty v podniku i v odvětví srovnatelné. 

 

Poslední dva ukazatele zachycené v tabulce představují průměrnou roční a měsíční 

mzdu na zaměstnance. V roce 2008 byly hodnoty ukazatelů nejvyšší a hlavní příčinnou 

těchto hodnot byly zejména vysoké finanční odměny placené zaměstnancům, jelikoţ 

bylo dosahováno lepších výsledků neţ plánovaných. V roce 2009 došlo ke značnému 

sníţení hodnot, přibliţně o 24%, k čemuţ přispěl taktéţ dopad finanční krize. V roce 

2010 došlo opět ke zvýšení hodnot okolo 12%. 

4.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Pro analýzu finanční situace podniku se taktéţ vyuţívají soustavy ukazatelů, které 

dělíme na bonitní a bankrotní modely. Z bankrotních modelů je pouţit Altmanův index 

finančního zdraví a Index důvěryhodnosti IN05. Z bonitních modelů je pouţit Indikátor 

bonity. 
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Altmanův index finančního zdraví 

Tento index představuje vyjádření finanční stránky podniku, zda se blíţí k bankrotu 

nebo se naopak jedná o finančně zdravý podnik. Výpočet indexu a dosaţené hodnoty 

jsou zobrazeny v následující tabulce:  

 

Tabulka 21 - Altmanův index 

 Konstanta 2008 2009 2010 

A 0,717 -0,58516 -0,15216 0,099727 

B 0,847 0,001074 0,004998 0,020358 

C 3,107 0,006333 0,019004 0,198569 

D 0,420 0,017316 0,031702 0,244218 

E 0,998 1,735071 1,050781 1,570554 

Z-score  1,34 1,02 2,38 

 

Z tabulky je patrné, ţe kromě roku 2009 se Altmanův index (neboli Z-score) nachází 

právě v šedé zóně. V roce 2009 se firma nacházela v oblasti ohroţené bankrotem a jako 

důvod by se mohl opět uvést dopad finanční krize. Přesto hodnota 1,02 není daleko od 

šedé zóny, tudíţ bych bankrot vyloučil. Mnoho českých firem se nachází v šedé zóně, 

proto je potřeba zaměřit se na vývoj v čase, a sice v roce 2009 došlo k poklesu oproti 

roku 2008, ale v roce 2010 došlo k výraznému nárůstu. Dále by se společnost měla 

zaměřit na obratovost aktiv, která by zvýšila Z-score a jejich ziskovost. 

 

Na následujícím grafu je moţné vidět velikost jednotlivých hodnot zjištěných v letech 

2008 aţ 2010 a rozpětí šedé zóny. 
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Graf 15 - Vývoj Altmanova indexu s hranicemi šedé zóny 

 

Index důvěryhodnosti IN05 

Jedná se o index pro vyhodnocení finančního zdraví českých podniků v českém 

prostředí s akceptováním vlastníka. 

 

Tabulka 22 - Index IN05 

 Konstanta 2008 2009 2010 

A 0,13 1,017316 1,031702 1,244218 

B 0,04 0 0 0 

C 3,97 0,006333 0,019004 0,198569 

D 0,21 0,346019 0,322268 0,624548 

E 0,09 0,404706 0,69638 1,440104 

IN05  0,27 0,34 1,21 

 

Z předchozí tabulky a také z následujícího grafického zpracování je zřejmé, ţe firma 

v roce 2008, na základě dosaţených hodnot, silně směřovala k bankrotu. V roce 2009 se 

hodnota trochu zvýšila, přesto by naznačovala bankrot. V roce 2010 došlo k výraznému 

zvýšení indexu IN na hodnotu 1,21, která se nachází přibliţně v polovině šedé zóny. 

K tomuto zlepšení dopomohlo zejména zvýšení rentability celkového kapitálu a sníţení 

krátkodobých závazků. 
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Graf 16 - Vývoj indexu IN05 s hranicemi šedé zóny 

 

Indikátor bonity 

Na základě stupnice hodnocení je zřejmé, ţe čím větších hodnot dosahujeme, tím je 

finanční zdraví podniku lepší. 

