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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti společnosti, ve které se využívá 

ekonomických ukazatelů a časových řad. V praktické části je využito těchto vybraných 

ukazatelů k vyhodnocení současného stavu společnosti FRAPO CZ, s.r.o. Na základě 

analýzy současného stavu společnosti dále práce obsahuje návrhy na zlepšení finanční 

situace společnosti.    

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the analysis of the company's performance, which uses 

economic indicators and time series. In the practical part these selected indicators are used 

to evaluate the current state of the company, FRAPO CZ, s.r.o. Based on an analysis of 

the current state of the company, further work includes proposals for improving the 

financial situation of the company. 
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ÚVOD 

Jestliže má společnost v dnešní době uspět na domácích i zahraničních trzích, musí být 

schopen plnit stále vyšší nároky, které na něj tyto trhy uvalují. Konkurence stále vzrůstá 

a udržet si své postavení je stále obtížnější. Z toho důvodu je potřeba, aby společnosti 

věnovaly vysokou prioritu finanční analýze, která jim zobrazí zpětnou vazbu společnosti,  

o tom, jak se společnost dosud vyvíjela. Dále položí dobrý základ pro budoucí nakládání  

se společností. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti společnosti FRAPO CZ, s.r.o., 

které bude dosaženo za pomocí vybraných finančních a kvantitativních metod. Práce je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části této práce jsou popsány obecné charakteristiky finanční analýzy 

společnosti, které zajišťují vypovídající hodnotu výsledku. Pro analýzu této společnosti 

byly vybrány tyto ekonomické metody: horizontální a vertikální analýzy, poměrové  

a rozdílové ukazatele. Jsou zde uvedeny základní pojmy o výkonnosti společnosti. Dále 

jsou uvedeny vybrané kvantitativní metody, časové řady. Tyto teoretické podklady budou 

sloužit jako základní prameny pro provedení praktické části. 

Praktická část této práce se skládá ze tří dílčích částí. V první části je vybraná společnost 

FRAPO CZ, s.r.o., krátce představen. Ve druhé části je podrobně analyzována současná 

situace vybrané společnosti pomocí vybraných ukazatelů. Hlavní zdrojem dat pro 

provedení analýzy budou účetní výkazy, a to konkrétně rozvaha a výkaz zisku a ztráty, 

za období 2013–2016. Výsledky analýzy budou dále prezentovány pomocí tabulek i 

grafů. K výpočtům bude použit program Maple. K vytvoření tabulek a grafů bude použit 

program MS Excel. Ve třetí části je na základě zjištěných hodnot finanční analýzy 

zhodnocen současný stav společnosti a budou zde navrženy doporučení ke zlepšení 

situaci společnosti.           
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Tato kapitola bude zaměřena především na stanovené cíle práce, a pak také na metody, 

které budou při měření použity.  

 

1.1 Cíle práce  

Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav společnosti FRAPO CZ, 

s.r.o. pro určení její výkonnosti. Zejména budou modelovány ukazatele finanční analýzy 

užitím vybraných kvantitativních metod. Výpočty budou provedeny v programu Maple. 

Tabulky a grafické vizualizace budou provedeny užitím programu MS Excel. Nakonec 

z dosažených výsledků analýzy budou vedení společnosti předloženy návrhy pro možné 

zlepší výkonnosti společnosti. 

Ke splnění hlavního cíle bude zapotřebí splnit pár dílčích cílů. Bude třeba teoreticky 

popsat vybrané ekonomické ukazatele, a matematicky je vyjádřit.    
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

V této části práce se budu zabývat teoretickým uvedením do problematiky analýzy 

nákladů, tržeb a zisku. Objasním metody použité pro měření zisku a nalezení problémů, 

které budou v dalších částech práce řešeny.  

 

2.1 Finanční výkazy 

Finanční, respektive účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a další) jsou souhrnné 

dokumenty zobrazující základní finanční situaci společnosti. V různých zemích mají 

výkazy odlišnou podobu, která je zapříčiněna odlišnými požadavky na tyto výkazy. 

Požadavky jsou způsobeny ekonomickými, kulturními, společenskými a historickými 

odlišnostmi (12, s. 101-110). 

2.1.1 Rozvaha 

„Rozvaha neboli bilance je účetní výkaz, který podává informace o finanční pozici účetní 

jednotky, tj. o stavu aktiv a pasiv k určitému okamžiku.“ (12, s. 103). 

Rozvaha může být sestavena buď v účetní nebo ve vertikální formě. Účetní forma 

rozvahy se stává z levé a pravé strany, tzv. dvoustranný účet. Na levé straně jsou vedena 

aktiva a na pravé straně pasiva. U vertikální formy rozvahy se postupně pod sebe zapisují 

jednotlivé položky aktiv, dále pak jednotlivé položky pasiv se záporným znaménkem. 

Výsledek vertikální rozvahy je roven vlastnímu kapitálu (12, s. 103).    

Aktiva 

Na straně aktiv se zobrazují vložený majetek či konkrétní formy majetku. Tento majetek 

poté slouží k samotnému podnikání, nebo by měla přinést do budoucna ekonomický 

prospěch. Ze zákonné struktury České republiky vycházející z vyhlášky Ministerstva 

financí České republiky dělíme aktiva na pohledávky za základní kapitál, dlouhodobý 

majetek, oběžná aktiva, krátkodobý finanční majetek a časové rozlišení (12, s. 103-104). 
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V provozním cyklu dělíme aktiva na stálá a oběžná. Co se týče časového hlediska, pak 

stálá aktiva mají svoji původní podobu až pro několik provozních cyklů. Naopak aktiva 

oběžná se mění v průběhu jednoho provozního cyklu několikrát. V časovém hledisku 

rozeznáváme krátkodobá a dlouhodobá aktiva. Hlavním kritériem pro rozlišení stálých  

a oběžných aktiv je doba využitelnosti určitého majetku do jednoho roku včetně a od 

jednoho roku od vzniku účetního případu, přičemž rozhodující je doba splatnosti ke dni 

zhotovení účetní závěrky (12, s. 104-105). 

Pohledávky za upsaný základní kapitál mohou mít jak dlouhodobý, tak i krátkodobý 

charakter. U akciové společnosti jsou pohledávky za upsaný základní kapitál většinou 

krátkodobé, protože upisovatel musí ze zákona splatit jmenovitou hodnotu akcií, a to 

nejpozději jeden rok od zvýšení základního kapitálu nebo vzniku společnosti. U ostatní 

obchodních společností je dán termín splatnosti delší než jeden rok, anebo není dán vůbec, 

přesto většina společností má pohledávky za upsaný základní kapitál krátkodobého rázu 

(12, s. 105). 

