
 

  



 

 



 

 
  



 

Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podniku ELPIK s.r.o. 

během let 2012 až 2016 s využitím metod strategické a finanční analýzy. První část této 

bakalářské práce se zaobírá teoretickými východisky, která slouží jako podklad 

pro zpracování daných analýz. Druhá část práce je zaměřena na výpočet finanční 

analýzy a zpracovaní strategické analýzy. V poslední části jsou vytvořeny návrhy, které 

vychází z provedených analýz a měly by vést ke zlepšení finanční situace daného 

podniku. 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is the evaluation of the financial situation of ELPIK the 

company during the years of 2012 – 2016 with using strategic and financial analysis 

methods. The first part of this bachelor thesis deals with the theoretical basis, which 

serves as a basis for the analysis of given analyzes. The second part of the thesis is 

focused on the calculation of financial analysis and the elaboration of strategic analyzes. 

In the last part, suggestions are made that are based on the analyzes carried out and 

should lead to an improvement of the financial situation of the company. 
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ÚVOD 

V současné době se stále rychleji mění ekonomické prostředí, s tím také dochází 

ke změnám v podnicích, které jsou jeho součástí. V případě, že chce podnik na trhu 

uspět, neobejde se bez finančního rozboru, který tvoří především finanční ukazatele. 

Je mnoho způsobů, jak definovat termín finanční analýza, ale nejvýstižnější je ten, který 

říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsažena především v účetních výkazech. 

Pro svou bakalářskou práci na téma hodnocení finanční situace vybrané 

soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení jsem si vybral podnik ELPIK s.r.o., 

který patří mezi přední poskytovatele komplexních a profesionálních služeb v oboru 

elektroinstalací na území České a Slovenské republiky. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, část praktickou a na návrhy, 

které by měly vést ke zlepšení finanční situace podniku. 

První část práce se zaobírá teoretickými východisky, která slouží jako podklad 

pro následující praktickou část a jsou čerpána převážně z odborné literatury. V této části 

práce jsou detailně popsané metody finanční analýzy. 

Praktická část začíná představením podniku, který je následně podroben analýze 

vnějšího prostředí, metodám finanční analýzy a SWOT analýze během let 

2012-2016. V první řadě je využita SLEPTE analýza, dále pak horizontální analýza, 

vertikální analýza, analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových 

ukazatelů, Altmanův model, Model IN05 a analýza silných a slabých stránek, hrozeb 

a příležitostí. 

Poslední část práce tvoří návrhy na zlepšení finanční situace podniku. Jedná 

se o stěžejní část práce, která si klade za cíl stabilizovat a zlepšit finanční situaci 

podniku. 
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Hlavní cíl této bakalářské práce je zhodnocení hospodaření podniku ELPIK s. r. o. 

za léta 2012 až 2016 s využitím metod finanční analýzy a navrhnout následně taková 

opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace. K dosažení tohoto záměru 

je zapotřebí stanovit a následně vypracovat dílčí cíle. 

Dílčí cíle tvoří 

§ Prostudování a zpracování odborné literatury; 

§ Zpracování vybraných ukazatelů finanční analýzy na základě dat z účetních 

výkazů; 

§ Porovnání výsledků ukazatelů finanční analýzy s doporučenými hodnotami; 

§ Zpracování návrhů, které povedou ke zlepšení finanční situace podniku. 

Použité metody 

V této bakalářské práci jsou využity metody strategické a finanční analýzy. 

Metody strategické analýzy 

Jednou z metod strategické analýzy je PESTLE analýza, která slouží k analýze vnějšího 

prostředí organizace. PESTLE analýzu tvoří faktory politické, ekonomické, sociální, 

technologické, legislativní a ekologické. Dále patří mezi metody strategické analýzy 

SWOT analýza. Tato analytická technika slouží k popisu silných a slabých stránek 

podniku. 

Metody finanční analýzy 

Tato práce využívá především metod elementární analýzy, kterou tvoří výpočty 

absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, dále pak výpočty soustav ukazatelů –

 Altmanova modelu a Modelu IN05. 

Výstupy ze strategické a finanční analýzy budou složit k návrhům, které by měly 

pomoci zlepšit finanční situaci daného podniku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky, která jsou nezbytná 

pro vytvoření finanční a strategické analýzy. 

2.1 PESTLE analýza 

PESTLE analýza je analytická technika, která si klade za cíl, analyzovat okolní 

prostředí. Jedná se o několik typů vnějších faktorů, jejichž podstatou je identifikovat 

pro každý faktor ty nejdůležitější události rizika a vlivy, které můžou ovlivňovat nebo 

ovlivňují chování podniku [1]. 

Politické faktory 

Politické faktory tvoří stabilita vlády, ekonomická politika, podpora zahraničního 

obchodu, výdaje vlády aj. Tyto faktory mohou do značné míry ovlivňovat 

podnikatelskou pozici [2]. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory tvoří stádium hospodářského cyklu naší a světové ekonomiky, 

politická situace a její vliv na ekonomiku, hospodářská politika vlády, monetární 

politika, fiskální politika, míra inflace aj. Je třeba zdůraznit, že míra ekonomického 

růstu přímo vyvolává rozsah příležitostí i hrozeb [2]. 

Sociální faktory 

Sociální faktory zahrnují společensko-politický systém a klima ve společnosti, 

ve vztahu k zaměstnávání pracovníků, hodnotové stupnice a postoje lidí, životní styl 

a životní úroveň, demografické faktory a strukturu populace včetně kvalifikační 

struktury [2]. 

Technologické faktory 

Technologické faktory představují používání výpočetní techniky, nových zařízení, 

inovace, internetové obchodování, metody a procesy výroby a logistiku. [1]. 
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Legislativní faktory 

Legislativní faktory představují řadu zákonů, právních norem a vyhlášek, které 

vymezují pole působnosti pro podnikání. Příkladem legislativních faktorů může být 

zákoník práce, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o ochraně zdraví [2]. 

Ekologické faktory 

Tyto faktory zahrnují například regulace emisí a znečištění [3]. 

 
Obrázek 1: PESTLE analýza, zpracováno dle [3] 

2.2 Vymezení finanční analýzy 

Finanční analýza je systematický rozbor získaných dat z účetních výkazů. Finanční 

analýza obsahuje hodnocení minulosti, současnosti a predikuje budoucí finanční situaci. 

[4 str. 9]. 

Finanční analýza je metoda, díky které můžeme vzájemně srovnávat získané údaje 

a rozšiřovat jejich vypovídací schopnost. Zobrazuje hodnocení minulosti, současnosti 

a budoucnost účetní jednotky. [5 str. 23]. 
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2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Uživatele finanční analýzy lze rozdělit do dvou skupin, a to na externí a interní. Externí 

uživatelé jsou lidé nebo instituce z vnějšího okolí podniku a představiteli interních 

uživatelů jsou například manažeři [6]. 

Stát a jeho orgány 

Stát používá finanční analýzu ke kontrole vykazovaných daní, pro statistické účely 

a pro přerozdělovaní finančních výpomocí. Kontrola probíhá také u podniků, které 

vyhrají veřejnou zakázku [6]. 

Investoři 

Investoři využívají výstupy z finanční analýzy hlavně proto, aby získali dostatečné 

množství informací k případným investicím. Investor sleduje převážně míru rizika 

a výnosů spojenou s investovaným kapitálem [6]. 

Banky a jiní věřitelé 

Banky a věřitelé používají finanční analýzu především proto, aby měli přehled 

o finančním zdraví dlužníka. Jako součást úvěrových smluv může být předání zpráv 

o finančním zdraví podniku [6]. 

Obchodní partneři 

Obchodní partnery zajímá především schopnost podniku dostát svým závazkům 

z daných obchodních vztahů. Mezi nejdůležitější ukazatele pro obchodní partnery patří 

zadluženost, solventnost a likvidita. [6 str. 13]. 

Manažeři 

Manažeři využívají výstupy z finanční analýzy k plánování základních cílů podniku. [6 

str. 13]. 
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Obrázek 2: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření, zpracováno dle [4] 

2.4 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 

Jako hlavní zdroj informací pro zpracování finanční analýzy slouží účetní závěrka. 

Dále tuto oblast upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů [6 str. 14]. 

Při zpracování finanční analýzy čerpáme především z následujících účetních výkazů: 

§ Rozvaha; 

§ Výkaz zisku a ztrát; 

§ Výkaz cash flow. [4 str. 21] 

2.4.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje majetkovou a zdrojovou strukturu 

podniku k určitému datu. Aktiva představují majetek firmy, pasiva pak zdroje krytí [7]. 
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Tabulka 1: Základní struktura rozvahy, zpracováno dle [4] 

  AKTIVA PASIVA 

I. Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 

I. Vlastní kapitál 

II. Dlouhodobý majetek 1. Základní kapitál 

1. Dlouhodobý hmotný majetek 2. Kapitálové fondy 

2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Fondy ze zisku 

3. Dlouhodobý finanční majetek 4. VH minulých let 

III. Oběžná aktiva 5. VH za účetní období 

1. Zásoby II. Cizí zdroje 

2. Dlouhodobé pohledávky 1. Rezervy 

3. Krátkodobé pohledávky 2. Dlouhodobé závazky 

4. Krátkodobý finanční majetek 3. Krátkodobé závazky 

  4. Bankovní úvěry a výpomoci 

IV. Časové rozlišení III. Časové rozlišení 

2.4.2 Výkaz zisku a ztrát 

O tom, co se v podniku stalo během určitého období, vypovídá výkaz zisku a ztrát. 

Zachycuje činnost podniku z hlediska nákladů a výnosů. Jednotlivé položky zkoumáme 

především z pohledu činnosti, ke které se náklady nebo výnosy vztahují [8]. 

Podnik rozdělujeme dle činnosti na: 

§ Provozní činnost; 

§ Hlavní činnost; 

§ Finanční činnost; 

§ Mimořádnou činnost [8]. 

Následující vzorec vyjadřuje vztah mezi výnosy a náklady: 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦	 − 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 𝑍𝑖𝑠𝑘 
Vzorec 1: Vztah mezi výnosy a náklady [6 str. 17] 
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Tabulka 2: Zkrácená struktura výkazu zisku a ztráty, zpracováno dle [9 stránky 24-25] 

I. Tržby za prodej zboží 

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 

 Obchodní marže (I.-A.) 

II. Výkony 

B. Výkonová spotřeba 

 Přidaná hodnota (obchodní marže + II.– B.) 

C. Osobní náklady 

 Daně a poplatky 

E. Odpisy 

F. – I. Další provozní náklady 

III.-V. Další provozní výnosy 

* Provozní výsledek hospodaření (přidaná hodnota – C. – D. – E. – další 

provozní náklady + další provozní výnosy) 

VI. –

 XII. 

Finanční výnosy 

J. – O. Finanční náklady 

 Finanční výsledek hospodaření (finanční výnosy – finanční náklady) 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek + finanční 

výsledek – daň z běžné činnosti) 

XIII. Mimořádné výnosy 

R. Mimořádné náklady 

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 

 Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. – R. – S.) 

 Výsledek hospodaření za účetní období 

2.4.3 Výkaz Cash flow 

Výkaz cash flow je účetní výkaz porovnávající zdroje tvorby peněžních prostředků 

s jejich užitím za určitý časový interval. [10 str. 92] 
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2.5 Přehled metod finanční analýzy 

Přehledné rozdělení metod finanční analýzy dle [11]. 

Průřezové metody 

a) Finanční analýza technická a fundamentální; 

b) Horizontální a vertikální analýza. 

Elementární metody 

a) Poměrová analýza; 

b) Soustavy ukazatelů. 

Vyšší metody 

a) Bankrotní modely 

b) Bonitní modely 

c) Matematicko-statistické metody [11] 

2.6 Analýza absolutních ukazatelů 

Jedná se o metodu finanční analýzy jejíž náplní je rozbor jednotlivých účetních výkazů, 

vyhodnocení jejich struktury a dynamiky. Tato metoda často zmapuje finanční situaci 

natolik dobře, že ostatní metody tyto závěry potvrdí či upřesní [12]. 

2.6.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza, také známá jako analýza časových řad, je finančně analytická 

metoda, která zachycuje vývoj finančních ukazatelů v závislosti na čase. Výstupem 

je časový trend analyzovaného ukazatele, který nám může říci, jak se bude dále vyvíjet 

[11]. Ve výpočtu procentuální změny je výsledná hodnota vyjádřena v % a v případě 

absolutní změny je výsledná hodnota vyjádřena v Kč [10]. 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í	𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑏ěž𝑛é	𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í	𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í	𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
	𝑥	100 

Vzorec 2: Horizontální analýza [4] 
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𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í	𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎	𝑣	𝑏ěž𝑛é𝑚	𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎	𝑣	𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚	𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 
Vzorec 3: Horizontální analýza [4] 

2.6.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza, známá jako analýza po sloupcích, pracuje se strukturou zvolených 

ukazatelů, kde se jako základ (v procentech 100 %) bere celková suma analyzovaného 

ukazatele. [11]. Vertikální analýza využívá procentní rozbor k tomu, aby vyčíslil 

procentuální podíl položek na celku. [13]. 