 

Tabulka 23 - Indikátor bonity 

 Konstanta 2008 2009 2010 

A 1,50 0,039521 0,026609 0,050936 

B 0,08 1,017316 1,031702 1,244218 

C 10,00 0,006333 0,019004 0,198569 

D 5,00 0,003556 0,017156 0,122883 

E 0,30 0,017973 0,017267 0,001369 

F 0,10 1,780819 1,107731 1,615918 

Indikátor bonity  0,41 0,51 2,94 

 

Vypočtené hodnoty indikátoru bonity jsou ve sledovaném období rostoucí. V letech 

2008 a 2009 dosahuje indikátor velmi podobných výsledků a to 0,41 a 0,51. Tyto 

hodnoty jsou podle stupnice hodnocení v rozsahu od 0 po 1 a znamenají, ţe má podnik 

určité finanční problémy. V roce 2010 došlo k výraznému zvýšení indikátoru a to na 
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hodnotu 2,94, která podle hodnotící stupnice vyjadřuje, ţe je finančně-ekonomická 

situace podniku velmi dobrá. Největší podíl této hodnoty tvoří výsledek hospodaření 

před zdaněním (EBT) v poměru s celkovými aktivy podniku a EBT v poměru 

s celkovými trţbami. 

 

 

Graf 17 - Vývoj indikátoru bonity 

 

4.4 Syntéza výsledků finanční analýzy 

Na základě výsledků horizontální analýzy aktiv došlo k úbytku stálých i oběţných aktiv. 

U pasiv došlo ke zvýšení vlastního kapitálu a ke sníţení cizího kapitálu. Ve výsledku 

došlo ke sníţení aktiv i pasiv ve sledovaném období. Z výkazů zisku a ztrát je patrné, ţe 

trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb rostly rychleji neţ výkonová spotřeba. Došlo 

k významnému růstu výsledku hospodaření. 

 

Z vertikální analýzy aktiv je zjištěno, ţe majetková struktura podniku je tvořena 

převáţně stálými aktivy. Jedná se tak o kapitálově těţkou společnost. Kapitálová 

struktura podniku je v posledním sledovaném roce tvořena 20% vlastního kapitálu a 

80% cizího kapitálu (jeho velikost je tvořena hlavně dlouhodobými závazky). Bankovní 

úvěr společnost nevyuţívá. Z výkazů zisku a ztrát je zřejmé, ţe největší podíl tvoří trţby 
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za prodej vlastních výrobků. Přestoţe kolísaly, přidaná hodnota v jednotlivých letech 

rostla. Stejně tak rostl i výsledek hospodaření. 

 

Z výsledků rozdílových ukazatelů a konkrétně z výsledků čistého pracovního kapitálu je 

jisté, ţe společnost tvoří určitou finanční rezervu ke krytí okamţitě splatných závazků, 

avšak jen za pouţití čistých peněţních prostředků není společnost schopná okamţitě 

splatné závazky uhradit. 

 

Vypočítané hodnoty ukazatelů rentability zobrazují jejich růst v jednotlivých letech 

sledovaného období (kromě ROCE, avšak v roce 2010 došlo opět k nárůstu). Ukazatele 

v roce 2010 dosahují příznivých výsledků, v mnoha případech i nad doporučované 

hodnoty. 

 

Výsledky ukazatelů aktivity, konkrétně obrat celkových aktiv naznačuje, ţe jejich 

vyuţití je převáţně dostačující, nevznikají zbytečné náklady a neklesá zisk. Podnik váţe 

méně finančních prostředků do zásob. Doba obratu pohledávek byla vyšší neţ doba 

obratu závazků, avšak v posledním roce došlo k opaku a sniţuje se tak riziko druhotné 

platební neschopnosti podniku. 

 

Celková zadluţenost podniku je vysoká s klesajícím trendem. Přibliţně 80% 

zadluţenosti přináší 81% rentability vlastního kapitálu. 

 

Ukazatele likvidity mají rostoucí průběh a v letech 2010 dosahují doporučených hodnot. 