Dlouhodobý majetek je majetek, který má dlouholetý charakter. Stroje zařízení  

u dlouhodobého majetku mají výjimku, protože se mohou porouchat, nebo je můžeme 

prodat či darovat. Další výjimku tvoří poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek, které 

mají splatnost kratší než jeden rok (12, s. 105). 

Oběžná aktiva jsou tvořena výhradně ze zásob. U zásob převažuje krátkodobý charakter, 

protože v průběhu jednoho provozního období se předpokládá spotřeba veškerého 

materiálu a prodej zboží nebo výrobků do jednoho roku. Nicméně část zásob může mít 

dlouhodobý charakter, například – nadbytečný materiál, nedokončené výrobky. Mezi 

oběžná aktiva, která mají dlouhodobý ráz patří také poskytnuté zálohy za zásoby s delší 

dobou splatnosti. Dalším zástupcem oběžných aktiv jsou dlouhodobé pohledávky, které 

však patří do dlouhodobých aktiv. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé pohledávky 

mají také své místo mezí oběžnými aktivy (12, s. 105-106). 

Časové rozlišení je charakteristika, která může být jak dlouhodobého, tak krátkodobého 

rázu. Záleží na tom, zda se náklady na příští období zaúčtují do jednoho roku nebo ne, 

tudíž půjde o dlouhodobé aktivum nebo krátkodobé. Jako další položky sem můžeme 
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zařadit příjmy příštích období, které se mohou vybrat do jednoho roku nebo nad jeden 

rok (12, s. 106). 

Ne všechen majetek společnosti, který se používá k jeho samotnému provozu má formu 

bilančních aktiv vykazovaných v rozvaze. Aktiva, která v rozvaze nevykazujeme se 

nazývají podrozvahová nebo mimobilanční aktiva (12, s. 106).  

Pasiva 

Strana pasiv se skládá z cizího a vlastního kapitálu. Cizí kapitál jinak zvaný jako cizí 

pasiva představuje závazky společnosti. Tudíž povinnost dodat materiál nebo zaplatit 

účty. Rozdíl mezi celkovými dluhy a celkovými aktivy nazveme vlastním kapitálem, 

který reprezentuje účetní hodnotu společnosti. Pasiva můžeme nazvat také jako finanční 

zdroje. Finanční zdroje mohou představovat i tokovou veličinu, která ukazuje přírůstek 

kapitálu za určité období (12, s. 106). 

Pokud budeme brát v úvahu zadluženost společnosti, pak budeme uvažovat pod pojmem 

cizí kapitál součet cizích zdrojů a časového rozlišení pasiv. Časové hledisko rozeznává 

dlouhodobá a krátkodobá pasiva. Hlavním rozdílem mezi krátkodobými a dlouhodobými 

pasivy je doba sjednaná ke splacení onoho závazku. Do jednoho roku to jsou krátkodobé 

závazky od jednoho roku už dlouhodobé závazky. Vlastní kapitál je tvořen základním 

kapitálem, fondy ze zisku, kapitálovými fondy, výsledkem z hospodaření z minulých let 

a výsledkem hospodaření za běžné období. Do cizích zdrojů řadíme rezervy, bankovní 

úvěry, krátkodobé a dlouhodobé závazky (12, s. 106-107). 

Vlastní kapitál je zcela celý zařazen do dlouhodobých pasiv. Do dlouhodobých pasiv 

řadíme dlouhodobé závazky a dlouhodobé bankovní úvěry. Za krátkodobá pasiva 

považujeme veškeré krátkodobé závazky, krátkodobé finanční výpomoci a krátkodobé 

bankovní úvěry. Zdali jsou rezervy krátkodobé nebo dlouhodobé rozhoduje na kdy je 

naplánováno jejich zúčtování (12, s. 107). 

Finanční zdroje, které mají tokovou podobu můžeme rozlišit podle místa vzniku na 

externí a interní. Pokud společnost vytváří zdroje na základě své vlastní činnosti, tak tyto 

zdroje nazveme interními finančními zdroji. Mezi interní finanční zdroje zařadíme tvorba 

rezerv, odpisy a prioritně výsledek hospodaření z běžného období. Emisí akcií nebo 
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obdržením dotací získává společnost zdroje, které nevycházejí z jeho vlastního podnikání  

a tyto zdroje nazýváme externí finanční zdroje. U finančních zdrojů v podobě zůstatkové 

veličiny můžeme použít východisko místa vzniku, poté však interními pasivy myslíme 

pasiva, která mají výši, v jaké byla pořízena z důvodu tvorby interních finančních zdrojů 

v tokové podobě (12, s. 107-108). 

Do těchto zdrojů řadíme fondy ze zisku, rezervy nebo výsledek hospodaření z minulých 

let. Můžeme sem řadit i opravné položky a oprávky, které sice neuvádíme v rozvaze na 

straně pasiv, ale jako korekci na straně aktiv. Externí pasiva jsou tvořena pasivy, která, 

byla vytvořena na základě tvorby externích finančních zdrojů v podobě tokové veličiny. 

Ze zákonné struktury jsou tato pasiva tvořena kapitálovými fondy, vlastním kapitálem 

v rozsahu, ve kterém byl vytvořen, dále dlouhodobými a krátkodobými závazky, své 

místo zde mají i bankovní úvěry a časové rozlišení pasiv. Mezi vlastní a interní pasiva 

nemůžeme dát rovnítko, avšak mezi externími a cizími pasivy se rovnítko neobjeví (12, 

s. 107-108). 

Již u aktiv se ukázalo, že ne všechny položky aktiv se objevují v rozvaze. To stejné platí 

i pro pasiva. Položky na pravé straně rozvahy jsou zapisovány jako tzv. bilanční pasiva, 

avšak bylo již zmíněno, že ne všechny položky vykazujeme do rozvahy. Tyto položky 

poté nazýváme mimobilanční nebo podrozvahové. Typickým příkladem mimobilanční 

položky pasiv jsou leasingové závazky (12, s.108).         

2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

„Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka představuje účetní výkaz, který podává informace 

o finanční výkonnosti, tj. o výnosech, nákladech a tvorbě výsledku hospodaření za určité 

období.“ (12, s.108). 

Výkaz zisku a ztráty můžeme formálně utřídit buď do vertikální formy, anebo do účetní 

formy, přičemž každá z nich má dvě varianty. Vertikální forma třídí jednotlivé druhy 

výnosů a nákladů podle předem stanoveného pořadí pod sebe. Na konci, ať už celé nejen 

dílčí řady, vždy uvádíme celkový nebo dílčí výsledek hospodaření, který dostaneme 

rozdílem mezi celkovými výnosy a celkovými náklady. Druhá varianta vertikální formy 
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spočívá v tom, že nezobrazujeme náklady podle jednotlivých druhů, ale podle účelů, na 

které byly použity (12, s. 108-109). 