𝑃𝑖 =
B𝑖
𝐵𝑖
	 

Vzorec 4: Vertikální analýza ( [10] 

Bi – hodnota položky bilance 

∑Bi – suma hodnot položek v rámci určitého celku 

2.7 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele tvoří čistý pracovní kapitál, čistě peněžně pohledávkový fond 

a čisté pohotové prostředky. Jedná se o ukazatele, které slouží k analýze a řízení 

finanční situace podniku [14]. 

2.7.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál představují oběžná aktiva, která jsou očištěna o krátkodobé 

závazky. Výsledná hodnota je vyjádřena v Kč. Očištěná část může být použita ke krytí 

mimořádných událostí. Umění hospodařit s čistým pracovním kapitálem je také jedním 

z měřítek manažerské úspěšnosti. Hodnota tohoto ukazatele by měla nabývat kladných 

hodnot [15]. 

Č𝑖𝑠𝑡ý	𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑂𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − (𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 +

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	ú𝑣ě𝑟𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑣ý𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖) 
Vzorec 5: Čistý pracovní kapitál [10] 
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2.7.2 Čistě peněžně pohledávkový fond 

Čistě peněžně pohledávkový fond je modifikací ČPK. Oběžná aktiva jsou očištěna 

jak o dlouhodobé pohledávky, tak o zásoby, které představují nejméně likvidní položku. 

Jeho hodnota je vyjádřena v Kč a měla by nabývat kladných hodnot. [15]. 

Č𝑃𝑃𝐹 = 𝑂𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

− 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý	𝑐𝑖𝑧í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
Vzorec 6: Čistý peněžně pohledávkový fond [10] 

2.7.3 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky je označení pro fond, který představuje finanční prostředky, 

jež jsou okamžitě k dispozici. Tento fond zahrnuje peníze v hotovosti, na účtech, cenné 

papíry a je vyjádřen v korunách. Používá se jako nejpřísnější vymezení likvidity 

podniku a jeho hodnota by měla být rovna 0. [15]. 

Č𝑖𝑠𝑡é	𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é	𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

= 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é	𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í	𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě	𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑛é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
Vzorec 7: Čisté pohotové prostředky [10] 

2.8 Analýza poměrových ukazatelů 

Ve finanční analýze jsou poměrové ukazatele nejčastěji využívaným nástrojem. Tyto 

ukazatele dávají jednotlivé jevy do vzájemných vazeb a souvislostí. Poměrový ukazatel 

je tvořen jako podíl dvou absolutních ukazatelů. Poměrových ukazatelů existuje velké 

množství, ale většinou se liší jen drobnou modifikací [12]. Stojí za to zmínit, že v níže 

psaných ukazatelích budu uvažovat EBIT jako výsledek hospodaření před zdaněním 

plus úroky. 

2.8.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity nám vyjadřují, jak je podnik schopný dostát svým závazkům. 

Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen využít ziskové příležitosti 

a není schopen dostát svým závazkům, což může vést až k bankrotu. Likvidita se dělí 

na okamžitou, pohotovou a běžnou [4]. 
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Okamžitá likvidita 

Někdy je také nazývána cash ratio a vyjadřuje nejstriktnější vymezení likvidity. 

Obsahuje jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. V čitateli se nachází pohotové 

platební prostředky, které reprezentují peníze na účtech či v pokladně, ale také volně 

obchodovatelné cenné papíry a šeky. Ve jmenovateli se nachází i běžné bankovní úvěry 

a krátkodobé finanční výpomoci. Pro okamžitou likviditu jsou doporučovány hodnoty 

v rozmezí 0,9 – 1,1 [4]. Pohotové platební prostředky představují krátkodobý finanční 

majetek a dluhy s okamžitou splatností představují krátkodobé závazky. 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é	𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í	𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦	
𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦	𝑠	𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢	𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í

 

Vzorec 8: Okamžitá likvidita [4 str. 55] 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita nebo také likvidita 2. stupně vyjadřuje podíl oběžných aktiv očištěný 

o zásoby a krátkodobé dluhy. Doporučená hodnota pro tento ukazatel je poměr čitatele 

a jmenovatele 1:1 až 1,5:1. Vyšší hodnoty jsou výhodné pro věřitele, nikoliv však 

pro majitele. [4]. 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎

=
(𝑜𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

(𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑏ěž𝑛é	𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í	ú𝑣ě𝑟𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑣ý𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖)
 

Vzorec 9: Pohotová likvidita [4 str. 55] 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita je také známá pod označením current ratio nebo likvidita 3.stupně. 

Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Jinými slovy 

vypovídá o tom, jak je daný podnik schopný uspokojit své věřitele pokud musí proměnit 

všechna svá oběžná aktiva za hotovost. Doporučené hodnoty jsou v intervalu 1,5-

2,5 [4]. 

𝐵ěž𝑛á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎

=
𝑜𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

(𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑏ěž𝑛é	𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í	ú𝑣ě𝑟𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑓𝑖𝑛𝑎č𝑛í	𝑣ý𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖)
 

Vzorec 10: Běžná likvidita [4 str. 55] 
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2.8.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují ziskovost podniku. Míra rentability je poměr zisku 

k nějaké základně, s jejíž pomocí bylo zisku dosaženo. V čitateli se nacházejí různé 

druhy zisku, především se jedná o čistý zisk nebo EBIT. Jmenovatel ukazatele 

rentability nejčastěji tvoří položka pasiv [12]. 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu – ROA 

Ukazatel ROA nebo také ROI, v překladu měření rentability celkového vloženého 

kapitálu, vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu, přičemž nezáleží, z jakých zdrojů byly 

činnosti podnikatele financovány. Dále ukazatel hodnotí výnosnost celkového 

vloženého kapitálu a je možné ho využít i při měření souhrnné efektivnosti. Výsledek 

je po vynásobení podílu stem vyjádřen v procentech [4]. Ideální stav je, když ROA 

dosahuje hodnoty kolem 8 % a je vetší než ROE [15]. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇	𝑛𝑒𝑏𝑜	𝐸𝐴𝑇
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 

Vzorec 11: Rentabilita celkového vloženého kapitálu [4]  

Rentabilita celkového investovaného kapitálu – ROCE 

Ukazatel ROCE (return on capital employed), v překladu rentabilita celkového 

investovaného kapitálu, je odvozen od ukazatele ROA a vyjadřuje míru zhodnocení 

všech aktiv společnosti krytých vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Dále ukazatel 

popisuje, jak efektivně společnost hospodaří. Výsledek je po vynásobení podílu stem 

vyjádřen v procentech [4 str. 60] Za ideální hodnotu se považuje 10 % [15]. Zisk 

je chápán jako výsledek hospodaření před zdaněním, dlouhodobé dluhy jako 

dlouhodobé závazky. 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

(𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)
 

Vzorec 12: Rentabilita celkového investovaného kapitálu [4 stránky 59-60] 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel ROE (return on equity) v překladu rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje 

výnosnost kapitálu vloženého majiteli podniku. Růst ukazatele obvykle naznačuje 
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zlepšení výsledku hospodaření. Dále se jedná o ukazatel, díky kterému mohou investoři 

zjistit, zda se investice, která do podniku byla vložena, zhodnocuje s náležitou 

intenzitou odpovídající riziku investice. Výsledek je po vynásobení podílu stem 

vyjádřen v procentech [4]. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 13: Rentabilita vlastního kapitálu [4] 

Rentabilita tržeb – ROS 

Ukazatel ROS (return on sales), v překladu rentabilita tržeb někdy také nazýván ziskové 

rozpětí, vyjadřuje ziskovou marži. Jinými slovy, kolik dokáže podnik vyprodukovat 

zisku na 1 Kč tržeb. V čitateli je výsledek hospodaření v různých podobách 

a ve jmenovateli jsou ve většině případů zahrnuty tržby, které tvoří provozní výsledek 

hospodaření Výsledek je po vynásobení podílu stem vyjádřen v procentech [4]. 

Za ideální hodnotu se považuje 10 % [15]. Jako tržby se uvažují tržby za prodej zboží, 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu. 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇	𝑛𝑒𝑏𝑜	𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 14: Rentabilita tržeb [4] 

2.8.3 Ukazatele zadluženosti 

Jedním ze základních ukazatelů, který se používá pro vyjádření celkové zadluženosti, 

je ukazatel věřitelského rizika a koeficient samofinancování. Dále patří mezi ukazatele 

zadluženosti ukazatel úrokového krytí a maximální úroková míra [4]. 

Věřitelské riziko (Celková zadluženost) 

Ukazatel věřitelského rizika nebo také debt ratio je základním ukazatelem zadluženosti, 

který vyjadřuje poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Čím je vyšší hodnota 

věřitelského rizika, tím vyšší je riziko věřitelů. Věřitelé obecně preferují nízké hodnoty 

tohoto ukazatele U tohoto ukazatele musíme uvažovat souvislost s výnosností podniku 

a také v souvislost s financováním cizím kapitálem. Výsledek je po vynásobení podílu 

stem vyjádřen v procentech [4]. Optimální poměr těchto dvou ukazatelů je 1:1 [6] 
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𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 15: Celková zadluženost [4] 

Koeficient samofinancování 

Mezi další ukazatele zadluženosti patří koeficient samofinancování, který vyjadřuje 

poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Jedná se o doplňkový ukazatel 

k ukazateli věřitelského rizika. Součet těchto dvou ukazatelů by měl být roven 

jedné. Výsledek je po vynásobení podílu stem vyjádřen v procentech. [4]. 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡	𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 

Vzorec 16: Koeficient samofinancování [4] 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Za doporučenou 

hodnotu se považuje minimálně trojnásobek [4]. 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙	ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜	𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é	ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 17: Ukazatel úrokového krytí [4] 

Doba splácení dluhů 

Tento ukazatel je poměrem cizích zdrojů a nákladových úroků a VH před zdaněním 

a odpisy. Vyjadřuje, za jak dlouhou dobu podnik splatí dluhy, prostředky, které 

vyprodukuje za jedno účetní období. Výsledná hodnota je vyjádřena v % 

a za doporučenou hodnotu lze považovat 3,5 roku [8]. 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í	𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =
𝐶𝑖𝑧í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é	ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

Vzorec 18: Doba splácení dluhů [8] 

2.8.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatel aktivity vyjadřuje míru zapojení investovaného kapitálu do činnosti podniku. 

Konstrukci vzorečku tvoří ve jmenovateli jednotlivé druhy aktiv, které jsou 
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poměřovány buď k tržbám, nebo k výnosům. Ukazatel aktivity může být v podobě 

obratu, nebo doby sledované položky [12]. 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel obratu aktiv vyjadřuje celkové využití majetku. Za žádoucí lze považovat 

vyšší hodnoty tohoto ukazatele. Pokud je hodnota jedna, podnik obrátí celková aktiva 

za rok. Tento ukazatel je poměrně náchylný k prostředí, ve kterém se daný podnik 

nachází. Výsledná hodnota je vyjádřena v počtu obrátek za rok. [12]. Jako tržby uvažuji 

tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej 

dlouhodobého majetku a materiálu. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡	𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 19: Obrat celkových aktiv [4 str. 67] 

Obratovost zásob 

Ukazatel obratovosti zásob vyjadřuje výši držených zásob k aktivitě podniku. 

Maximalizace obratu zásob není žádoucí z důvodu dopadu na plynulost provozu 

podniku. Příliš nízká hodnota ukazatele říká, že je  v podniku nadměrný stav 

zásob, tudíž jde o neefektivně investované prostředky Ideální stav je, když je vyšší 

obratovost zásob a kratší doba obratu zásob. Výsledná hodnota je vyjádřena v počtu 

obrátek za rok [12]. Jako tržby uvažuji tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb a tržby za prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡	𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý	𝑠𝑡𝑎𝑣	𝑧á𝑠𝑜𝑏
 

Vzorec 20: Obrat zásob [4]  

Obratovost pohledávek 

Tento ukazatel nám říká, za kolikrát jsou pohledávky přeměněny v peněžní prostředky 

plynoucí z celkových tržeb [11]. Přijatelná situace nastane, jsou-li hodnoty ukazatele 

obratovosti pohledávek vyšší než hodnoty ukazatele obratovosti závazků nebo jsou-li 

alespoň vyrovnané. Výsledná hodnota je vyjádřena v počtu obrátek za rok [4]. Jako 

tržby uvažuji tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby 
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za prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, jako pohledávky pak součet 

krátkodobých a dlouhodobých pohledávek. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 

Vzorec 21: Obratovost pohledávek [4] 

Doba obratu pohledávek  

Tento ukazatel definuje dobu, za kterou jsou v průměru splaceny pohledávky. 