Společnost je likvidní, schopna hradit závazky. 

 

Mzdová produktivita společně s nákladovostí výnosů mají pozitivní vývoj. Průměrná 

mzda byla v posledním roku zvýšena. 

 

Na základě tří indexů finančního zdraví hodnoty v prvních dvou letech naznačovaly 

spíše bankrot, avšak v roce 2010 došlo k výraznému zlepšení a se stávajícím trendem 

podnik vykazuje finanční zdraví. 
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4.5 SWOT analýza 

Pro zobrazení silných a slabých stránek společně s příleţitostmi a hrozbami společnosti 

vyuţijeme následující tabulku: 

 

Tabulka 24 - SWOT analýza 

S – silné stránky W – slabé stránky 

S1. Finanční zdraví podniku 

S2. Doba obratu pohledávek < doba 

obratu závazků 

S3. Ţádné úvěry 

S4. Ţádná konkurence 

S5. Moţnost zapůjčení výrobku 

S6. Know How 

S7. Inovace výrobků 

S8. Mezinárodní obchod 

S9. Minimální zásoby 

S10. Kvalitní výrobky 

S11. Ţádný substitut 

S12. Propagace na veletrzích 

W1. Nedostatek prostorů 

W2. Vysoká zadluţenost 

W3. Ţádný certifikát ISO (např. certifikát 

jakosti) 

 

O - příležitosti T – hrozby 

O1. Vývoj a vylepšování strojů 

O2. Rozšíření výroby 

O3. Proniknutí na nové trhy 

T1. Neschopnost zákazníků platit ve 

lhůtách splatnosti 

T2. Moţný vznik konkurence 

T3. Dopady finanční krize a vznik další 

finanční krize 

T4. Problémy s dodáváním zboţí od 

dodavatelů 
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5 Návrh zlepšení v problémové oblasti 

Navrhované opatření vychází ze zpracované SWOT analýzy a snaţí se vyřešit hlavní 

nedostatky, které zároveň ovlivňují příleţitosti společnosti. 

Hlavní problémovou oblastí jsou nedostatečné výrobní a skladovací prostory, které 

zabraňují a ovlivňují řadu činností a okolnosti spojené s materiály vstupujícími do 

výrobních procesů, se samotnými výrobními procesy a taktéţ procesy povýrobními, 

které jsou důleţitou součástí celkového procesu. 

 

Dopady spojené s nedostatkem prostorů bychom mohli definovat podle následujících 

odráţek: 

 problémy s výrobou (především se jedná o omezení ve výrobě nejnovějšího 

stroje Automatic), 

 nemoţnost poskytování servisu, 

 skladovací prostory 

o není moţnost předpracování částí výrobků, 

o určitý materiál není v krytých prostorách, a proto dochází k jeho 

deformaci např. koroze, 

o zvýšená pracnost s materiálem např. čištění, 

o především z předchozích dvou bodů vyplývá niţší kvalita materiálu, 

 ţádný předváděcí prostor, 

 prostoje vzhledem k počasí (jelikoţ je některou výrobu nutno provádět mimo 

pracovní areál z nedostatku místa), 

 sníţená bezpečnost, hygiena, 

 zhoršená manipulace (stísněnost). 

 

Na základě předcházejících nedostatků bych rád zpracoval návrh na investiční projekt, 

který by zahrnoval investování do třech oblastí: 

 nákup pozemku, 

 stavba haly, 

 pořízení nových strojních zařízení. 
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5.1 Kapitálové výdaje a příjmy 

Investice navrhovaná pro podnik má dobu ţivotnosti stanovenou na pět let. Tato doba 

pokrývá ţivotnost nově pořízených strojů, potřebných k plánované výrobě a taktéţ 

pokrývá splatnost bankovního úvěru. Kapitálové výdaje investičního projektu jsou 

vyobrazeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 25 - Kapitálové výdaje (v tis. Kč) 

 Částka 

Pozemek 2 700 

Hala 18 000 

Stroje 2 000 

Kapitálové výdaje celkem 22 700 

 