Účetní formy výsledovky má formu dvoustranného účtu, kde na levé straně jsou náklady 

a na pravé straně výnosy. Náklady jsou členěny podle jednotlivých druhů. Záporný 

výsledek hospodaření se vykazuje na pravou stranu výnosů v podobě ztráty, oproti tomu 

kladný výsledek hospodaření vykážeme na stranu levou jako zisk. Druhá varianta účetní 

formy se liší od první pouze v tom, že člení náklady podle účelu, na který byly vynaloženy 

(12, s. 108-109). 

2.1.3 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem mezi náklady a výnosy. Z matematického 

hlediska výsledek hospodaření může nabývat hodnot větších než nula, pak mluvíme  

o zisku, nebo hodnot rovných nule (nedochází ani k zisku ani ke ztrátě), a v neposlední 

řadě také hodnot menší než nula, pak, hovoříme o ztrátě (12, s.109). 

Výsledek hospodaření ze zákonné struktury rozdělujeme na osm druhů, a to na výsledek 

hospodaření před zdaněním; výsledek hospodaření za účetní období; mimořádný 

výsledek hospodaření; výsledek hospodaření za běžnou činnost; provozní výsledek 

hospodaření; finanční výsledek hospodaření; výsledek hospodaření před odpisy, úroky 

a zdaněním; výsledek hospodaření před úroky a zdaněním (12, s 109-110). 

 

2.2 Finanční analýza 

„Finanční plán vychází ze strategických cílů podnikatele, ale i z dosavadního vývoje a z 

dosažené úrovně podniku hodnocené finanční analýzou, z prognózovaného vývoje 

prodeje a z prognózovaného vývoje ekonomického prostředí.“ (9, s. 6). 

Nejvýznamnější součástí finančního řízení společnosti je finanční analýza, jelikož dává 

managementu zpětnou vazbu. Umožňuje odkrýt na první pohled neviditelné defekty ve 

finančním hospodaření. Finanční analýzu můžeme chápat ve dvou představách, v užším 

a širším pojetí. Pokud ve společnosti hodnotíme zároveň minulý i současný stav vždy se 
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jedná o užší pojetí společnosti. Zatímco u širšího pojetí se snažíme předpovědět jejich 

budoucí rozvoj. Nejzákladnější definicí finanční analýzy je souhrn činností, jejichž cílem 

je zjištění a souhrnného vyhodnocení finanční situace ve společnosti. Finanční situací 

rozumíme finanční schopnost zaměřenou hlavně na ziskovost (rentabilitu) (4, s. 118). 

2.2.1 Horizontální analýza 

Zabývá se změnami absolutních ukazatelů a jejich procentuální změně v čase. Pro 

výpočet či srovnání je potřeba údajů z minulého roku nebo lépe z předcházejících roků. 

Následné porovnání jednotlivých položek ve výkazu, které mají jistý časový interval se 

provádí horizontálně neboli po řádcích (5, s. 62). 

Výpočet horizontální analýzy má dva kroky (2, s. 19). 

V prvním kroku odečteme od sebe hodnoty z dvou po sobě jdoucích roků, a nazveme 

absolutní výše změny (t je t-tý časový úsek):  

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡 −  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡−1 ; 

V druhém kroku výsledek prvního kroku podělíme výrazem hodnotat˗1 a vyjádříme ho 

procentuálně (2, s. 19):  

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡−1
 × 100(%) . 

Dalšími charakteristikami jsou indexy, které můžeme použít se nazývají bazické nebo 

řetězové (2, s. 19). 

Bazické indexy srovnávají mezi sebou hodnoty určitého ukazatele v daných obdobích 

s hodnotami shodného ukazatele ve vybraném stále stejném období, které bylo na začátku 

zvoleno jako základ ke srovnání (2, s. 19). 

Řetězové indexy porovnávají hodnoty daného ukazatele v jednotlivých obdobích 

s hodnotami shodného ukazatele v předešlém období (2, s. 19).     
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2.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza nebo strukturální analýza či procentní rozbor komponent se zabývá 

podílem jednotlivých položek ve výkazu, v předem zvoleném základu. Pokud 

analyzujeme jednotlivé položky rozvahy, budou vyjádřeny jako procento celkových pasiv 

nebo aktiv.  Při vertikální analýze se jako základ pro formulaci vybrané položky využívá 

většinou velikost celkových výnosů a tržeb převzatých z výkazu zisku a ztráty. Tento 

postup umožnuje vyzkoumat relativní uspořádání pasiv, aktiv a také jednotlivých činitelů 

na tvorbě zisku (2, s .19-20).      

Vertikální analýza pracuje s účetními výkazy v individuálních rocích od vrchu dolů,  

a tedy nikoliv jako je tomu v případě horizontální analýzy po řádcích. Pokud vedle sebe 

seřadíme data ze dvou a více let, pak můžeme určit trendy nebo změny v čase daných 

komponentů. Procentní analýza má jednu nevýhodu, a to, že veškeré změny či problémy 

pouze konstatuje, a nepoukáže na jejich příčiny tudíž je nedokáže nějakým způsobem 

vyřešit. K tomu je zapotřebí hlubšího rozboru (2, s .19-20).     

 

2.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou jádrem pro metodiku finanční analýzy, jinak řečeno jsou 

základním metodickým nástrojem. Poměrové ukazatele mají formu určitého číselného 

vztahu, do kterého se uvádí účetně-finanční informace. Běžný výpočet poměrových 

finančních ukazatelů vychází po vydělení jedné konkrétní položky či skupiny položek 

jinou položkou či skupinou položek, které jsou uvedeny ve výkazech. Podmínkou je, že 

mezi nimi musí existovat určitá obsahová souvislost. Výběr ukazatelů závisí čistě na tom, 

co chceme měřit (2, s. 20). 

Postupem času se vyvinulo mnoho poměrových finančních ukazatelů. Někdy se můžeme 

setkat s tím, že na jednu finanční situaci je navrženo více poměrových ukazatelů. Proto 

zde platí, že ne vždy nahromadění velkého množství odlišných ukazatelů, které jsou 

schopny některé počítačové programy vyprodukovat, povede ke kvalitně vypracované 

finanční analýze. Ne vždy platí čím více, tím lépe (2, s. 20). 
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Jeden z hlavních důrazů, který bude finanční manažer i ostatní uživatelé klást je, jak lze 

interpretovat jednotlivé závislosti, vazby a význam z hlediska posouzení ekonomické 

situace společnosti. Tudíž je velmi důležité vybírat vhodné poměrové ukazatele, které 

budou testovat jen ty nejzávažnější souvislosti. Ty pak mohou upozornit analytiky na 

problém, který vznikl a vyžaduje další zkoumání příčin, které problém skrývá. Z toho 

vyplývá, že každá finanční analýza by měla výpočtem a interpretací poměrových 

ukazatelů začínat a ne končit (2, s. 20). 