Doporučená hodnota je běžná doba splatnosti faktur. 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
365	𝑑𝑛í

obratovost	pohledávek
 

Vzorec 22: Doba obratu pohledávek [4] 

Obratovost závazků 

Ukazatel vyjadřuje počet obrátek závazku v ročním celkových tržbách. Přijatelná 

situace nastane, jsou-li hodnoty ukazatele obratovosti závazku nižší než hodnoty 

ukazatele obratovosti pohledávek nebo jsou alespoň vyrovnané. Výsledná hodnota 

je vyjádřena v počtu obrátek za rok. [4]. Jako tržby se uvažují tržby za prodej zboží, 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu. Závazky jsou uvažovány jako součet krátkodobých a dlouhodobých 

závazků. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

 

Vzorec 23: Obratovost závazků [4] 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel nám říká, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Lze konstatovat, že by 

doba obratu závazku měla být delší než doba obratu pohledávek. 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
365	𝑑𝑛í

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů
 

Vzorec 24: Doba obratu závazků [4] 
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2.9 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Do této kategorie patří bonitní a bankrotní modely. Výsledkem výpočtů těchto modelů 

je hodnota, na jejímž základě se posuzuje finanční zdraví podniku. Rozdíl v těchto 

modelech je, že každý model byl sestrojen pro jiný účel [4]. 

2.9.1 Bankrotní modely 

Typickým příkladem bankrotních modelů je Altmanův index finančního zdraví a Index 

důvěryhodnosti [4]. 

Altmanův model 

Je to součet pěti hodnot poměrových ukazatelů, každý ukazatel má svou váhu, přičemž 

tu nejvyšší má rentabilitu celkového kapitálu. V podmínkách České republiky 

je to velice oblíbený model pro rozlišení bankrotujících podniků od nebankrotujících 

[4]. 

Altmanův model pro s. r. o. 

Altmanův index finančního zdraví existuje ve více modifikacích, přičemž jedna z nich 

je pro s. r. o. [11]. 

𝑍	 𝑠. 𝑟. 𝑜. = 0,717	𝑥	𝑋1	 + 	0,847	𝑥	𝑋2	 + 	3,107	𝑥	𝑋3	 + 	0,42	𝑥	𝑋4	 + 	0,998	𝑥	𝑋5 
Vzorec 25: Altmanův model [4] 

Kde: 

X1 – podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 
X2 – rentabilita čistých aktiv 
X3 – EBIT/aktiva celkem 
X4 – tržní hodnota ZJ/celkové závazky 
X5 – tržby/aktiva celkem 

Situace firmy: 

Z > 2,9 = pásmo prosperity 

1,2 < Z ≤ 2,9 = šedá zóna 

Z ≤ 1,2 = pásmo bankrotu 
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Je třeba zdůraznit, že firmy, které se dostanou do označení „šedá zóna“, jsou 

tak hodnoceny, protože v tomto intervalu nedává metoda spolehlivé výsledky. [11] 

Model IN – Index důvěryhodnosti 

Je vyjádřen rovnicí, kterou tvoří ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. 

Každý jednotlivý ukazatel má váhu, která je váženým průměrem hodnot tohoto 

ukazatele v odvětví. Dále tento model více zohledňuje odvětví ve kterém se daný 

podnik nachází. Mezi ukazatele IN patří model IN95, IN99, IN01 a IN05 [4]. 

Model IN 05 

𝐼𝑁	05 = 	0,13	𝑥	
𝐴
𝐶𝑍

	+ 	0,04	𝑥	
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑈

	+ 	3,97	𝑥	
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐴

	+ 	0,21	𝑥
𝑇
𝐴
	

+ 	0,21	𝑥
𝑂𝐴

(𝐾𝑍 + 𝐾𝐵𝑈)
 

Vzorec 26: Model IN 05 [4] 

Kde: 

A – aktiva 
OA – Oběžná aktiva 
EBIT – zisky před úroky a zdaněním 
VÝN – výnosy 
CZ – cizí zdroje 
KZ – krátkodobé závazky 
Ú – nákladové úroky 
KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

Situace firmy:  

Hodnota > 1,6 = podnik tvoří hodnotu 

0,9 < Hodnota < 1,6 = šedá zóna 

Hodnota < 0,9 = podnik netvoří hodnotu [4] 

2.10 SWOT analýza 

V překladu je to analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. Cílem SWOT 

analýzy je zjistit, zda je současná strategie firmy, její silné a slabé stránky, schopná 

vyrovnat se změnami, které nastávají v okolním prostředí. Tuto analýzu dále dělíme 

na OT analýzu vnějšího prostředí a analýzu SW vnitřního prostředí [1]. 
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Příležitosti a hrozby, které pochází z vnějšího prostředí: 

Makro prostředí 

§ Politicko-právní; 

§ Ekonomické; 

§ Sociálně-kulturní; 

§ Technologické. 

Mikro prostředí 

§ cíle; 

§ systémy; 

§ procedury; 

§ firemní zdroje aj. [1]. 

 
Obrázek 3: SWOT analýza, zpracováno dle [1] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V analytické části práce bude představen podnik ELPIK s.r.o., u kterého popíši jeho 

historii, pole působnosti a předmět podnikání. Dále bude vytvořena PESTLE analýza 

následovaná výpočtem finančních ukazatelů a SWOT analýza. 

3.1 Představení podniku 

Podnik ELPIK s.r.o. byl založen v roce 2006 dvěma bývalými manažery společnosti 

ELMA – Therm s.r.o., jedním z předních poskytovatelů elektroinstalací na území České 

a Slovenské republiky. Dnes zaměstnává podnik 30 lidí a jeho pobočka se nachází 

i na území Slovenské republiky. Předmětem podnikání společnosti je realizace 

a poradenství v oblasti elektroinstalací; konkrétně oblast silnoproudých a slaboproudých 

rozvodů, měření a regulace. 

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

Název: ELPIK s.r.o. 

Datum vzniku: 30. května 2006 

Sídlo: Nerudova 470/1, 767 01 Kroměříž 

Identifikační číslo: 27687538 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, měření, 

regulace 

Jednatelé: Ing. Kamil Karafiát, Ing. Pavel Nejedlík 

Základní kapitál: 210 000 Kč 

Podíl: 60 % Kamil Karafiát, 40 % Pavel Nejedlík 



32 

3.2 PESTLE analýza 

V této části práce analyzuji okolní prostředí pomocí PESTLE analýzy. Konkrétně budu 

analyzovat politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické 

faktory. 

3.2.1 Politické faktory 

Mezi politické faktory, které ovlivňují činnost podnikání daného subjektu, patří členství 

České republiky v Evropské unii. Díky tomuto členství může analyzovaný podnik získat 

z různých operačních programů celou řadu dotací. Danému podniku se v analyzovaných 

letech podařilo být příjemcem následujících dotací: 

§ Program odborného školení a vzdělávaní zaměstnanců ELPIK s.r.o.; 

§ Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji. 

3.2.2 Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, které souvisí s podnikáním ELPIK s.r.o., patří především 

vývoj HDP a inflace. HDP České republiky má po finanční krizi v letech 

2009 až 2013 rostoucí tendenci a dostává se až ke 4,5 % meziroční změny. Růst HDP 

může kladně ovlivňovat růst tržeb podniku, jelikož s rostoucí ekonomikou roste 

i poptávka po službách daného podniku. Míra inflace byla během let 2012-

2013 optimální, konkrétně to byly hodnoty 3,3 %, respektive 1,4 %, avšak mezi lety 

2014-2016 byla inflace téměř nulová. Za optimální hodnotu se považují 2 %. Vyšší 

míra inflace je pro podnik nevýhodnější z důvodu vyšší ceny vstupů a vyššího tlaku 

na mzdy ze strany zaměstnanců. 

Tabulka 3: Míra inflace v ČR v % během let 2012-2016 

Míra růstu inflace v % 
2012 2013 2014 2015 2016 
3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 

Zdroj: [16] 
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Tabulka 4: Vývoj HDP v ČR v % během let 2012-2016 

Vývoj HDP v % 
2012 2013 2014 2015 2016 
-0,8 -0,5 2,7 4,5 2,4 

Zdroj: [16] 

3.2.3 Sociální faktory 

Mezi sociální faktory, které velmi ovlivňují činnost podniku ELPIK s.r.o., patří 

bezesporu nezaměstnanost. V posledních letech spolu s rostoucí ekonomikou České 

republiky velmi výrazně klesla nezaměstnanost, dle ČSÚ v roce 2016 ve Zlínském kraji 

až ke 4 %. Podniku velmi rostou díky tomuto číslu mzdové náklady (udržení si 

stávajících zaměstnanců). V níže uvedené tabulce je zobrazen vývoj nezaměstnanosti 

ve Zlínském kraji během let 2012-2016, kde je patrný klesající trend. 

Tabulka 5: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji, zpracováno dle ČSÚ 

Míra nezaměstnanosti v % 

2012 2013 2014 2015 2016 
7,4 6,8 6,1 4,7 4 

Zdroj: [16] 

3.2.4 Technologické faktory 

V oborech, ve kterých podnik poskytuje své služby, dochází téměř každým rokem 

k inovacím a investicím do odborného vzdělávání svých zaměstnanců, nových 

výrobních procesů a výpočetní techniky. 

Podnik ELPIK s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN 

ISO 9000:2009. Tento certifikát pomůže dosáhnout většího výkonu, kvalitnějšího řízení 

a zvýší pravděpodobnost úspěchu na trhu. 

3.2.5 Legislativní faktory  

Podnik ELPIK s.r.o. vykonává svoje podnikání v souladu s platnými zákony České 

republiky. Dále se také řídí platnou legislativou Evropské unie. Mezi zákony, které 

musí podnik dodržovat patří: 
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§ Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb; 

§ Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb; 

§ Zákoník práce č. 262/2006 Sb; 

§ Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb; 

§ Listina základních práv a svobod; 

§ Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb; 

§ Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb; 

§ Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. 

Dle vyjádření jednatele podniku se v dohledné době nepočítá se změnou legislativy 

ovlivňující jejich předmět podnikání. 

3.2.6 Ekologické faktory 

Při konzultaci s vedením mi bylo sděleno, že tyto faktory nemají vliv na činnost 

podniku. 

3.3 Analýza absolutních ukazatelů 

V této části práce bude sestrojena horizontální a vertikální analýza. Do těchto analýz 

použiji vybrané položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Výsledkem bude porovnání 

meziročních změn, jak ve vyjádření absolutním, tak v procentuálním. 

3.3.1 Horizontální analýza aktiv 

V následující tabulce je přehledně zobrazena horizontální analýza aktiv, kde jsou 

vypočítané meziroční změny pro vybrané položky rozvahy. Tyto položky jsou 

vyjádřeny jak v absolutní změně, tak v procentuálním vyjádření. Absolutní změna 

je vyjádřena v tis. Kč a procentuální v %. 
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Tabulka 6: Horizontální analýza aktiv, vlastní zpracování 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 

AKTIVA 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

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

AKTIVA CELKEM -1483 -4,07 2656 7,61 -13817 -36,78 3682 15,5 

Dlouhodobý majetek -37 -37 -43 -68,25 -20 -100 0 0 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 17 36,96 -43 -68,25 -20 100% 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 
OBĚŽNÁ AKTIVA -1028 -2,87 2390 6,86 -14505 -38,97 1849 8,14 

Zásoby 99 73 -62 -26,61 94 54,97 8 3,02 

Dlouhodobé pohledávky 1447 15,86 -1911 -18,08 -829 -9,57 -259 -3,31 

Krátkodobé pohledávky 2854 16,18 -269 -1,31 -8363 -41,79 3421 29,37 
Krátkodobý finanční majetek -5429 -60,58 4632 131,14 -5190 -63,57 -1321 -44,42 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ -417 -96,3 308 1925 707 208,21 1833 177,79 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Z tabulky je zřejmé, že celkové aktiva mají kolísající tendenci. V letech 

2012/2013 je zaznamenán mírný pokles, konkrétně o hodnotu 4,07 % v procentuálním 

vyjádření a -1483 tis. Kč ve vyjádření absolutním. V letech 2013/2014 dochází 

k mírnému růstu, a to o hodnoty 7,61 % a 2565 tis. Kč. K největšímu výkyvu došlo 

v letech 2014/2015, kdy celková aktiva klesla téměř o 37 % z důvodu snížení oběžných 

aktiv. K růstu opět dochází v roce 2015/2016, konkrétně o hodnoty 15,5 % 

a 3682 tis. Kč. 

Co se týče položek dlouhodobý majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý 

hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek, zde je patrné, že zkoumaný podnik 

nevlastní téměř žádný majetek. 

Položka oběžná aktiva vykazuje mírně kolísající tendenci, v letech 2012/2013 klesla 

o 2,87 %; v absolutním vyjádření se jedná o částku 1028 tis. Kč. V dalších zkoumaných 

letech byl zaznamenán mírný růst. Konkrétně o hodnoty 6,86 % a 2390 tis. Kč. V roce 

2014/2015 dochází k výraznému poklesu o 38,97 % a 14 505 tis. Kč z důvodu snížení 

dlouhodobých a krátkodobých pohledávek, ale i finančního majetku. V posledním 

zkoumaném období dochází opět k růstu o hodnotu 8,14 % a 1849 tis Kč. 