Vedení podniku na základě plánu prodeje předpokládá zvýšení trţeb o 4 800 tis. Kč 

v prvním roce, v druhém roce zvýšení o dalších 4 800 tis. Kč, v třetím roce plánuje 

přírůstek opět 4 800 tis. Kč a v následujících dvou letech uţ zvyšování trţeb 

nepředpokládá. Společně s růstem trţeb vedení podniku očekává navýšení provozních 

nákladů, na základě kvalifikovaného odhadu, ve velikosti 21% z trţeb. V posledních 

dvou letech očekává úsporu, tedy sníţení o 5% (oproti předchozím 21%) z důvodu jiţ 

zaběhnuté výroby a nalezení efektivnějšího způsobu zpracování. 

 

Daňové odpisy jsou odepisovány rovnoměrně dle Zákona o dani z příjmu. Strojní 

zařízení spadá do odpisové skupiny 2, pro kterou je doba odepisování stanovena na 5 

let. Sazba v prvním roce odepisování činí 11% a v dalších letech 22,25%. V posledním 

roce je strojní zařízení zcela odepsáno. Hala spadá do odpisové skupiny 5, jejíţ doba 

odepisování je 30 let. Sazba v prvním roce (2012) činí 1,4% a v dalších letech 

představuje 3,4%. 
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Tabulka 26 - Kapitálové příjmy (v tis. Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

∆trţeb 4800 9600 14400 14400 14400 

∆provozních nákladů 1008 2016 3024 2304 2304 

∆odpisů 832 1057 1057 1057 1057 

∆HV 2960 6527 10319 11039 11039 

∆daň z příjmu (19%) 562 1240 1961 2097 2097 

∆HV po zdanění 2398 5287 8358 8942 8942 

∆odpisů 832 1057 1057 1057 1057 

∆příjmy 3230 6344 9415 9999 9999 

 

Pro přehlednost je sestavena tabulka obsahující kapitálové výdaje a peněţní příjmy 

v jednotlivých letech. První kapitálový výdaj je stanoven na rok 2012 a první peněţní 

příjem z investice je očekáván v roce 2013. 

 

Tabulka 27 - Peněžní toky investičního projektu (v tis. Kč) 

 0 1 2 3 4 5  

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Kapitálový výdaj 20700 2000 - - - - 22700 

Peněţní příjem - 3230 6344 9415 9999 9999 38987 

 

5.1.1 Diskontované výdaje a příjmy 

Pro výpočet především čisté současné hodnoty je zapotřebí zvlášť vypočítat současnou 

diskontovanou hodnotu peněţních příjmů z investice a zvlášť současnou hodnotu 

kapitálových výdajů, které jsou na investici vynaloţeny.  

 

V diplomové práci se zaměřuji na porovnání čisté současné hodnoty, indexu rentability 

a doby návratnosti stanovením dvou variant diskontních sazeb. 
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První varianta 

V první variantě diskontní sazba odpovídá výši úrokové míry, určené bankou při ţádosti 

o bankovní úvěr, jelikoţ k pokrytí investičních výdajů je bankovní úvěr potřebný. Tato 

stanovená diskontní sazba je ve výši 7%. Výpočet diskontovaných výdajů a příjmů je 

v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 28 - Výpočet diskontovaných investičních výdajů (v tis. Kč) 

Rok Peněžní 

výdaj 

Odúročitel Diskontovaný 

peněžní 

výdaj 

Diskontovaný 

výdaj 

kumulativně 

0 20700 1 20700 20700 

1 2000 0,935 1869 22569 

 

Tabulka 29 - Výpočet diskontovaných peněžních příjmů (v tis. Kč) 

Rok Peněžní 

příjem 

Odúročitel Diskontovaný 

peněžní 

příjem 

Diskontovaný 

příjem 

kumulativně 

0 0 1 0 0 

1 3230 0,935 3019 3019 

2 6344 0,873 5541 8560 

3 9415 0,816 7685 16245 

4 9999 0,763 7628 23873 

5 9999 0,713 7129 31003 

 

 