Nelze však vždy hned vyvozovat unáhlené závěry na základě pouze jen jednoho 

poměrového ukazatele, který se jeví příliš nízký nebo vysoký. Častým omylem bývá 

představa, že jde stanovit doporučené nebo dokonce optimální hodnoty poměrových 

ukazatelů, které mají univerzální platnost. Z toho by pak vycházelo, že pouze stačí 

porovnat naměřené či vypočtené hodnoty s těmito doporučenými/optimálními a na 

základě toho rozhodnout, jak na tom společnost je. Bohužel pro nás je ekonomická realita 

poněkud složitější a poměrové ukazatele spíše existují kvůli orientaci a nepředstavují 

přesné hodnoty pro sledované charakteristiky (2, s. 20-21). 

Kombinace primárních ukazatelů je tvořena jako samostatná skupina ukazatelů 

používána k finančnímu hodnocení společnosti. Jejich stavba je často zaměřena na snahu 

získat jednu perfektní charakteristiku, která by hodnotila finanční situaci synteticky, tudíž 

by dokázala spojit vícero poměrových ukazatelů s odlišnými vypovídajícími vlastnosti, 

anebo se zaměří na charakteristiku, která bude hodnotit specifickým důsledek určité 

finanční situace. Jedním z typických příkladů můžeme nazvat Altmanův model, který 

charakterizuje nebezpečí brzkého úpadku společnosti (2, s. 21).          

2.3.1 Ukazatele likvidity 

K pochopení uvedené problematiky musíme v prvé řadě objasnit důležité pojmy, které 

budeme v této oblasti řešit. Jeden ze základních pojmů je likvidita. Tento pojem se 

používá ve vztahu buď k likviditě společnosti, nebo k likviditě určité složky majetku. 

Likvidita určité složky majetku je spjata s vlastností, jak rychle a bez větší ztráty hodnoty 

lze přeměnit majetek na peněžní hotovost. Většinou se tato vlastnost označuje jako 

likvidnost. Likvidita společnosti je schopnost společnosti uhrazovat včas její závazky. 

Nedostatek likvidity naznačuje, že společnost není schopna využít příležitostí na zisk, 
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které mu podnikání nabídne, anebo není schopen platit své závazky, což může vést až 

k bankrotu (7, s. 48).  

K hodnocení likvidity se většinou zaujímá postoj k ostatním skupinám, které mohou 

využít výsledky finanční analýzy. Každá z jednotlivých skupin bude upřednostňovat 

jinou úroveň likvidity. Vlastníci společnosti spíše preferují nižší úroveň likvidity, protože 

oběžná aktiva představují málo efektivní zachycení finančních prostředků, což má za 

příčinu snižování rentability vlastního kapitálu (7, s. 48). 

Věřitelé společnosti spojí nedostatek likvidity inkasováním jistin, a to zapříčiní jejich 

částečnou nebo celkovou ztrátu. V téměř shodné situaci budou nejspíše dodavatelé  

i zákazníci. Snížená likvidita může také vést k nemožnosti plnění kontraktů, a tudíž ke 

ztrátě vztahů mezi společností a dodavateli nebo zákazníky (7, s. 49). 

Z hlediska finanční rovnováhy je likvidita velmi důležitá, protože jen velmi dobře 

likvidní společnost je schopna splnit své závazky. Ale na druhou stranu je příliš velká 

míra likvidity špatným znamením pro vlastníky společnosti, protože finanční prostředky 

společnosti jsou vázány v aktivech, které mohou snižovat rentabilitu. Je tedy potřeba najít 

takovou hodnotu likvidity, aby neškodila ani na jedné straně (7, s. 59). 

Součástí výročních zpráv a také hospodářských analýz akciových společností jsou námi 

již zmíněné poměrové ukazatele likvidity. O ukazatelích likvidit můžeme říct, že mají 

obecný tvar podílu toho, čím je možno platit k tomu co je nutno platit. Co se týče názvu 

a obsahu, dělíme ukazatele likvidity na tři základní ukazatele (7, s. 49): 

a) okamžitá likvidita, 

b) pohotová likvidita, 

c) běžná likvidita.  

Okamžitá likvidita 

Označována jako likvidita prvního stupně, zahrnuje pouze ty nejlikvidnější položky 

z rozvahy. Do pohotových prostředků zařazujeme peníze na běžném účtu, v pokladně 

nebo sem mohou patřit cenné papíry či šeky. Pojem pohotové finanční prostředky 

můžeme ztotožnit s pojmem finanční majetek. K zachování největší likvidnosti se často 
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do jmenovatele dosazují pouze peníze v hotovosti nebo peníze na bankovních účtech. 

Doporučená hodnota pro okamžitou likviditu se pohybuje v rozmezí 0,9 – 1,1.  Avšak pro 

Českou republiku se dolní mez snižuje na hodnotu 0,6. Platí však, že i když nedodržíme 

doporučené hodnoty, tak to vždy nemusí znamenat problémy pro firmu (7, s. 49).  

Okamžitá likvidita je vyjádřena vzorcem (7, s. 49):  

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita bývá označována jako likvidita druhého stupně. Pokud budeme počítat 

pohotovou likviditu pak platí, že čitatel by měl být ku jmenovateli v poměru 1:1. Z toho 

tedy vyplývá, že doporučené hodnoty pro tento ukazatel budou také v poměru 1:1. To 

znamená, že by se společnost dokázala vyrovnat se svými závazky, aniž by musela prodat 

své zásoby. Když by hodnota ukazatele byla vyšší, tak by byla příznivější pro věřitele, 

avšak nepříznivá pro akcionáře a vedení společnosti. Je to zapříčiněno tím, že oběžná 

aktiva ve formě pohotových prostředků neprodukují právě velký úrok. Pohotovou 

likviditu vypočítáme ze vzorce (7, s. 50):  

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 . 

Běžná likvidita  

Běžná likvidita bývá označována také jako likvidita třetího stupně. Běžná likvidita 

vypovídá, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky společnosti, anebo pomocí 

kolika jednotek oběžných aktiv se pokryje jedna jednotka krátkodobých závazků. 