Z analýzy je zřejmé, že si daný podnik drží velice malé množství zásob. Dále je možno 

vyčíst, že položka dlouhodobé pohledávky tvoří výraznou část aktiv a dochází u 
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ní nejprve k růstu o 15, 86 %, ve všech následujících letech dochází k poklesu. Další 

významnou část aktiv tvoří položka krátkodobé pohledávky, kdy je opět zaznamenán 

velice kolísající trend, konkrétně růst o 16,18 % v letech 2012/2013, pokles o 1,31 % 

v letech 2013/2014, pokles o 41,79 % a opět růst o 29,37 %. U krátkodobého finančního 

majetku dochází k ještě větším výkyvům než u předchozích položek. Jedná 

se především o pokles 60,58 % v letech 2012/2013, růst o 131 % v letech 

2013/2014 a dále o pokles o hodnoty 63,57 % a 44,72 % . 

U časového rozlišení dochází k největším změnám ze všech zkoumaných položek aktiv. 

V prvním zkoumaném období byl zaznamenám pokles o 96,3 %, následován enormním 

růstem o 1925 %. Růstový trend pokračoval až ke konci zkoumaného období, 

a to o hodnoty 208,21 % a 177,79 %. 

 
Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

3.3.2 Horizontální analýza pasiv 

V následující tabulce jsou vypočítané meziroční změny pro vybraná pasiva 

jak v absolutní změně, tak v procentuálním vyjádření. Absolutní změna je vyjádřena 

v tis. Kč a procentuální v %. 
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Tabulka 7: Horizontální analýza pasiv, vlastní zpracování 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV 

PASIVA 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

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

PASIVA CELKEM -1483 -4,07 2656 7,61 -13817 -36,78 3682 15,5 

Vlastní kapitál -142 11,64 484 44,9 -1244 -79,64 136 -4,85 
Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 
VH minulých let 19 82,61 -31 -73,81 960 -1315 -4070 -393 

VH běžného účetního období -161 -16,67 599 74,41 -2666 189,89 4206 -103,34 

CIZÍ ZDROJE -1490 -4,32 1981 5,97 -9135 -26,09 4060 15,69 

Rezervy 0 0 0 0 4751 4751 0 0 
Dlouhodobé závazky 6612 22800 2041 30,73 -101 -1,16 -4619 -53,83 

Krátkodobé závazky -8102 -23,49 -59 -0,22 -13786 52,35 8680 69,17 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 149 22,89 192 24 -314 -31,65 -514 -75,81 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

U položky vlastní kapitál dochází v letech 2012-2014 k růstu o hodnoty 11,64 % 

a 44,9 %. Dále už dochází jen k poklesu o 79,64 % v roce 2014/2015, o 4,85 % v roce 

2015/2016. Tento pokles je způsobem tím, že byla z této položky pokryta ztráta 

z minulých let. Dále lze z horizontální analýzy pasiv vyčíst, že jsou položky základní 

kapitál, kapitálové fondy a rezervní a ostatní fondy ve všech zkoumaných letech nulové. 

Co se týče položky výsledek hospodaření minulých let, zde dochází v prvním 

zkoumaném období k růstu o 82,61 %, pak už dochází jen ke klesající tendenci. V roce 

2013/2014 je to pokles o 73,81 %, v roce 2014/2015 dochází k největšímu výkyvu, 

kdy je pokles o 1315 % a v roce 2015/2016 je to opět velmi výrazná hodnota, pokles 

o 393 %. Výkyv ve třetím období byl způsoben tím, že zisk v roce 2014 nebyl uhrazen 

majitelům a byl ponechám v podniku v hodnotě 1 mil. Kč, oproti minulému roku, 

kdy byl téměř celý vyplacen. Ve čtvrtém období byl výkyv způsoben velkou ztrátou 

v roce 2015. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období ve sledovaných obdobích velice kolísá. 

V letech 2012/2013 dochází k poklesu o 16,67 %. Dále následuje růst hodnoty 

o 74,41 % a 189,89 %. V letech 2015/2016 dochází opět k propadu do záporných 
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hodnot, konkrétně o 103,34 %. K propadu do téměř 4 milionové ztráty v roce 

2015 došlo z důvodu nezaplacení za jednu významnou zakázku. 

Položka cizí zdroje už nevykazuje takové výkyvy jako předchozí položky rozvahy, 

ale přesto je trend opět kolísavý. V roce 2012/2013 je zaznamenán pokles o 4,32 % 

následovaný růstem v roce 2013/2014 o 5,97 %. V roce 2014/2015 opět dochází 

k poklesu o 26, 09 %. 

V položce dlouhodobé závazky je největší výkyv z celé horizontální analýzy, a to růst 

o 22800 % v roce 2012/2013. Lze konstatovat, že hodnoty této položky v dalších 

obdobích nevykazují významnější výkyvy v porovnání s lety 2012/2013. Jedná se o růst 

o 30,73 % v roce 2013/2014, pokles o 1,16 % v roce 2014/2015 a pokles o 53,83 % 

v roce 2015/2016. Krátkodobé závazky vykazují nejprve pokles o 23.49 % a 0,22 % 

a poté růst o hodnoty 52,35 % a 69,17 %. U časového rozlišení je trend nejprve rostoucí 

a poté klesající. Konkrétně jde o hodnoty 22,89 %, 24 %, -31,65 % a -75,81 %. 

 
Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

3.3.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V následující tabulce jsou vypočítané meziroční změny pro vybrané položky výkazu 

zisku a ztráty jak v absolutní změně, tak v procentuálním vyjádření. Absolutní změna 

je vyjádřena v tis. Kč a procentuální v % 
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Tabulka 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty, vlastní zpracování 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

tis. Kč % 
tis. K
č % tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby za prodej zboží -9722 -20,83 -7284 -19,71 61132 206,05 
-5867

4 -64,62 
Tržby za prodej výrobků 
a služeb 

-8873
6 -56,97 57455 85,73 

-8116
2 -65,21 35456 81,87 

Výkony 
-8873

6 -56,97 57455 85,73 
-8116

2 -65,21 35456 81,87 

Výkonová spotřeba 
-8941

7 -60,85 56074 97,45 
-7834

9 -68,96 36720 104,13 

Osobní náklady 1311 15,51 -112 -1,13 522 5,63 -2942 -28,41 
Přidaná hodnota 443 4,11 1016 9,04 -726 -5,93 -3504 30,41 

Provozní VH -721 -0,45 1351 155,65 -6075 
-273,7

7 4135 107,14 

Finanční VH 522 
-135,2

3 -943 
-693,3

8 592 -73,36 65 -26 

VH za účetní období -164 -16,92 319 39,63 -5194 -462,1 4206 
-103,3

4 

VH před zdaněním -199 -16,54 400 39,84 -5474 
-389,8

9 4206 
-103,3

4 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ELPIK s.r.o. 

U tržeb za prodej zboží je trend kolísající. V letech 2012/2013 došlo k poklesu 

o 20,83 %. Tento propad byl následován dalším poklesem o 19,71 %, ale v letech 

2014/2015 došlo k významnému růstu o 206,05 %, následně došlo opět k propadu 

o 64,62 %. 

U tržeb za prodej výrobků a služeb dochází nejprve k propadu o 56,97 %, poté hodnota 

roste o 85,73 %, následuje pokles v letech 2014/2015 o 65,21 %. V letech 

2015/2016 je zaznamenán opět růst o 81,87 %. 

Co se týče provozního výsledku hospodaření, tak tato položka vykazuje v průběhu 

zkoumaných let relativně kolísavý trend. K největším výkyvům dochází v letech 

2013/2014, kdy byl zaznamenán růst o 155,65 % následovaný propadem v letech 

2014/2015 o 237,77 %. Finanční výsledek hospodaření se v průběhu zkoumaného 

období nedostal ze záporných hodnot. K největšímu výkyvu došlo v letech 2013/2014, 

kdy byl zaznamenán propad o 693,38 %. Tento výkyv byl způsoben snížením ostatních 

finančních výnosů a zvýšením ostatních finančních nákladů. U položky výsledek 

hospodaření za účetní období je zkoumán největší výkyv v letech 

2014/2015, a to propad o 462,1 %. Tento propad byl způsoben ztrátou z roku 2015, 
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která byla zapříčiněna nezaplacením za významnou zakázku. Hodnoty poslední 

zkoumané položky relativně korespondují s hodnotami výsledku hospodaření za účetní 

období. Jak už bylo zmíněno, daná ztráta z roku 2015 je způsobena nezaplacením 

významné zakázky. 

 
Graf 3: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ELPIK s.r.o. 

3.3.4 Vertikální analýza aktiv 

V následující tabulce je vypočítána vertikální analýza aktiv, kde jsou jako základ brána 

celková aktiva, v procentuálním vyjádření 100 %, z této hodnoty jsou vyjádřeny různé 

položky rozvahy. Výsledek je v procentech. 
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Tabulka 9: Vertikální analýza aktiv, vlastní zpracování 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 

AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

% % % % % 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 0,27 0,18 0,05 0 0 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,13 0,18 0,05 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
OBĚŽNÁ AKTIVA 98,54 99,78 99,08 95,65 89,56 

Zásoby 0,37 0,67 0,46 1,12 1 

Dlouhodobé pohledávky 25,07 30,28 23,05 32,97 27,6 

Krátkodobé pohledávky 48,48 58,71 53,84 49,04 54,93 
Krátkodobý finanční majetek 24,62 10,12 21,73 12,52 6,03 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 1,19 0,05 0,86 4,34 10,44 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Z vertikální analýzy aktiv je patrné, že položky dlouhodobý majetek, dlouhodobý 

nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek tvoří 

buď nulový, nebo jen velmi nevýznamný podíl na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva v prvních dvou zkoumaných letech tvoří téměř stoprocentní podíl 

na celkových aktivech. Dále se podíl snižuje až na hodnotu 89,56 %. Co se týče položky 

zásoby, ta tvoří nevýznamný podíl na celkových aktivech. Podíl dlouhodobých 

pohledávek na celkových aktivech si v průběhu zkoumaných let drží zhruba stejnou 

hodnotu, a to od 23,05 % v roce 2014 až po 32,97 % v roce 2015. Krátkodobé 

pohledávky také drží podobný poměr, a to od hodnoty 48,48 % v roce 

2012 až po 58,71 % v roce 2013. Krátkodobý finanční majetek se pohybuje mezi 

hodnotami 6,03 % v roce 2016 až po 24,62 v roce 2012. Položka časové rozlišení tvoří 

nevýznamný podíl na celkových aktivech vyjma roku 2016, kdy se tato hodnota 

zastavila na 10,44 %. 
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Graf 4: Podíl jednotlivých položek rozvahy na celkových aktivech v letech 2012-2016, vlastní 

zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

3.3.5 Vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce je zobrazena vertikální analýza pasiv, kde jsou jako základ brána 

celková pasiva v procentuálním vyjádření 100 %, z této hodnoty jsou vyjádřeny různé 

položky rozvahy na straně pasiv. 
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Tabulka 10: Vertikální analýza pasiv, vlastní zpracování 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV 

PASIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

% % % % % 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 3,35 3,09 4,16 -11,81 -9,73 
Základní kapitál 0,58 0,6 0,56 0,88 0,77 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 
VH minulých let 0,06 0,12 -0,19 4,35 -11,07 

VH běžného účetního období 2,65 2,31 3,74 -17,14 0,5 

CIZÍ ZDROJE 94,86 94,62 93,2 108,96 109,13 

Rezervy 0 0 0 20 17,32 
Dlouhodobé závazky 0,08 19,02 23,11 36,13 14,44 

Krátkodobé závazky 94,78 75,6 70,1 52,83 77,38 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 17,89 2,29 2,64 2,85 0,6 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Z tabulky můžeme vyčíst, že položka vlastní kapitál se na celkových pasivech v prvních 

dvou letech pohybuje kolem 3 %, poté dochází k poklesu až na hodnotu -10 %. 

Základní kapitál se ve všech zkoumaných obdobích nedostal ani nad jedno procento. 

Největší podíl na celkových aktivech mají cizí zdroje, kdy hodnoty v prvních třech 

letech dosahují 94 % a ve zbývajících dvou letech 109 %. Dlouhodobé závazky mají 

rostoucí tendenci od 0,08 až ke 36 % v roce 2015. Druhý největší podíl na celkových 

aktivech zaujímají krátkodobé závazky, největší hodnota je zaznamenána v roce 

2012 a to 94,78 %, následující léta se hodnoty pohybují od 52 % do 77 %. 
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Graf 5: Podíl jednotlivých položek rozvahy na celkových pasivech v letech 2012-2016, vlastní 

zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

V následující tabulce je proveden výpočet rozdílových ukazatelů. Jedná se o ukazatele 

čistého pracovního kapitálu, čistě peněžně pohledávkového fondu a čistých pohotových 

prostředků, které slouží k analýze a řízení finanční situace podniku. 