Druhá varianta 

Ve druhé variantě odpovídá diskontní sazba průměrné hodnotě ukazatele ROCE 

(rentabilita dlouhodobých zdrojů), který měří efektivnost a výnosnost dlouhodobých 

podnikových investic. Průměrná hodnota ukazatele ROCE ve sledovaném období 2008 

– 2010 činila 14,56%. Výpočet diskontovaných kapitálových výdajů a příjmů této 

varianty je v odpovídajících tabulkách viz. níţe. 
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Tabulka 30 – Výpočet diskontovaných investičních výdajů (v tis. Kč) 

Rok Peněžní 

výdaj 

Odúročitel Diskontovaný 

peněžní 

výdaj 

Diskontovaný 

výdaj 

kumulativně 

0 20700 1 20700 20700 

1 2000 0,873 1746 22446 

 

Tabulka 31 - Výpočet diskontovaných peněžních příjmů (v tis. Kč) 

Rok Peněžní 

příjem 

Odúročitel Diskontovaný 

peněžní 

příjem 

Diskontovaný 

příjem 

kumulativně 

0 0 1 0 0 

1 3230 0,873 2819 2819 

2 6344 0,762 4834 7653 

3 9415 0,665 6262 13915 

4 9999 0,581 5805 19721 

5 9999 0,507 5067 24788 

 

5.2 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl diskontních peněţních příjmů a kapitálových 

výdajů vypočtených v předcházejících tabulkách. Hodnoty ukazatelů jednotlivých 

variant jsou následující: 

Č𝑆𝐻ú𝑟𝑜𝑘 = 31 003 − 22 569 = 𝟖 𝟒𝟑𝟒 𝑡𝑖𝑠.𝐾č 

Č𝑆𝐻𝑅𝑂𝐶𝐸 = 24 788 − 22 446 = 𝟐 𝟑𝟒𝟐 𝑡𝑖𝑠.𝐾č 

 

Čistá současná hodnota je v případě obou variant nezáporná, jelikoţ suma peněţních 

příjmů zajistila úhradu kapitálových výdajů. Z toho usuzujeme, ţe projekt při daných 

diskontních sazbách je pro podnik přijatelný. 
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5.3 Index rentability 

Index rentability se dá povaţovat za další hodnotící kritérium projektu. Jestliţe je index 

rentability větší neţ jedna, lze konkrétní investici přijmout. Tvrzení je totoţné s faktem, 

ţe ČSH je kladná. Při hodnotě niţší neţ jedna nemá význam o investičním projektu 

uvaţovat. Index se vypočítá jako podíl diskontovaných peněţních příjmů a 

diskontovaných kapitálových výdajů. 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦ú𝑟𝑜𝑘 =  
31 003

22 569
= 𝟏,𝟑𝟕 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
24 788

22 446
= 𝟏,𝟏𝟎 

 

Z výsledků indexu rentability vyplývá, ţe obě varianty dosahují hodnot větších neţ 

jedna, proto lze konkrétní investici přijmout. 

5.4 Doba návratnosti zohledněná faktorem času 

Pro výpočet doby návratnosti dopomohly následující tabulky, které zobrazují peněţní 

toky projektu do doby, neţ se kapitálové výdaje rovnají s peněţními příjmy z investice. 

 

Doba návratnosti první varianty je následující: 

 

Tabulka 32 - Peněžní toky do doby úhrady výdajů (v tis. Kč) 

 0 1 2 3 4 5 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kapitálový výdaj 20700 1869 - - - - 

Peněţní příjem - 3019 5541 7685 6324 - 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖ú𝑟𝑜𝑘 =  3 +
6324

7129
= 𝟑,𝟖 𝑟𝑜𝑘𝑢 

 

Počet roků, kdy se celkový kapitálový výdaj investičního projektu splatí peněţními 

příjmy z investice, je při zohlednění faktoru času roven 3,8 roku. 
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Výpočet doby návratnosti druhé varianty: 

 

Tabulka 33 - Peněžní toky do doby úhrady výdajů (v tis. Kč) 

 0 1 2 3 4 5 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kapitálový výdaj 20700 1746 - - - - 

Peněţní příjem - 2819 4834 6262 5805 2726 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑅𝑂𝐶𝐸 =  4 +
2726

5067
= 𝟒,𝟓 𝑟𝑜𝑘𝑢 

 

Počet roků, kdy se celkový kapitálový výdaj investičního projektu splatí peněţními 

příjmy z investice, je při zohlednění faktoru času roven 4,5 roku. 