Zjednodušeně jde o to, jak je společnost schopna vyhovět svým věřitelům, kdyby zúročila 

veškerá její oběžná aktiva za hotovost v tento okamžik. Čím vyšší bude hodnota 

ukazatele, tím lepší bude platební schopnost společnosti. Tento ukazatel má však jistá 

omezení, například – nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků, a to z hlediska 

doby splatnosti. Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu se pohybují v rozmezí 1,5 –

2,5. Běžnou likviditu dostaneme ze vzorce (7, s. 50): 
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𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 . 

2.3.2 Ukazatele rentability 

Měřítkem schopnosti společnosti vytvářet si nové zdroje, a dosahovat tak zisku je 

rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu. U výpočtu rentability se vychází ze dvou 

základních účetních výkazů. První z nich je výkaz zisku a ztráty a ten druhý je rozvaha. 

Zde se klade hlavní důraz na první z nich, a to je výkaz zisku a ztráty, protože často se 

rentabilita zaměňuje za ziskovost. Co se týče početní fáze rentability, pak se ve 

jmenovateli nachází určitý druh kapitálu a v čitateli položka odpovídající výsledku 

hospodaření. Jednoduše můžeme říci, že hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti 

slouží právě námi zmíněný ukazatel rentability. Tyto ukazatele budou nejvíce zajímat 

akcionáře a potenciální investory (7, s. 51). 

Rentabilita je vyjadřována jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu. Jestliže budeme 

analyzovat pojmy, které do tohoto poměru vstupují, pak musíme říci, že i zde se bude 

výklad ve všech podnicích či odborných pramenech lišit. Zisk je sám o sobě kategorie 

velmi široká. Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které můžeme 

vyčíst přímo z výkazu zisku a ztráty. Jako první kategorii zmíníme Eanings Before 

Interest and Taxes (EBIT) což je zisk před odečtením daně, který odpovídá provoznímu 

výsledku hospodaření. Používá se k zajištění mezifiremního srovnání (7, s. 52). 

Další kategorií je Earnings After Taxes (EAT), to už je zisk po odečtení daně nebo také 

ho jinak nazýváme čistý zisk. Je to ta část zisku, kterou můžeme dělit na zisk rozdělený 

a zisk nerozdělený. Tuto položku najdeme ve výkazu zisku a ztrát v sekci výsledek 

hospodaření za běžné účetní období. Čistý zisk se využívá při hodnocení výkonosti firmy. 

Earnings Before Taxes (EBT) se využívá právě tam, kde chceme srovnávat výkonosti 

dvou různých firem s různým daňovým zatížením (7, s. 52). 

Ukazatele rentability rozdělujeme:  

a) rentabilita aktiv, 

b) rentabilita investovaného kapitálu, 

c) rentabilita tržeb, 

d) rentabilita vlastního kapitálu. 
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Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets)  

Vyjadřuje produkční sílu společnosti. Bez ohledu na způsob financování poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání. Důležité je, zda společnost dokáže 

využít svůj majetek. Doporučená hodnota má být vyšší než 5 %. Vyjádříme ji ze vzorce 

(13, s. 63): 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE - Return on Capital Employed) 

Říká kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním dosáhla společnost, z 

jedné koruny, která byla investována. Označován jako výnosnost dlouhodobého 

investovaného kapitálu. Výpočet lze provést vzorce (13, s. 64): 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 +  𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 +  𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 +  𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é)
 . 

 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) 

Říká kolik korun čistého zisku připadne na jednu korunu tržeb. Doporučená hodnota má 

být vyšší než 10 %. Vypočteme ji ze vzorce (13, s. 64): 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 +  𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží) 
 . 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 

Označuje, kolik čistého zisku připadne na jednu korunu investovaného kapitálu. Je 

klíčová především pro akcionáře, kteří se rozhodují, zda investovat nebo nikoliv. 

Doporučená hodnota by se měla pohybovat přes 12 %. Vychází ze vzorce (13, s. 63):  

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 . 
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2.3.3 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti dávají informace z pohledu úvěrového zatížení firmy.  To je jistě 

do určité míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. 

Vyšší zadluženost je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability (7, 

s. 57).  

Rozdělujeme na: 

a) Celková zadluženost vyjadřuje finanční úroveň firmy. Ukazuje míru krytí firemního 

majetku cizími zdroji. Čím vyšší hodnota tím je vyšším rizikem pro věřitele, především 

pro banku. Celkovou zadluženost vyjádříme pomocí vzorce (7, s. 58): 

  

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 100 (%) ; 

b) Míra zadluženosti je poměrně významným ukazatelem pro banku z hlediska 

poskytnutí úvěru. Cizí zdroje by neměly překročit jeden a půl násobek hodnoty 

vlastního jmění; optimální stav je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního jmění. Lze 

ji vypočítat vzorce (7, s. 59): 

𝑚í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑗𝑚ě𝑛í
 × 100 (%) ; 

c) Úrokové krytí je ukazatel, který říká, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty 

výsledkem hospodaření firmy za dané účetní období. Čím vyšší je tento ukazatel, tím 

vyšší úroveň finanční situace ve firmě. Výsledek dostaneme ze vzorce (7, s. 59): 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑧𝑎 úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 × 100 (%) ; 

 

d) Úrokové zatížení vyjadřuje, kolik % ze zisku odčerpávají placené úroky. Tento 

ukazatel by neměl přesáhnout 40% hranici. Lze je určit vztahem (7, s. 58): 

 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑧𝑎 úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 × 100 (%) ; 
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e) Koeficient samofinancování je opak celkové zadluženosti. Udává, do jaké míry je 

firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je vyjádřením finanční stability 

a samostatnosti firmy. Lze vypočítat jej ze vzorce (7, s. 58): 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑗𝑚ě𝑛í

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 100 (%) . 

2.3.4 Ukazatele aktivity 

Vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv se měří 

pomocí ukazatele aktivity. Tyto ukazatele také měří schopnost společnosti využívat 

investované finanční prostředky. Pomocí těchto ukazatelů se nejčastěji vyjadřuje počet 

obrátek u jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv. Dále také můžeme určovat pomocí 

ukazatelů aktivity dobu obratu, což je reciproká hodnota k počtu obrátek. Tento rozbor 

slouží hlavně k hledání odpovědi na otázku, jak hospodaříme s aktivy a jejich 

jednotlivými složkami. Dále tento rozbor také určuje, jaké má toto hospodaření vliv na 

výnosnost a likviditu (7, s. 60). 

Tyto ukazatele navazují na ukazatele rentability, což je nejvíce patrné na ukazateli obratu 

celkových aktiv, který bývá také označován jako poměr tržeb celkového vloženého 

kapitálu. Mezi další ukazatele patří ukazatele obratovosti zásob. Je to rychlost obratu 

zásob, což je poměr tržeb a průměrného stavu zásob (7, s. 60). 