Tabulka 11: Analýza rozdílových ukazatelů v tis Kč, vlastní zpracování 

Rozdílové ukazatele (tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK 1368 8442 10891 10172 3341 

ČPPF -7891 -2363 2059 2075 -4505 
ČPP -25534 -22861 -18170 -9574 -19575 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Čistý pracovní kapitál představují oběžná aktiva, která jsou očištěna o krátkodobé 

závazky, krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. ČPK je možno 

použít ke krytí mimořádných událostí a slouží jako finanční polštář. Ve všech 

sledovaných nabývá čistý pracovní kapitál kladných hodnot. Kladná hodnota je v tomto 

případě považována za ideální stav. Nejmenší rezervu si firma tvořila v roce 2012, 

kdy byla naměřena hodnota 1368 tis. Kč. V letech 2013-2015 byla hodnota čistého 

kapitálu relativně vysoká a to od 8442 tis. Kč v roce 2013 až po 10 891 tis. Kč v roce 
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2014. V posledním roce byl zaznamenán propad na 3341 tis. Kč. Můžeme prohlásit, 

že podnik ve všech sledovaných obdobích dosáhl ideálního stavu. 

Čistě peněžně pohledávkový fond je modifikací ČPK. Oběžná aktiva jsou očištěna 

jak o dlouhodobé pohledávky a krátkodobé závazky, tak o zásoby, které představují 

nejméně likvidní položku. Jeho hodnota je vyjádřena v tis. Kč. Tento ukazatel má mezi 

lety 2012-2014 rostoucí trend, kdy se hodnota dostává od -7891 tis. Kč 

až po 2075 tis Kč v roce 2015. V posledním sledovaném období se ale propadl 

až k hranici -4505 tis. Kč. Jeho hodnota by měla být také kladná, což se ale v letech 

2012,2013 a 2016 nestalo, a to z důvodu zvýšení krátkodobého cizího kapitálu. 

Čisté pohotové prostředky je označení pro fond, který představuje finanční prostředky, 

jež jsou okamžitě k dispozici. Ve výpočtu je krátkodobý finanční majetek očištěn 

o krátkodobé závazky. Používá se jako nejpřísnější vymezení likvidity podniku a jeho 

hodnota by měla být rovna nule. Z tabulky je patrné, že ani v jednom roce se hodnota 

tohoto ukazatele ideálnímu stavu neblíží. Nejblíže je k této hodnotě v roce 2015, jinak 

hodnota ČPP osciluje kolem -19 000 tis. Kč. Tato hodnota je způsobena především 

vysokým množstvím okamžitě splatných závazků. 

 
Graf 6: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 
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3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Ve finanční analýze jsou poměrové ukazatele nejčastěji využívaným nástrojem. Jsou 

tvořeny jako podíl dvou absolutních ukazatelů a v této podkapitole bude proveden jejich 

výpočet. 

3.5.1 Ukazatele likvidity 

V následující tabulce jsou vypočítány likvidity pro podnik ELPIK s.r.o., které vyjadřují, 

jak je podnik schopný dostát svým závazkům. 

Tabulka 12: Ukazatele likvidity, vlastní zpracování 

Ukazatele likvity (krát) 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 1,04 1,32 1,41 1,81 1,16 
Pohotová likvidita 1,04 1,31 1,41 1,79 1,15 

Okamžitá likvidita 0,26 0,13 0,31 0,24 0,08 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Běžná likvidita vypovídá o tom, jak je daný podnik schopný uspokojit své věřitele 

pokud musí proměnit všechna svá oběžná aktiva za hotovost. Doporučené hodnoty jsou 

v rozmezí 1,5 – 2. Z tabulky je ale zřejmé, že naměřené hodnoty vyjma roku 

2015 nebyly v tomto intervalu. Je možno říct, že daný podnik má potíže s likviditou 

a nebyl by schopen uspokojit své věřitele. 

Pohotová likvidita vyjadřuje oběžná aktiva očištěná o zásoby a krátkodobé dluhy. 

Doporučená hodnota pro tento ukazatel je v intervalu 1 – 1,5. Z tabulky je patrné, 

že hodnoty vyjma roku 2015 spadají do tohoto intervalu. Vyšší hodnoty než doporučené 

jsou naměřeny jen v roce 2015, tato hodnota je výhodnější pro věřitele, nikoliv však 

pro majitele. 

Okamžitá likvidita vyjadřuje nejstriktnější vymezení likvidity a obsahuje 

jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Ve výpočtu je v čitateli krátkodobý finanční 

majetek a ve jmenovateli krátkodobé závazky. Doporučené hodnoty jsou v intervalu 

0,9 – 1,1. Je zřejmé, že daný podnik doporučených hodnot nedosáhl ani v jednom 

ze sledovaných období. Důvodem těchto nepříznivých hodnot je, že daný podnik drží 

málo finančních prostředků. 
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Graf 7: Ukazatele likvidity v letech 2012-2016 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

3.5.2 Ukazatele rentability  

V následující tabulce jsou vypočítané hodnoty pro ukazatele rentability celkového 

vloženého kapitálu, celkového investovaného kapitálu, vlastního kapitálu, tržeb 

a nákladů. Ukazatele rentability vyjadřují ziskovost podniku. Jako EBIT je uvažován 

výsledek hospodaření před zdaněním. 

Tabulka 13: Ukazatele rentability, vlastní zpracování 

Ukazatele rentability (%) 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 3,31 2,87 3,74 -17,14 0,5 

ROCE 96,31 13,01 13,71 -70,48 10,53 
ROE 79,43 74,68 71,96 145,05 -5,09 

ROS 0,59 0,97 0,91 -3,03 0,12 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu hodnotí výnosnost celkového vloženého 

kapitálu a vyšší hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje příznivější situaci pro podnik. 

Z tabulky je patrné, že v prvních třech sledovaných obdobích je hodnota ukazatele 

víceméně stejná, propad je zaznamenán v roce 2015, což bylo způsobené tím, 

že se podnik dostal do poměrně vysoké ztráty. V roce 2016 se ukazatel dostává opět do 
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mírně kladných hodnot, což bylo způsobené nárůstem výsledku hospodaření. 

Doporučené hodnoty 8 % však nedosahuje ani v jednom ze sledovaných období. 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu vyjadřuje efektivnost hospodaření 

společnosti. Hodnoty ukazatele mají velice kolísavý trend, kdy v roce 2012 byla 

naměřena hodnota 96 %, což bylo způsobené tím, že podnik neměl téměř žádné 

dlouhodobé závazky. Následují dva roky s téměř identickou hodnotou, a to 13 %. 

V roce 2015 byla zaznamenána hodnota -70,48 % a tento výkyv byl způsoben opět tím, 

že se podnik dostal do ztráty. Doporučená hodnota je 10 % a více, daný podnik 

jí dosahuje ve všech sledovaných obdobích kromě roku 2015. 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého majiteli podniku. 

V prvních třech zkoumaných obdobích ukazatel drží víceméně stejnou hodnotu, výkyv 

následuje v roce 2015 z důvodu, že se podnik dostal do ztráty a i vlastní kapitál byl 

záporný. V roce 2016 je ukazatel mírně záporný, a to kvůli zápornému vlastnímu 

kapitálu. Vyjma roku 2016 je ROE větší než ROA, což se považuje za ideální stav. 

Rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik dokáže podnik vyprodukovat zisku na 1 Kč tržeb. 

Podle tohoto ukazatele jsou nejúspěšnější roky 2013 a 2014. Podnik v tomto období 

má téměř 1 % zisku z celkových tržeb, které jsou 100, respektive 150, milionů Kč. 

V roce 2015 je naměřená záporná hodnota, což je způsobeno výsledkem hospodaření, 

který je v červených číslech. V roce 2016 je ukazatel kladný, ale jedná se o velmi malou 

hodnotu. Celkově lze říct, že je zisk v poměru k tržbám je malý. Doporučené hodnoty 

10 % se zde nedosahuje. 
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Graf 8: Ukazatele rentability v letech 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

3.5.3 Ukazatele zadluženosti 

V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny vybrané ukazatele zadluženosti. Tyto 

ukazatele vyjadřují, do jaké míry se podílí cizí zdroje na financování činnosti podniku 

ELPIK s.r.o. 

Tabulka 14: Ukazatele zadluženosti, vlastní zpracování 

Ukazatele zadluženosti 2012 2013 2014 2015 2016 

Ukazatel věřitelského rizika (v %) 96,65 96,91 95,84 111,81 109,73 
Koeficient samofinancování (v %) 3,35 3,09 4,16 -11,81 -9,73 

Ukazatel úrokového krytí (krát) 1203 1004 1404 -4070 136 

Doba splácení dluhů (roky) 17,45 24,86 21,77 -7,42 61,06 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje poměr celkových závazků k celkovým aktivům. 

Čím je vyšší hodnota věřitelského rizika, tím vyšší je riziko věřitelů. Z tabulky 

lze usoudit, že podnik používá k financování své činnosti cizí kapitál a vlastní kapitál 

jen v male míře. V prvních třech letech se hodnoty pohybují na stejné úrovni, poté 

je zaznamenán růst. Tyto hodnoty mohou být znepokojivé především pro věřitele, 

protože míra financování vlastním kapitálem je velice malá. Poměr vlastního kapitálu 

k cizímu by měl být zhruba 1:1, což není v žádném období. 
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Koeficient samofinancování je doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika. 

Hodnoty v prvních třech letech se nachází v rozmezí 3-4 %, což je velice malá hodnota. 

Dále tento ukazatel klesl až na hranici -11,81 %. Z výsledků je zřejmé, že podnik 

má problémy s financováním své činnosti vlastním kapitálem a z pohledu investora 

se jedná o investici s velkým rizikem, protože poměr těchto dvou ukazatelů by měl být 

zhruba 1:1. 

 
Graf 9: Ukazatel věřitelského rizika a koeficient samofinancování v letech 2012-2016, vlastní 

zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Za doporučenou hodnotu 

se považuje minimálně trojnásobek. Výsledné hodnoty jsou velmi vysoké a můžeme 

říci, že kopírují výsledek hospodaření před zdaněním, protože podnik nemá téměř žádné 

nákladové úroky a je tím do jisté míry zkreslen. Výsledky doporučené hodnoty 

přesahují několikrát, výjma roku 2015, kdy se podnik dostal do ztráty. 
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Graf 10: Ukazatel úrokového krytí v letech 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Doba splácení dluhu vyjadřuje, za jak dlouhou dobu podnik splatí dluhy prostředky, 

které vyprodukuje za jedno účetní období. Za doporučenou hodnotu lze považovat 

3,5 roku. Z tabulky je zřejmé, že daný podnik se ani v jednom sledovaném období 

neblíží doporučeným hodnotám. V prvních třech obdobích se hodnota ukazatele 

pohybuje kolem 20 let, následuje výkyv na hodnotu -7,24 roku a 60,73 roku. Tyto 

výkyvy jsou způsobeny především špatným výsledkem hospodaření. 
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Graf 11: Doba splácení dluhů v letech 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

3.5.4 Ukazatele aktivity 

Mezi ukazatele aktivity patří obrat celkových aktiv, obratovost zásob, pohledávek 

a závazků případně i doplňkové ukazatele jako doba obratu pohledávek. Ukazatele 

aktivity vyjadřují míru zapojení investovaného kapitálu do činnosti podniku 

a v následující tabulce jsou přehledně vypočteny všechny tyto ukazatele. 

Tabulka 15: Ukazatele aktivity, vlastní zpracování 

Ukazatele aktivity 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv (počet obrátek) 5,57 2,98 4,11 5,66 4,05 

Obratovost zásob (počet obrátek) 1512,41 446,4 902,03 507,07 406,82 
Obratovost pohledávek (počet obrátek) 7,57 3,35 5,34 6,9 4,9 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 48,27 109,08 68,41 53,02 74,52 

Obratovost závazků (počet obrátek) 5,87 3,15 4,41 6,36 4,41 

Doba obratu závazků (ve dnech) 62,25 115,97 82,92 57,51 82,90 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje celkové využití majetku. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím lépe. Pokud je hodnota 1, podnik obrátí celková aktiva za jeden rok. 

U tohoto ukazatele je ve všech sledovaných obdobích situace velice uspokojivá, 

nejvyšší hodnoty podnik dosáhl v roce 2015 – 5,66 obrátky za rok a nejnižší v roce 

2013, a to obrátil celková aktiva 2,98 krát za rok. 
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Graf 12: Obrat celkových aktiv v roce 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Obratovost zásob vyjadřuje výši držených zásob k aktivitě podniku. Příliš nízká hodnota 

tohoto ukazatele říká, že v podniku je nadměrný stav zásob, tudíž neefektivně 

investované prostředky. Tento ukazatel má velice kolísavý trend a nejvyšší hodnota 

je naměřena v roce 2012, kdy je počet obrátek za rok 1512. Nejnižší hodnota 

je naměřena v roce 2016, kdy se zásoby obrátí 407 krát za rok, tyto naměřené výkyvy 

jsou způsobeny především tržbami. Tento ukazatel splňuje doporučené hodnoty 

ve všech sledovaných obdobích. 