5.5 Vnitřní výnosové procento 

Dalším hodnotícím kritériem pro hodnocení investičního projektu je vnitřní míra 

výnosu neboli vnitřní výnosové procento. Můţeme ho identifikovat jako úrokovou 

míru, při které je současná hodnota peněţních příjmů z investice rovna současné 

hodnotě kapitálových výdajů. Taktéţ lze říci, ţe se jedná o hodnotu úrokové míry, kdy 

je čistá současná hodnota rovna nule.(11) 

 

Vnitřní výnosové procento je vypočítáno na základě funkce programu Excel, nazvané 

MÍRA.VÝNOSNOSTI(). Do této funkce se zadají hodnoty kapitálových výdajů a 

peněţních příjmů. 

𝐼𝑅𝑅 = 𝟏𝟖,𝟐𝟕 % 

 

Skutečná výnosnost posuzovaného investičního projektu, v případě uvedených výdajů a 

příjmů je 18,27% 
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5.6 Vyhodnocení 

Na základě dosaţených výsledků za pomoci ukazatelů doba návratnosti, čistá současná 

hodnota, vnitřní výnosové procento a index rentability je zřejmé, ţe investování do 

navrhované oblasti je ekonomicky efektivní. Jednoznačným rozhodnutím je investiční 

projekt přijmout. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku Mistra s.r.o. na základě 

vybraných ukazatelů finanční analýzy a formulovat návrhy na opatření v problémových 

oblastech. 

 

V první části práce byla definována teoretická východiska, popisující definici finanční 

analýzy a její cíle, popsány byly metody jejího pouţití a ukazatele společně s moţností 

jejich interpretace. 

 

V následující části byla charakterizována společnost, spolu s historií, předmětem 

podnikání, aktuálním výrobním programem s ukázkou vyráběných produktů. 

 

Důleţitou část práce tvořila analýza současného stavu. Analyzováno bylo jednak 

oborového okolí podniku za pomoci Porterova pětifaktorového modelu, a analýza 

vnitřního okolí formou 7S. Následovalo posouzení finanční situace společnosti, 

s vyuţitím vstupních dat rozvahy a výkazu zisků a ztrát v letech 2008 aţ 2010. 

Ukazatele, které byly pouţity, jsou horizontální a vertikální analýza, rozdílové 

ukazatele, poměrové ukazatele a na závěr byly pouţity souhrnné indexy hodnocení 

finančního zdraví – Altmanův index, index důvěryhodnosti IN05 a indikátor bonity. 

Následovala syntéza výsledků. Z celkového pohledu se společnost v roce 2010 jeví jako 

finančně stabilní, neboť má dostatek likvidních prostředků, její doba obratu pohledávek 

je niţší neţ doba obratu závazků, nízký obrat zásob a ukazatele rentability mají 

stoupající vývoj. Naopak problémovou oblastí se můţe jevit vysoká hodnota celkové 

zadluţenosti, která je však tvořena především dlouhodobými závazky vůči vlastníkům. 

Budoucí vývoj na základě souhrnných indexů značí pozitivní průběh. 

 

Na základě dosaţených výsledků z předcházející kapitoly se poslední část diplomové 

práce zabývala návrhem opatření v problémových oblastech. Analýza nastínila 

problémy zejména v nedostatku prostorů potřebných především k rozšíření výroby. 

Návrhem se stala realizace investičního projektu ke koupi pozemku, výstavby haly a 

pořízení výrobních strojů. Zpracování návrhu obsahuje plán peněţních příjmů a 

kapitálových výdajů. Dále došlo k aplikaci metod hodnocení ekonomické investice 
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zaloţené na peněţním toku. Výsledek práce naznačuje, ţe projekt je ekonomicky 

efektivní.  