Obrat celkových aktiv 

Měří efektivnost využití veškerých aktiv ve firmě. Zobrazuje, jak se zhodnocují aktiva ve 

výrobní činnosti firmy. Vyjadřuje se ze vzorce (2, s. 47):  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

  



 

27 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel je ukazatelem intenzity využití zásob. Označuje, jak dlouho (ve dnech) 

jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Jinak řečeno, kolik dní trvá jedna obrátka. 

Vychází ze vzorce (2, s. 49):  

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
365

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazuje, jak dlouho jsou aktiva společnosti ve formě pohledávek, respektive jak dlouho 

je odměna vyplácena v průměru, a proto je někdy označována jako inkasní období. Dobu 

obratu pohledávek vypočteme ze vzorce (2, s. 50):  

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
365

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

 . 

Tento ukazatel vypovídá o platební disciplíně odběratelů. 

Doba splácení závazků 

Doba splácení závazků vypovídá o tom, jak rychle je společnost schopna splácet své 

závazky. Tuto dobu vypočteme ze vzorce (2, s. 51): 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
365

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

 . 

 

2.4 Bankrotní modely 

Bankrotní, jinak řečeno predikční modely, představují jistý systémy včasného varování 

pro společnost. (13, s. 124). 
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2.4.1 Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

Altmanův model vyjadřuje finanční situaci společnosti. Z-skóre je doplňujícím faktorem 

při finanční analýze společnosti (13, s. 129).  

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) pro s.r.o.  

Vypočteme ze vztahu: 

𝑍 = 0,717 × 𝐴 + 0,847 × 𝐵 + 3,107 × 𝐶 + 0,420 × 𝐷 + 0,998 × 𝐸 . 

kde 

  A = pracovní kapitál/celková aktiva, 

  B = zisk po zdanění/celková aktiva, 

  C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva, 

  D = základní kapitál/celkové dluhy, 

  E = celkové tržby/celková aktiva (13, s. 129).   

Pokud je hodnota Z-skóre nižší než 1,2, signalizuje to velmi silné finanční problém a společnost 

spěje k bankrotu. Uspokojivou finanční situaci firmy představuje hodnota větší než 2,99. Jestliže se 

hodnota Z-skóre pohybuje mezi hodnotami 1,2 až 2,99, hovoříme o tzv. nevyhraněné finanční 

situaci neboli šedé zóně (6, s. 91-92). 

 

2.5 Kalkulace 

Kalkulace jsou pro společnost jedním z nejužitečnějších nástrojů. Chce-li být společnost 

v soudobé společnosti úspěšná, pak by měla být schopná pokrýt své náklady pomocí tržeb 

a vykazovat zisk. Kalkulace jí dobře poslouží k tomu, aby mohla správně nastavit cenu 

jak výrobků, tak i služeb (13, s. 29). 
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Obrázek 1 Členění kalkulace z hlediska vztahu kalkulací k časovému horizontu zpracování a využití  

(2, s. 235). 

2.5.1 Kalkulace nákladů 

V podnikové praxi je existence kalkulace nákladů předpokladem k úspěšnému 

finančnímu řízení nákladů vůbec. Kalkulaci nákladů chápeme jako jeden z klíčových 

problematik finančního rozhodování společnosti v krátkém časovém horizontu (10, s. 

51). 

Klasifikace a třídění nákladů 

Podle účelových funkcí existují diference v klasifikaci nákladů. Nejčastěji jsou náklady 

tříděny a evidovány podle přiřaditelnosti nákladů k výkonům (přímé a nepřímé) a podle 

souvislosti na vyráběném množství (fixní, variabilní), takže můžeme říci, že  

přímé = variabilní a nepřímé = fixní. Dále jsou evidovány a tříděny podle vazby  

na přijatelné rozhodnutí (relevantní, irelevantní) a dle jejich alokace v čase (10, s. 51-52). 

 

2.6 Výkonnost 

Na konci 20. století vzniká nová myšlenka a to, že do podnikové strategie se začleňuje 

udržitelnost společnosti jako obchodní strategie (8, s. 13). 
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2.6.1 Udržitelnost podniku 

„Udržitelnost podniku je chápána jako přístup v podnikání vytvářet dlouhodobé hodnoty 

pro vlastníky / akcionáře přijetím příležitostí a řízením rizik vyplývajících 

z ekonomického, enviromentálního asociálního vývoje. V současnosti roste počet 

investorů, kteří vnímají udržitelnost jako zásadní faktor úspěchu podnikání. “ (8, s.1).  

Pokud mluvíme o udržitelnosti společnosti, je nezbytné, aby byla splněna rovnováha a 

vyváženost mezi třemi hlavními oblastmi, které jinak nazýváme pilíři. Jedná se o 

ekonomickou, sociální a enviromentální oblast (pilíř). Poznamenejme, že v poslední době 

uvažujeme i čtvrtou dimenzi corporate governance. Abychom byli schopni společnost 

udržet, musejí být splněny určité podmínky ve zmíněných oblastech. Tudíž je zapotřebí 

podpořit stabilní úroveň ekonomického růstu a zaměstnanosti v korespondenci 

s kvalitními pracovními podmínkami, důslednou ochranou životního prostředí a s tím 

spojené šetrné využívání přírodních zdrojů. V neposlední řadě je třeba dodržovat soulad 

sociálního rozvoje, který bude respektovat potřeby všech. Výsledkem je vyvážený a 

harmonický rozvoj ekonomických, sociálních a enviromentálních pilířů. (8, s.13) Viz. 

Obrázek 1. 

 

Obrázek 2 Enviromentální, sociální a ekonomická udržitelnost (8, s. 13). 
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Udržitelnost společnosti je založena na tzv. komplexním souboru strategií. Tento soubor 

říká, že pomocí ekonomických nástrojů bychom měli uspokojovat sociální potřeba, avšak 

nesmíme zapomínat na respektování enviromentálního systému. Protože společnost je 

pod neustálým tlakem enviromentálních, ekonomických, etických kodexů, ale i podmínek 

odběratelů a dodavatelů, přestává být maximalizace zisku jediným kritériem. Proto je 

vhodné, aby společnost do svého rozhodování obsáhla i dobrovolné přístupy, které jsou 

úzce spojeny s udržitelností (8, s.14). 

Tyto koncepty by měly dosáhnout rovnovážné spojitosti mezi sociální, enviromentální  

a ekonomickým pilířem. Aby společnost mohla být úspěšná nejen na domácích trzích, ale 

i na pokročilých mezinárodních trzích musí neustále zvyšovat kvalitu svého podnikového 

řízená, a současně nesmí zanedbávat environmentální a sociální přístupy. Důležitým 

faktorem jsou certifikáty, kterými společnost navenek vyzařuje vyspělost (8, s.14). 