 
Graf 13: Obratovost zásob v letech 2012-2016, vlastní zpracování 
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Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Obratovost pohledávek vyjadřuje, kolikrát jsou pohledávky přeměněny v peněžní 

prostředky plynoucí z celkových tržeb. Přijatelná situace nastane tehdy, jsou-li hodnoty 

ukazatele obratovosti pohledávek vyšší než hodnoty ukazatele obratovosti závazků, 

případně jsou-li alespoň vyrovnané. 

Obratovost závazků vyjadřuje počet obrátek závazku v ročních celkových tržbách. 

Přijatelná situace nastane tehdy, jsou-li hodnoty ukazatele obratovosti závazku nižší 

než hodnoty ukazatele obratovosti pohledávek, případně pokud jsou alespoň vyrovnané. 

Je potřeba porovnat tyto dva ukazatele vůči sobě. Z tabulky je patrné, že hodnoty 

ukazatele obratovosti pohledávek jsou ve všech sledovaných obdobích větší 

než hodnoty ukazatele obratovosti závazků. Lze tedy říci, že situace, ve které se podnik 

nachází, je z pohledu těchto dvou ukazatelů uspokojivá. 

 
Graf 14: Obratovost pohledávek a obratovost závazků v letech 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Doba obratu pohledávek vyšla v rozmezí 48 až 109 dnů, průměr byl 71 dní. Jelikož 

se jedná o relativně malou firmu, způsobuje tato doba firmě značné problémy. Běžně 

se tato doba pohybuje kolem 30 dnů, ale existují i výjimky, kdy je doba splatnosti 

pohledávek delší. 

Doba obratu závazků je v každém sledovaném období delší než doba obratu 

pohledávek, což je považováno za optimální. 
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3.6 Analýza soustav ukazatelů 

V této časti práce budou provedeny výpočty bankrotních modelů, a to konkrétně 

Altmanova modelu a Indexu IN05. Je také třeba zmínit, že na základě výsledku daného 

modelu se posuzuje finanční zdraví daného podniku. 

3.6.1 Altmanův model 

Jedná se o nástroj, který hodnotí finanční zdraví podniku, v  následující tabulce jsou 

uvedeny hodnoty, kterých v jednotlivých letech dosahuje. 

Tabulka 16: Altmanův model, vlastní zpracování 

Altmanův model   2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,03 0,17 0,21 0,31 0,09 
X2 2,8 2,43 3,17 -14,52 0,42 

X3 0,09 0,09 0,12 -0,53 0 

X4 0 0 0 0 0 

X5 5,56 2,97 4,1 5,65 4,04 
Z – skore 8,48 5,66 7,6 -9,09 4,55 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Z tabulky je zřejmé, že se hodnoty z let 2012, 2013, 2014 a 2016 nachází nad hodnotou 

2,9, což značí, že podnik je prosperující a není v žádném případě ohrožen bankrotem. 

Výjimkou je však rok 2015, kdy se Z-score dostalo pod hodnotu 1,2, a to značí, 

že podnik byl ohrožen bankrotem. Tento pokles hodnoty ukazatele vyvolal především 

velmi záporný výsledek hospodaření. 
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Graf 15: Altmanův model v letech 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

3.6.2 Model IN05 

Je vyjádřen rovnicí, kterou tvoří ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. 

Každý jednotlivý ukazatel má váhu, která je váženým průměrem hodnot tohoto 

ukazatele v odvětví. V následující tabulce je uveden přehledný výpočet. 

Tabulka 17: Model IN05, vlastní zpracování 

IN05 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,14 0,14 0,14 0,14 0,12 
X2 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

X3 0,12 0,12 0,16 -0,68 0 

X4 1,17 0,63 0,86 1,19 0,85 

X5 0,22 0,28 0,3 0,38 0,24 
IN05 – součet hodnot 2,01 1,53 1,82 1,39 1,57 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Z provedených výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že se podnik dostal nad hodnotu 

1,6 ve dvou zkoumaných obdobích, a to v roce 2012 a 2014. V těchto letech se jednalo 

o finančně zdravý podnik, který tvoří hodnotu. Stojí za to zmínit, že v dalších dvou 

zkoumaných obdobích se podnik jen nepatrně vzdaloval od této hodnoty. Můžeme říci, 

že v letech 2013 a 2016 byl podnik na pomyslné hranici zdravého podniku a šedé zóny. 

Nejhorší hodnota byla naměřena v roce 2015, kdy byl podnik v šedé zóně, a to z důvodu 
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již zmiňovaného záporného výsledku hospodaření. Lze prohlásit, že Model 

IN05 v zásadě kopíruje Altmanův model. 

 
Graf 16: IN05 v letech 2012-2016, vlastní zpracování 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

3.7 SWOT analýza 

V této časti práce budou pomocí SWOT analýzy zhodnoceny silné a slabé stránky 

podniku, ale také hrozby a příležitosti. Informace ze SWOT analýzy budou částečně 

sloužit jako podklad pro návrhovou část práce. 

Tabulka 18: SWOT analýza, vlastní zpracování 
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3.7.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky zkoumaného podniku patří především dobré jméno podniku 

a je kladen velký důraz na to, aby tomu tak bylo i v budoucnu. I díky tomu jsou 

zákazníky daného podniku například Tesco, Kaufland, Makro, Hyundai, DEZA, 

Arcelor Mittal, SŽDC, ČEPRO a mnoho dalších významných firem působících 

na českém a slovenském trhu. 

Jako další silnou stránku je třeba zmínit lidské zdroje. Jelikož má tento podnik zhruba 

30 zaměstnanců, panuje zde rodinná atmosféra a díky tomu pociťuje v rámci regionu 

dobrým mzdovým podmínkám podnik téměř nulovou fluktuaci. 

Další silnou stránkou je držení certifikátu ČSN ISO 9001:2009. Tento certifikát 

je velice důležitý především pro výše zmiňované obchodní partnery. 

Výše provedená finanční analýza potvrzuje fakt, že ukazatele aktivity jsou jednou 

ze silných stránek podniku. Všechny tyto ukazatele vyšly v doporučeném intervalu 

vyjma jednoho. 

3.7.2 Slabé stránky 

Jako slabou stránku tohoto podniku je třeba zmínit velice špatný poměr vlastního 

kapitálu k celkovým aktivům, tento poměr by měl být zhruba 1:1, ale v žádném 

sledovaném období se podnik k této hodnotě ani zdaleka nepřibližuje. Z této skupiny 

ukazatelů je velký problém i u doby splácení dluhu. Doba splácení pohybuju 

v posledním roce na hodnotě 60 let. 

Dalším problémem je okamžitá likvidita. Analyzovaný podnik nedrží dostatečné 

množství peněz na pokladně či na účtech a má svůj majetek vázán ve formě pohledávek. 

Poslední významný problém představuje dle mého názoru marketing. V dnešní době 

je tvorba kvalitních webových stránek případně i propagace skrz sociální platformy 

zásadní. 
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3.7.3 Příležitosti 

Po konzultaci s vedením se pro podnik jeví následující příležitosti. Spolupráce 

se střední školou COPT v Kroměříži, kde je otevřen obor mechanik elektrotechnik, 

o jehož absolventy by mělo vedení zájem. 

Podnik by chtěl také získat nové obchodní partnery, díky kterým by navýšil svůj podíl 

na českém trhu. Tato ambice by měla za následek růst tržeb a s tím spojený i případný 

růst výsledků hospodaření. 

3.7.4 Hrozby 

Hrozby jsou pro podnik především růst mezd díky rostoucí ekonomice České republiky. 

Z výše uvedené finanční analýzy lze konstatovat, že tento nečekaný náklad si podnik 

za současných podmínek nemůže dovolit. 

Další hrozbou je snížení počtu zakázek. Pro podnik by bylo velmi kritické, pokud 

by ztratil některé ze svých obchodních partnerů především Makro, Tesco a Kaufland. 

Jednou z největších hrozeb je také nezaplacení za významnou zakázku, 

což by pro podnik mohlo být až likvidační. Tato událost se stala v roce 2015, 

kdy nebyla jedná významná zakázka zaplacena a podnik se dle Altmanova modelu 

dostal až na hranici bankrotu. U této hrozby hraje klíčovou roli i velikost analyzovaného 

podniku. 

V poslední řadě také zmíním propad růstu české ekonomiky. Tato skutečnost 

by dle mého názoru hrála roli v neochotě investorů zadávat nové zakázky 

a s tím je logicky spojen propad tržeb. 

3.8 Vyhodnocení výsledků finančních ukazatelů 

V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny ukazatele finanční analýzy, které jsou 

rozděleny do třech kategorií. V první kategorii jsou ukazatele označeny zelenou barvou, 

což značí, že se podnik pohybuje v intervalu doporučených hodnot. Šedá barva značí, 

že se hodnoty pohybují mírně nad, nebo mírně pod doporučenými hodnotami. Červená 

barva značí, že jsou naměřené hodnoty výrazně nad, nebo pod doporučením. 
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Tabulka 19: Vyhodnocení výsledků finančních ukazatelů, vlastní zpracování 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 
ČPK (tis. Kč) 1368 8442 10891 10172 3341 

ČPPF (tis. Kč) -7891 -2363 2059 2075 -4505 

ČPP (tis. Kč) -25534 -22861 -18170 -9574 -19575 

Běžná likvidita (krát) 1,04 1,32 1,41 1,81 1,16 
Pohotová likvidita (krát) 1,04 1,31 1,41 1,79 1,14 

Okamžitá likvidita (krát) 0,26 0,13 0,31 0,24 0,08 

ROA (%) 3,31 2,88 3,74 -17,14 0,50 
ROCE (%) 96,32 13,01 13,71 -70,48 10,53 

ROE (%) 79,43 74,68 71,96 145,05 -5,09 

ROS (%) 0,59 0,97 0,91 -3,03 0,12 

Ukazatel věřitelského rizika (v %) 94,86 94,62 93,20 108,96 109,13 
Koeficient samofinancování (v %) 3,35 3,09 4,16 -11,81 -9,73 

Ukazatel úrokového krytí (krát) 1203 1004 1404 -4070 136 

Doba splácení dluhů (roky) 17,13 24,60 21,16 -7,24 60,73 
Obrat celkových aktiv (počet obrátek) 5,56 2,98 4,10 5,65 4,04 

Obratovost zásob (počet obrátek) 1510,65 446,22 901,40 506,08 406,26 

Obratovost pohledávek (počet obrátek) 7,56 3,35 5,34 6,88 4,90 
Doba obratu pohledávek (ve dnech) 48,27 109,08 68,41 53,02 74,52 

Obratovost závazků (počet obrátek) 5,86 3,15 4,40 6,35 4,40 

Doba obratu závazků (ve dnech) 62,25 115,97 82,92 57,51 82,90 

Altmanův model 8,48 5,66 7,6 -9,09 4,55 
IN05 2,01 1,53 1,82 1,39 1,57 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Z tabulky je možno vyčíst, že ČPP je všech sledovaných obdobích dosahují ideálních 

hodnot U ČPPF už je situace horší, jelikož se do intervalu doporučených hodnot 

dostáváme jen v roce 2014 a 2015. V ostatních letech jsou naměřeny záporné hodnoty 

z důvodu zvýšení krátkodobého cizího kapitálu. Nejhorší situace je u ČPP, kdy jsou 

naměřené hodnoty mimo doporučený interval, z toho důvodu, že má podnik vysoké 

množství okamžitě splatných závazků. 

U likvidit je situace lepší, přičemž u běžné likvidity jsou naměřené nedostatečné 

hodnoty jen v roce 2012 a 2016. U pohotové likvidity se ani v jednom roce nedostávají 

hodnoty k nedoporučeným. Problémem je především okamžitá likvidita, kdy jsou 

hodnoty kritické. Důvodem je to, že podnik drží málo finančních prostředků. 



61 

U ukazatelů rentability stojí za zmínku ROA, která nedosahuje ani v jednom roce 

doporučené hodnoty 8 %, dále doporučených hodnot nedosahuje ROCE v roce 

2015 přičemž. Zde je třeba zmínit, že nebyla zaplacena významná zakázka, 

což ovlivnilo tento ukazatel. V poslední řadě ROS, která nám ukazuje, že má podnik 

z celkových tržeb necelé jedno procento zisku, přičemž ideální hodnota je 10 %. 