 

Hlavní přínos diplomové práce lze spatřovat v posouzení finančního zdraví podniku na 

základě vybraných metod finanční analýzy a v ohodnocení ekonomické efektivnosti 

investičního projektu, který má posílit růstový potenciál podniku. 
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Příloha 1 - Aktiva společnosti v období 2008 – 2010 

Aktiva (v tis. Kč) 2008 2009 2010 

Dlouhodobý majetek 10 648 10 543 9 116 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 711 3 632 2 755 

Software 211 132 255 

Ocenitelná práva 4 500 3 500 2 500 

Dlouhodobý hmotný majetek 5 937 6 911 6 361 

Stavby 3 907 3 782 3 656 

Samostatné movité věci 1 960 2 901 2 367 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 228 338 

Oběţná aktiva 7 035 5 656 4 424 

Zásoby 566 310 30 

Materiál 566 310 30 

Krátkodobé pohledávky 4 528 3 487 1 980 

Pohledávky z obchodních vztahů 4 046 3 499 1 989 

Stát - daňové pohledávky 360 -12 -9 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 122 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 1 941 1 859 2 414 

Peníze 75 798 331 

Účty v bankách 1 366 1 061 2 083 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 500 0 0 

Časové rozlišení 1 8 17 

Náklady příštích období 1 8 17 

Aktiva celkem 17 684 16 207 13 557 
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Příloha 2 - Pasiva společnosti v období 2008 - 2010 

Pasiva (v tis. Kč) 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál 301  498  2 661  

Základní kapitál 200  200  200  

Rezervní fondy (zákonný rezervní fond) 20  20  20  

Výsledek hospodaření minulých let 19  81  276  

Nerozdělený zisk minulých let 19  81  276  

Výsledek hospodaření běţného účetního období 62  197  2 165  

Cizí zdroje 17 383  15 709  10 896  

Dlouhodobé závazky 0  7 587  7 824  

Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům 

sdruţení 

0  7 587  7 757  

Dohadné účty pasivní 0  0  69  

Jiné závazky 0  0  -2  

Krátkodobé závazky 17 383  8 122  3 072  

Závazky z obchodních vztahů 3 750  3 397  2 318  

Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům 

sdruţení 

9 321  0  0  

Závazky k zaměstnancům 304  203  372  

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 213  155  160  

Stát - daňové závazky a dotace 190  -164  222  

Krátkodobé přijaté zálohy 3 605  4 455  0  

Dohadné účty pasivní 0  70  0  

Jiné závazky 0  6  0  

Pasiva celkem 17 684  16 207  13 557  
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Příloha 3 - Výkaz zisků a ztrát společnosti v období 2008 - 2010 

VZZ (v tis. Kč) 2008 2009 2010 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 30 683 17 030 21 292 

Výkonová spotřeba 24 624 12 037 14 067 

Spotřeba materiálu a energie 19 007 9 653 11 048 

Sluţby 5 617 2 384 3 019 

Přidaná hodnota 6 059 4 993 7 225 

Osobní náklady 4 621 3 602 4 020 

Mzdové náklady 3 480 2 649 2 982 

Náklady na sociální zabezpečneí a zdravotní pojištění 1 063 852 933 

Sociální náklady  78 101 105 

Daně a poplatky 64 133 67 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 544 1 783 2 023 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 809 923 615 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materálu 

271 0 0 

Ostatní provozní výnosy 0 220 160 

Ostatní provozní náklady 110 271 67 

Provozní výsledek hospodaření 272 347 1 823 

Výnosové úroky 2 0 0 

Ostatní finanční výnosy 60 10 1 082 

Ostatní finanční náklady 222 49 213 

Finanční výsledek hospodaření -160 -39 869 

Daň z příjmů za běţnou činnost (splatná) 50 111 527 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost 62 197 2 165 

Výsledek hospodaření za účetní období 62 197 2 165 

Výsledek hospodaření před zdaněním 112 308 2 692 

 