2.6.2 Ekonomická výkonost 

Povědomost o ekonomické výkonosti, je velmi důležitá. Dokážeme z ní předvídat 

schopnosti společnosti nebo produkovat peněžní toky pomocí současných prostředků. 

Dále pomáhá stanovit úvahu, jak by dobře společnost mohla využít případné nové zdroje. 

Je důležité vědět, že nelze usuzovat kvalitní výkonnost společnosti pouze od dostatečné 

výše hladiny jejích finančních prostředků (8, s. 58). 

Výkonnost společnosti je schopnost společnosti rozšiřovat její vlastnictví v podobě 

finančních prostředků. Finanční prostředky představují pouze toto vlastnictví. V dnešní 

době je na výkonnost kladen vysoký důraz. Je to díky tomu, aby se investoři ujistili, zda 

bude společnost schopna navyšovat svou hodnotu a investice se vyplatí. Základní cíl 

každé společnosti je maximalizace a zvyšování tržní hodnoty v delším časovém úseku, 

ale stále je potřeba analyzovat a hodnotit ekonomickou výkonnost společnosti (8, s. 58). 

Ekonomickou výkonost měříme pomocí metod finanční analýzy. Ukazatele finanční 

analýzy dělíme na tzv. moderní a klasické (8, s. 58). 

„V České republice převládá tradiční přístup k hodnocení výkonnosti podniků opírající 

se o sledování standartních ukazatelů rentability vlastního kapitálu, rentability celkového 

kapitálu, rentability dlouhodobě investovaného kapitálu a rentability tržeb, který je 
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oblíben manažery především pro svou relativně snadnou konstrukci a interpretaci 

výsledků, umožňujících cílené řízení podniku.“ (8, s. 59). 

Tyto metody však mají své nedostatky, které spočívají především v historickém 

charakteru ukazatelů. Je možnost ovlivňovat výši vykázaného finančního zisku za pomoci 

legálních účetních postupů. Každá společnost pak také má dosti aktiv, které nevykazuje 

v rozvaze tudíž taková aktiva nejsou ve vlastnictví společnosti, a přesto s nimi společnost 

nakládá. Neberou se v potaz tzv. nehmotná aktiva, mezi která patří spokojenost zákazníků 

a intelektuální kapitál. Tradiční metody se zaměřují pouze na důsledky a nedokáží 

vysvětlit proč ve společnosti stagnují tržby (8, s. 59). 

„Použití klasických nebo moderních finančních ukazatelů podnikové výkonnosti pro 

hodnocení celkové výkonnosti podniku a udržitelnosti nemá dostatečnou vypovídající 

hodnotu, neboť soustředění pouze na finanční a ekonomickou výkonnost nevede 

k dlouhodobému úspěchu organizace a udržitelnosti.“ (8, s. 59-60). 

2.6.3 Reporting podnikové výkonnosti 

„Reporting představuje komplexní systém vnitropodnikových výkazů a zpráv, které 

syntetizují informace pro řízení podniku jako celku i jeho základních organizačních 

jednotek.“ (8, s. 160). 

Reporting neboli podávání zpráv společností lze nazvat jako souhrnný systém 

zpravodajství dané společnosti, který podává informace stakeholderům, jednotlivcům  

a skupinám o veškerých činnostech společnosti, které se jich mohou týkat nebo je jistým 

způsobem ovlivňovat. Reporting je samostatná část informačního systému společnosti, 

která zpracovává formálně informace, které dále šíří nejrůznějším adresátům. Na formální  

a obsahovou stránku reportingu jsou kladeny značné nároky (8, s. 159). 

„Jedná se o příslušné statistické výkazy, výroční zprávy a zprávy o činnosti organizací  

a další povinné výkazy a zprávy vyplývající z právních předpisů a norem v účetnictví, 

statistice, sociální péči, životním prostředí apod.“ (8, s. 159). 

Do moderního pojetí reportingu se zařazují dobrovolné reporty. Z obsahového hlediska 

došlo ke změnám. Dříve jen úzké chápání vnitřních podnikových výkazů o hospodaření, 
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životním prostředí a sociální oblasti určené hlavně pro manažery a vlastníky se změnilo 

do velmi široce chápanému pojetí informací všech druhů od nejrůznějších činnostech 

společnosti až po podnikatelskou etiku dostupnou i pro veřejnost (8, s. 160). 

 

2.7 Časové řady 

Časové řady určují a vyhodnocují charakteristiky, které se dále používají k popisu 

ekonomických a společenských jevů. Proto můžeme poté prognózovat trend jejich vývoje 

(11, s.114). 

2.7.1 Základní pojmy 

Statistická data, která popisují ekonomické a společenské jevy v určitém čase zapisujeme 

do tzv. časových řad, které umožňují provést kvantitativní analýzu zákonitostí 

v dosavadním průběhu. Zároveň však dává možnost prognózovat další vývoj (11, s. 114). 

V ekonomii pomocí časových řad popisujeme např. změny v objemu produkce, analýzu 

poptávku po určitém produktu nebo rozdíly ve směnných kurzech mezi jednotlivými 

měnami (11, s. 114). 

„Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 

ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 

věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném 

časovém úseku.“ (11, s. 114). 

Časové řady lze dělit na okamžikové a intervalové. Pokud hodnoty v časových řadách 

poukazují na počet věcí, událostí či jevů vzniklých nebo zaniklých v určitém časovém 

intervalu, pak časové řady těchto hodnot nazveme intervalové časové řady. Příkladem 

z ekonomické praxe mohou být částky vyplacené společností na měsíční platy 

zaměstnanců nebo roční tržby za prodané zboží ve výrobních podnicích (11, s. 115). 

Jestliže hodnoty časových řad prezentují počet událostí nebo jevů existujících v určitém 

okamžiku, jde o řady okamžikové. V ekonomické praxi například počet zaměstnanců na 

konci roku (11, s. 115). 
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Nejvýznamnější rozdíl mezi intervalovými a okamžikovými časovými řadami, je v tom, 

že hodnoty u intervalových časových řad lze sčítat, v důsledku toho můžeme vytvořit 

součty za více období (11, s. 115). 

Sčítání okamžikových řad nelze reálně interpretovat.  

Při zpracovávání a analýze časových řad je třeba tento aspekt brát v zřetel. Je třeba 

věnovat pozornost i faktu, že délka jednotlivých intervalových časových řad může být 

stejná, ale i odlišná. Pro možné srovnání odlišně dlouhých časových řad lze využít 

několika způsobů. Například přepočtem původních hodnot tak, abychom obdrželi stejně 

dlouhý časový interval (11, s.116).  