U ukazatelů zadluženosti stojí za to zmínit především to, že je podnik financován cizím 

kapitálem, ne vlastním kapitálem, přičemž tento poměr by měl být zhruba 1:1. Dále jsou 

naměřené kritické hodnoty u doby splácení dluhu, kde se dostáváme až na hodnotu 

61 let, přičemž ideál je 3,5 roku. 

U ukazatelů aktivity nabývají výpočty doporučených hodnot ve všech sledovaných 

obdobích. Lze říci, že s těmito ukazateli daný podnik problémy nemá. Výjimkou 

je pouze doba obratu pohledávek, kdy je tato doba na daný podnik poměrně dlouhá. 

Zde je prostor pro zlepšení. 

Z Altmanova modelu jsme se dozvěděli, že daný podnik je vyjma roku 2015 označován 

jako prosperující. V roce 2015 byla naměřená záporná hodnota z důvodu vysoké ztráty, 

přičemž tato ztráta byla způsobena nezaplacením významné zakázky. Index 

IN05 v podstatě kopíruje Altmanův model s výjimkou toho, že v roce 

2015 je IN05 v šedé zóně, ne v červené. 

Z těchto dvou modelů jsme se dozvěděli, že daný podnik lze považovat za prosperující, 

ale z výše uvedené tabulky je patrné, že ne všechny ukazatele jsou vyhovující. Z této 

tabulky a SWOT analýzy se budou řídit mé návrhy na zlepšení finanční situace daného 

podniku. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce budou představeny návrhy na zlepšení finanční situace 

analyzovaného podniku, které budou vycházet z provedených analýz. Z těchto analýz 

vyplynulo, že není jenom jedna oblast, ve které by měl daný podnik problémy, 

ale těchto oblastí je více. Proto zde budou řešeny jen ty ukazatele, o kterých si myslím, 

že by jejich zlepšení pro daný podnik mělo zásadní přínos. 

Opatření na zlepšení finanční situace daného podniku: 

§ Faktoring; 

§ Skonto; 

§ Zřízení nové pracovní pozice. 

4.1 Faktoring 

Mezi nástroje, které by zkrátily dobu obratu pohledávek, patří především faktoring. 

Tento nástroj je definován jako úplatné postoupení krátkodobých pohledávek, které 

nejsou zajištěny, snížených o diskont. Diskont představuje poplatek, který si účtuje 

faktoringová společnost za poskytnutí této služby. Předmětem faktoringu jsou pouze 

pohledávky z obchodního styku do doby své splatnosti, přičemž doba splatnosti 

je ve většině případů kratší než šest měsíců. Faktoring dále dělíme na bezregresní 

a regresní [17]. 

Regresní faktoring 

U regresního faktoringu si faktoringová společnost vyhrazuje právo na vrácení příslušné 

pohledávky původnímu majiteli, pokud dojde k tomu, že pohledávka není uhrazena 

v době splatnosti [17]. 

Bezregresní faktoring 

U bezregresního faktoringu faktoringová společnost přebírá riziko za nezaplacení 

pohledávky [17]. 

Faktoring probíhá na základě faktoringové smlouvy, která je uzavřena mezi 

prodávajícím a faktoringovou společností, přičemž tyto společnosti poskytují plnění 
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od 70 % do 90 % z hodnoty pohledávky. Zbývající část pohledávky obdrží prodávající 

po odečtení diskontu nejpozději ve smluvně sjednaném termínu [17]. 

4.1.1 Výhody faktoringu 

§ Snižuje vázanost kapitálu v pohledávkách; 

§ Snižuje administrativní náklady spojené s evidencí pohledávek; 

§ U bezregresního faktoringu eliminuje riziko nezaplacení [17]. 

4.1.2 Doba obratu pohledávek 

Z provedené finanční analýzy je zřejmé, že daný podnik eviduje velké množství 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Z výpočtu doby obratu pohledávek 

jsem zjistil, že průměrná doba obratu je 70 dní, přičemž v roce 2013 je tato hodnota 

110 dnů. Po konzultaci s jednatelem podniku mi bylo sděleno, že běžná doba splatnosti 

faktur je 30 a 45 dní. Pro daný podnik je velmi nevýhodné mít své prostředky uloženy 

v pohledávkách namísto hotovosti, která by mohla být použita pro další rozvoj. 

Zde je dle mého názoru prostor pro návrh. V následující tabulce je zobrazena průměrná 

doba obratu pohledávek ve dnech pro jednotlivá období. 

Tabulka 20: Doba obratu pohledávek, vlastní zpracování 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 
Doba obratu pohledávek (ve dnech) 48,27 109,08 68,41 53,02 74,52 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Šedou barvou jsou označeny hodnoty, které mírně překračují běžnou dobu splatnosti 

faktur. Červenou barvou jsou označeny hodnoty, které silně převyšují běžnou dobu 

splatnosti faktur. 

4.1.3 Nabídka faktoringu 

Pro daný podnik jsem vybral nabídku od České spořitelny a od platební instituce Roger. 

Je třeba zmínit, že pokud by daný podnik návrh aplikoval, bylo by nutné porovnat 

všechny nabídky, co se nachází na trhu. 
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Faktoring od České spořitelny 

Tato instituce patří mezi čtyři banky na českém trhu, které faktoring nabízí, oproti 

platební instituci Roger nabízí lepší podmínky, avšak je nutno garantovat určitý obrat 

pohledávek. 

Platební instituce Roger 

Tato instituce funguje na principu faktoringu a peer to peer půjček. Cílem kombinací 

těchto dvou nástrojů je zisk pro všechny tři strany. Pohled prodávajícího je stejný 

jak u klasického faktoringu, ten postoupí pohledávku této instituci a do 3 dnů má peníze 

na účtu. Ovšem na druhé straně není banka ale investoři, kteří o danou pohledávku 

v aukci soutěží tím snižují daný úrok, který činí průměrně 5,4 %. Daný úrok závisí 

na hodnotě a četnosti faktur a profilu odběratele. Z pohledu investora se jedná 

o bezpečnou investici a z pohledu prodávajícího v některých případech o výhodnější 

produkt, jelikož nemusí garantovat žádný minimální objem fakturace ani počet 

odběratelů [18]. 

V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny nabídky obou institucí. 

Tabulka 21: Nabídka faktoringu, zpracováno dle Faktoringu ČS a Platební instituce Roger 

Faktoringová společnost Faktoring ČS Platebni ínstituce Roger  

Produkt Regresní faktoring Regresní faktoring 

Limit financování individuální individuální 

Doba splatnosti 30 – 90 dnů 30 – 120 dnů 
Záloha max 80% 80% 

Úroková sazba 2,60% 5,40% 

Poplatky 0,35% 1,25% 
Min. obrat pohledávek individuální 0 Kč 

Zdroj: [19] [18] 

Pro tento návrh jsem vybral regresní faktoring, u kterého si daná instituce vyhrazuje 

právo na vrácení dané pohledávky. Tento faktoring je logicky levnější než bezregresní, 

u kterého instituci přebírá riziko za nezaplacení pohledávky. Z tabulky je na první 

pohled patrné, že nabídka od České spořitelny je výhodnější, ale je zde podmínka 

požadovaného obratu, takže podnik, který by chtěl využít faktoringu jen nárazově, 

přijde o tuto nabídku. 
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Na následující dva příklady aplikuji nabídku daných institucí, kde budu uvažovat 

využití faktoringu u krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů ve výši 5 mil. Kč 

a dobu splatnosti 45 dnů. 

𝑃𝑜𝑠𝑘𝑦𝑡𝑛𝑢𝑡á	𝑣ýš𝑒	𝑧á𝑙𝑜ℎ𝑦 = 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∗ 𝑉ýš𝑒	𝑧á𝑙𝑜ℎ𝑜𝑣é	𝑝𝑙𝑎𝑡𝑏𝑦 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑜𝑣ý	𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 = (𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑜𝑣ý	𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘)/100 

Ú𝑟𝑜𝑘 = (𝑃𝑜𝑠𝑘𝑦𝑡𝑛𝑢𝑡á	𝑣ýš𝑒	𝑧á𝑙𝑜ℎ𝑦 ∗
𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

365
∗ ú𝑟𝑜𝑘)/100 

Vzorec 27: Vzorec pro výpočet celkových nákladů faktoringu, zpracováno dle [19] 

Faktoring od České spořitelny 

Poskytnutá výše zálohy = 5000000*80 = 4000000 Kč 

Faktoringový poplatek = (5000000*0,35)/100 = 17500 Kč 

Úrok = (4000000*45/365*2,6)/100 = 12822 Kč 

Celkové náklady = 30322 Kč = 0,6 % z pohledávky [19] 

Platební instituce Roger 

Poskytnutá výše zálohy = 5000000*80 = 4000000 Kč 

Faktoringový poplatek = (5000000*1,25)/100 = 62500 Kč 

Úrok = (4000000*45/365*5,4)/100 = 26630 Kč 

Celkové náklady = 89130 Kč = 1,78 % 

Z provedených výpočtů je zřejmé, že nabídka od České spořitelny je výhodnější 

než nabídka platební instituce Roger. U České spořitelny je problém v tom, že podniky 

žádající o faktoring musí splnit podmínku minimálního obratu pohledávek. 

Lze konstatovat, že pokud by daný podnik k této podmínce nechtěl přistoupit, je pro něj 

výhodnější nabídka od platební instituce Roger. 

4.1.4 Dopad faktoringu na rozvahu 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů poklesly z hodnoty 15 070 tis. Kč 

na hodnotu 10 070 tis. Kč, dále by se tento dopad projevil u krátkodobého finančního 

majetku, kde by došlo ke změně z 1653 tis. Kč na hodnotu 6653 tis. Kč. 
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Tabulka 22: Dopad faktoringu na rozvahu, vlastní zpracování 

(tis. Kč) Před zavedením návrhu Po zavedení návrhu 
Krátkodobé pohledávky 15070 10070 

Krátkodobý finanční majetek 1653 6653 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

4.1.5 Dopad faktoringu na vybrané ukazatele FA 

Tabulka 23: Dopad faktoringu na vybrané ukazatele FA, vlastní zpracování 

Ukazatel Před zavedením návrhu Po zavedení návrhu 
Doba obratu pohledávek (ve dnech) 74,52 58,06 

Okamžitá likvidita (krát) 0,08 0,31 

Zdroj: Rozvaha ELPIK s.r.o. 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že daný návrh by měl pozitivní vliv na dobu obratu 

pohledávek, která by se snížila o 16 dnů. Dále by se zvýšila i okamžitá likvidita, která 

by vzrostla z 0,08 na 0,31, výrazně by se tak přiblížila optimálním hodnotám. 

4.2 Skonto 

Jeden ze způsobů, jak přinutit zákazníky k placení pohledávky před konečným datem, 

je skonto neboli hotovostní sleva z hodnoty pohledávky. Daný zákazník má možnost 

zaplatit nižší částku, než je hodnota pohledávky pokud zaplatí dříve než na konci svého 

úvěrového období. Výška slevy a lhůty inkasa musí být podloženy kalkulaci nákladů 

na úvěr na principu čisté současné hodnoty s přihlédnutím k nákladům na obstarávání 

jiného zdroje financování [17]. 

Hodnota dodávky snížená o skonto: 

𝐻𝐷z = 𝐻𝐷 ∗ (1 − 𝑖z) 
Vzorec 28: Hodnota dodávky snížená o skonto [17] 

Kde: 

𝐻𝐷z – hodnota dodávky snížená o skonto 
𝐻𝐷 – celková hodnota dodávky 
𝑖z – sazba skonta 
Pro prodávajícího nemůže být poskytnutí slevy ztrátové, proto musí platit tento vztah 
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𝐻𝐷z ∗ (1 + 𝑖{) ≥ 𝐻𝐷 
Vzorec 29: Vztah pro výpočet skonta [17] 

Kde: 

𝐻𝐷z – hodnota dodávky snížená o skonto 
𝑖{ – přepočtená alternativní výnosová míra 
𝐻𝐷 – celková hodnota dodávky 

Přepočtenou alternativní výnosovou mírou se rozumí rozdíl mezi dobou splatnosti 

a dobou pro použití skonta [17]. 

𝑖{ = i ∗
T
365

 

Vzorec 30: Přepočtená alternativní výnosová míra [17] 

Kde: 

𝑖 – alternativní výnosová míra 
𝑇 – rozdíl mezi dobou splatnosti a dobou pro využití skonta 

Tento vzorec aplikuji na výpočet skonta pro dva druhy splatnosti faktur, které daný 

podnik využívá, a to 30 a 45 dnů. U třicetidenní splatnosti je průměrná hodnota 

pohledávky 980 tis. Kč a u 45 denní 1500 tis Kč. Alternativní výnosovou míru budu 

uvažovat 8 %. 

Výpočet skonta pro faktury s 30 denní splatností 

Nárok na skonto vzniká pouze v případě, že zákazník uhradí pohledávku do 5 dnů. 

Pokud tak neučiní, nárok na skonto zaniká. 

𝐻𝐷 ∗ (1 − 𝑖z) ∗ (1 + 𝑖{) ≥ 𝐻𝐷 

980000 ∗ 1 − 𝑖z ∗ 1 + 0,08 ∗
25
365

≥ 980000 

𝑖z ≤ 0,55	% 

Z výpočtů vyplývá, že skonto musí být menší než 0,55 %, jinak to pro podnik nebude 

výhodné. Jinými slovy pokud zákazník uhradí pohledávku se splatností 30 dnů ve lhůtě 

5 dnů, tak mu vzniká nárok na slevu ve výši 0,55 % z ceny pohledávky. 

Výpočet skonta pro faktury s 45 denní splatností 

Nárok na skonto vzniká pouze v případě, že zákazník uhradí pohledávku do 10 dnů. 

Pokud tak neučiní, nárok na skonto zaniká. 
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𝐻𝐷 ∗ (1 − 𝑖z) ∗ (1 + 𝑖{) ≥ 𝐻𝐷 

1500000 ∗ 1 − 𝑖z ∗ 1 + 0,08 ∗
35
365

≥ 150000 

𝑖z ≤ 0,77	% 

V případě, že daný podnik chce, aby pro něho nebylo skonto ztrátové, musí jeho 

maximální hodnota činit 0,77 %. Aplikace daného návrhu by se projevila především 

poklesnutím doby obratu pohledávek a růstem okamžité likvidity. 

4.3 Zřízení nové pracovní pozice 

Jako další opatření ke zlepšení finanční situace podniku navrhuji zřízení nové pracovní 

pozice, kde by měl daný zaměstnanec na starost propagaci podniku skrz sociální sítě, 

převážně Facebook a Instagram. Dále by měl za úkol obstarávaní a CEO optimalizaci 

webových stránek. 

V rámci propagace je poptávka od zákazníků především po aktuálním dění ve firmě. 

Dále je potřeba seznámit i širší veřejnost s jejich činností, jelikož i domácnosti tvoří 

významný podíl na jejich tržbách. 

Cílem CEO optimalizace je, aby byla jejich webová stránka zobrazena mezi prvními  

a měla větší dosah. 

V následující tabulce je provedena kalkulace nákladů na tuto pracovní pozici, 

kde kalkuluji hrubou mzdu na poloviční úvazek vy výši 15 000 Kč dle mnou 

provedeného průzkumu na Jobs.cz 

Tabulka 24: Srovnání mezd v krajích, zpracováno dle [20] 

Srovnání mezd v krajích v (tis. Kč) Zlínský kraj Jihomoravský kraj 
IT pracovník 30000 36000 

Zdroj: [20] 
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Tabulka 25: Kalkulace nákladů na novou pracovní pozici, vlastní zpracování 

Kalkulace nákladů na novou pracovní pozici v Kč 
Úvazek poloviční 

Hrubá mzda 15000 

Sociální pojištění 3750 

Zdravotní pojištění 1350 
Super hrubá mzda 20100 

Náklad za rok 241200 

Zdroj: [20] 

Celkový roční náklad na tohoto zaměstnance činí 241200 Kč. Domnívám se, že by toto 

opatření mohlo být účinné, jelikož dle vyjádření jednatele je po tomto návrhu poptávka 

od zákazníků. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace podniku ELPIK s.r.o. 

během let 2012 až 2016 s využitím metod finanční a strategické analýzy. Dále práce 

obsahuje návrh takových opatření, které by měly vést ke zlepšení finanční situace 

daného podniku. 

Pro zpracování této práce jsem vycházel z dat poskytnutých podnikem ELPIK s.r.o., 

který patří mezi přední poskytovatele komplexních a profesionálních služeb v oboru 

elektroinstalace na území České a Slovenské republiky. V této práci bylo využito dat 

z účetních výkazů za roky 2012 až 2016 

První kapitola této práce se zaobírala teoretickými východisky, především zpracování 

odborné literatury, která byla podkladem pro praktickou část. Tuto práci jsem 

zpracovával dle nejaktuálnější dostupné literatury. 

V praktické části došlo na představení podniku, který byl následně podroben PESTLE 

analýze, finanční analýze a SWOT analýze během let 2012-2016. Finanční analýza 

obsahovala zpracování horizontální a vertikální analýzy, absolutních ukazatelů, 

rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů, Altmanova modelu a Modelu IN05. 

Poslední část práce tvořily návrhy na zlepšení finanční situace podniku. Hlavní návrh 

představuje faktoring, který má za cíl snížit dobu obratu pohledávek a zvýšit okamžitou 

likviditu. Dalším návrhem je zavedení skonta cílící na stejný problém jako faktoring, 

a to snížit dobu obratu pohledávek. Poslední návrh se zaměřuje na marketing daného 

podniku; na zřízení nové pracovní pozice, která by měla na starost propagaci. Tyto 

návrhy vycházely z provedených analýz a jejich aplikace by měla stabilizovat a zlepšit 

finanční situaci podniku. 

Dále mohu konstatovat, že cíle, které byly na začátku práce stanoveny, byly v plné míře 

splněny. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že celá práce byla konzultována s vedením daného 

podniku, které mi objasnilo mnoho skutečností a nejasností. 
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I 

Příloha I: Rozvaha ke dni 31.5. v tis. Kč 

Rozvaha ke dni 31.5. v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 
3639

6 
3491

3 
3756

9 
2375

2 
2743

4 

A. Pohledávky za upsaný kapitál           
B. Dlouhodobý majetek 100 63 20 0 0 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0   0 0 

B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0   0 0 

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           
B.I.3.Software 0 0   0 0 

B.I.4.Ocenitelná práva 54 0   0 0 

B.I.5. Goodwill           
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0   0 0 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek           

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 46 63 20 0 0 
B.II.1. Pozemky           

B.II.2. Stavby           

B.II.3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 46 63 20 0 0 
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny           

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek           
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek           

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           

B.III. Dlouhodobý finanční majetek           
B.III.1. Podíly – ovládaná osoba           

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem           

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry           
B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný 
vliv           
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek           

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek           

C. Oběžná aktiva 
3586

3 
3483

5 
3722

5 
2272

0 
2456

9 
C.I. Zásoby  134 233 171 265 273 

C.I.1. Materiál 134 233 171 265 273 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary           

C.I.3. Výrobky           
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny           

C.I.5. Zboží           



II 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby           

C.II. Dlouhodobé pohledávky 9125 
1057

2 8661 7832 7573 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 8884 
1057

2 8661 7832 7573 

C.II.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 78 0       
C.II.3. Pohledávky – podstatný vliv           
C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení           

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

C.II.6. Dohadné účty aktivní           
C.II.7. Jiné pohledávky 163 0       

C.II.8. Odložená daňová pohledávka           

C.III. Krátkodobé pohledávky 
1764

4 
2049

8 
2022

9 
1164

9 
1507

0 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 
1663

5 
1634

0 
2001

2   
1431

0 

C.III.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba           
C.III.3. Pohledávky – podstatný vliv           
C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0 2000       

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

C.III.6. Stát – Daňové pohledávky     217 0 451 
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy       334 309 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 1008 2157       

C.III.9. Jiné pohledávky       -4 0 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 8961 3532 8164 2974 1653 
C.IV.1. Peníze 331 226 1680 1434 131 

C. IV.2. Účty v bankách 8531 3222 6396 1469 1468 

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly           
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 99 84 87 72 55 

D.I. Časové rozlišení 433 16 324 1031 2864 

D.I.1. Náklady příštích období 433 0 323 693 284 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období           
D.1.3. Příjmy příštích období 0 16 1 338 2581 



III 

Příloha II: Rozvaha ke dni 31.5. v tis. Kč 

Rozvaha ke dni 31.5. v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 
3639

6 
3491

3 
3756

9 
2375

2 
2743

4 

A. Vlastní kapitál 1220 1078 1562 
-280

6 
-267

0 

A.I. Základní kapitál 210 210 210 210 210 
A.I.1. Základní kapitál 210 210 210 210 210 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)           

A.I.3. Změna základního kapitálu           
A.II. Kapitálové fondy           

A.II.1. Ážijo           

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy           

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetků a závazků           
A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 
korporací           
A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací           

A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací           

A.III. Fondy ze zisku 21 21 21 21 21 
A.III. 1. Rezervní fond 21 21 21 21 21 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy           

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  23 42 -73 1033 
-303

7 

A.IV.1. Nerozdělený zisk z minulých let  23 42 -73 2897 0 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let        
-186

5 
-303

7 
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let           

A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 966 805 1404 
-407

0 136 

A.V.2. Rozhodnuto o zálohách ny výplatu podílu na zisku (-)           

B. Cizí zdroje  
3452

4 
3303

4 
3501

5 
2588

0 
2994

0 

B.I. Rezervy       4751 4751 
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů       4751 4751 

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky           

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů           
B.I.4. Ostatní rezervy           

B.II. Dlouhodobé závazky 29 6641 8682 8581 3962 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů           
B.II.2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 6612 8653 8552 3934 

B.II.3. Závazky – podstatný vliv           

B.II.4. Závazky ke společníkům           

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy           
B.II.6. Vydané dluhopisy           



IV 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

B.II.8. Dohadné účty pasivní           

B.II.9. Jiné závazky 29 29 29 29 28 
B.II.10 Odložený daňový závazek           

B.III. Krátkodobé závazky 
3449

5 
2639

3 
2633

4 
1254

8 
2122

8 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 
2868

3 
2361

4 
2244

2 
1189

9 
2054

8 

B.III.2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba           

B.III.3. Závazky podstatný vliv           
B.III.4. Závazky ke společníkům 30 2000 456 61 27 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 439 478 472 379 276 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 262 243 291 239 158 
B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace  -61 -131 -452 -465 20 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy       178 0 

B.III.9. Vydané dluhopisy           

B.III.10. Dohadné účty pasivní 5138 177 3117 136 0 
B.III.11. Jiné závazky  4 11 8 121 205 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci           

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé           
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry           

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci           

C.I. Časové rozlišení 651 800 992 678 164 
C.I.1. Výdaje příštích období 651 800 992 678 138 

C.I.2. Výnosy příštích období         25 



V 

Příloha III: Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.5. v tis. Kč 

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.5. v tis. Kč 2012 
201

3 2014 
201

5 
201

6 

I. Tržby za prodej zboží 
4667

5 
369

53 
2966

9 
908

01 
321

27 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 
4468

2 
351

98 
2827

8 
873

23 
308

89 

Obchodní marže 1993 
175

5 1391 
347

8 
123

8 

II. Výkony 
1557

52 
670

16 
1244

71 
433

09 
787

65 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a skužeb 
1557

52 
670

16 
1244

71 
433

09 
787

65 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti           
II.3. Aktivace           

B. Výkonová spotřeba 
1469

56 
575

39 
1136

13 
352

64 
719

84 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 
8306

2 
322

97 
3964

7 
152

77 
320

83 

B.2. Služby 
6389

4 
252

42 
7396

6 
199

88 
399

01 

Přidaná hodnota 
1079

0 
112

33 
1224

9 
115

23 
801

9 

C. Osobní náklady 8584 
991

5 9803 
103

55 
741

3 

C.1. Mzdové náklady 6292 
726

1 6924 
738

0 
548

1 
C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace           

C.3. Náklady na sociální a zdravotní pojištění 2065 
238

4 2529 
269

5 
174

2 

C.4. Sociální náklady 228 270 350 280 190 

D. Daně a poplatky 40 49 48 43 29 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 813 339 251 493 357 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu         17 
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku         17 
III.2. Tržby z prodeje materiálu           
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu           
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku           
F.2. Prodaný materiál           
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období       

475
1 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 236 42 107 263 152 

H. Ostatní provozní náklady   102 35 0 111 

V. Převod provozních výnosů           
I. Převod provozních nákladů           

*Provozní výsledek hospodaření 1589 868 2219 
-38
56 279 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           



VI 

J. Prodané cenné papíry a podíly           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku           
V.II.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem            

V..II.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů            
V.II.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku           

V.III. Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K. Náklady z finančního majetku           
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů           

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti           
X. Výnosové úroky 69 38 3 2 1 

N. Nákladové úroky 1 1 1 1 1 

XI. Ostatní finanční výnosy 332 480 125 33 80 

O. Ostatní finanční náklady 787 382 935 250 266 
X.II. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

*Finanční výsledek hospodaření -386 136 -807 
-21

5 
-18

5 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 234 199 280 0   
Q.1. splatná 234 199 280 0   

Q.2. – odložená           

**Výsledek hospodaření za běžnou činnost 969 805 1132 
-40
71 97 

XIII. Mimořádné výnosy     5 1 43 
R. Mimořádné náklady     13 0   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti           

S.1. – splatná           

S.2. – odložená           
*Mimořádný výsledek hospodaření     -8 1 43 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)           

***Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 969 805 1124 
-40
70 136 

****Výsledek hospodaření před zdaněním 1203 
100

4 1404 
-40
70 136 

 