Je evidentní, že u časových řad okamžikových tyto problémy nenalezneme. Jsou totiž 

zaměřeny vždy na předem zvolený časový okamžik (11, s.116). 

Časové řady lze graficky znázornit. Z grafu lze názorně a lépe vyčíst, jak se daná časová 

řada vyvíjí, a pomocí dalších metod, jak se vyvíjet bude (11, s. 116).  

„Intervalové časové řady lze graficky znázorňovat třemi způsoby: 

– sloupkovými grafy, které jsou znázorněny obdélníky, jejichž základny jsou rovny délkám 

intervalů a výšky jsou rovné hodnotám časové řady v příslušném intervalu. 

– hůlkovými grafy, kde jednotlivé hodnoty časové řady se vynášejí ve středech příslušných 

intervalů jako úsečky; 

– spojnicovými grafy, kde jednotlivé hodnoty časové řady jsou vyneseny ve středech 

příslušných intervalů jako body, které jsou spojeny úsečkami. 

Okamžikové časové řady znázorňujeme výhradně spojnicovými grafy (11, s. 116). 
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2.7.2 Charakteristiky časových řad 

Průměr intervalové řady 

Průměr intervalové řady označujeme �̅�, a vypočítá se jako aritmetický průměr hodnot 𝑦𝑖, 

kde 𝑖 = 1, . . , 𝑛, 𝑛 je počet intervalů, dané časové řady. Je dán vzorcem (11, s. 117):  

�̅� =
1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖 

𝑛

𝑖=1

. 

Chronologickým průměrem nazveme průměr okamžikové časové řady, který se také značí 

�̅�. Pokud nastane, že vzdálenosti mezi danými časovými okamžiky 𝑡1, 𝑡2, … . , 𝑡𝑛, kde jsou 

hodnoty časové řady zadány stejně dlouhé, nazveme je neváženým chronologickým 

průměrem. Vyjdeme ze vzorce (11, s. 117): 

�̅� =  
1

𝑛 − 1
[
𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖 +

𝑦𝑛

2

𝑛−1

𝑖=2

] . 

 

První diference 

Jednou z nejjednodušších charakteristik pro popis časových je první diference, někdy také 

zvaná jako absolutní přírůstky, značená 1𝑑𝑖 (𝑦), které dostaneme z rozdílu po sobě dvou 

jdoucích hodnot časové řady, tj. 

1𝑑𝑖 (𝑦) = 𝑦𝑖  −  𝑦𝑖−1,    

kde 

  yi  = hodnoty časové řady, 

  i = 2, …., n, 

  n = počet hodnot v časové řadě (10, s. 119). 

Výsledek první diference ukazuje přírůstek časové hodnoty, tudíž o kolik se její hodnota 

v určitém období změnila vzhledem k předcházejícímu období. Pokud se výsledky první 

diference pohybují kolem konstanty, můžeme říct, že daná časová řada má lineární trend, 
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a lze její vývoj popsat pomocí konstantní závislosti, graficky představit přímkou (11, 

s.119). 

 

Průměr prvních diferencí 

Z prvních diferencí lze vypočítat jejich prostý aritmetický průměr označený 1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , který 

vystihuje průměrnou změnu hodnoty časového intervalu. Vycházíme ze vzorce (11, s. 

119):  

1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
1

𝑛 − 1
 ∑ 1𝑑𝑖 (𝑦)

𝑛

𝑖=2

=  
𝑦𝑛  − 𝑦1

𝑛 − 1
. 

Koeficient růstu 

Jak rychle rostou nebo klesají hodnoty časové řády určuje koeficient růstu, značený jako 

𝑘𝑖(𝑦). Je to charakteristika časových řad, kterou vypočteme jako poměr dvou po sobě 

jsoucích hodnot. Vyjadřuje kolikrát se daná hodnota časové řady zvýšila v určitém 

časovém období oproti předcházejícímu období. Pokud koeficienty růstu dané časové 

řady kolísají kolem konstanty, znamená to, že časová řada bude mít exponenciální trend. 

Koeficient růstu vyjádříme ze vzorce (11, s. 119):  

𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
 , 

kde 

  i = 2,3, …, n. 

Průměrný koeficient růstu 

Ze všech koeficientů růstu lze vypočítat průměrný koeficient růstu, který značíme 𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

poukazuje na průměrnou změnu koeficientu růstu za časový interval. Je především 

závislý na první a poslední hodnotě, tudíž hodnoty, které jsou uprostřed neovlivní 

výsledek. Využívá se pouze u těch časových řad, které mají monotónní vývoj. Pokud 

tomu tak není, dochází ke zkreslení (11, s. 119-120). 
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Průměrný koeficient růstu lze vyjádřit vzorcem (11, s. 119):  

𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ =  √∏ 𝑘𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

𝑛−1

= √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

 . 

2.7.3 Dekompozice časových řad 

„Časovou řadu si lze představit jako trend, na který jsou „nabaleny“ ostatní složky.“ (11, 

s. 122). 

Rozklad na jednotlivé složky časové řady nezveme, tzv. dekompozice časové řady. Tento 

rozklad zjednodušuje práci s časovými řadami, a napomáhá zjisti zákonitosti a chování 

dané časové řady. V ekonomické praxi se mohou hodnoty časových řad rozkládat na 

několik složek. Pokud jde o tzv. aditivní dekompozici, lze tedy hodnoty 𝑦𝑖 časové řady 

zapsat pro čas 𝑡𝑖, 𝑖 = 1,2, … . , 𝑛, součtem:  

𝑦𝑖 =  𝑇𝑖  +  𝐶𝑖  +  𝑆𝑖  +  𝑒𝑖,  

kde 

  Ti = trendová složka, 

  Ci = cyklická složka, 

  Si = sezónní složka, 

  ei = náhodná (reziduální) složka (11, s. 122). 

Trendová složka 

Trend (Ti) sledovaného ukazatele je vyjádřen trendovou složkou vyjádřenou v čase. Tento 

trend může růst, klesat nebo být konstantní, v závislosti na studovaném jevu. Pokud se 

pohybuje ukazatel sledované časové řady pořád na stejné úrovni, kde také kolísá, pak 

mluvíme o časové řadě bez trendu (11, s. 122-123). 

Sezónní složka 

Sezónní složka (Si) vyjadřuje periodické změny, které se opakují po dobu jednoho roku 

nebo, méně kolem tohoto trendu. Tyto odchylky vyplývají ze změn ročních období, 
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měsíců, svátků nebo státních svátků. Nejvhodnější pro měření sezónní složky je měsíc 

nebo čtvrtletí (11, s. 123). 

Cyklická složka 

Cyklická složka (Ci) je považována za nejspornější složku časové řady. Cyklická složka 

stejně jako sezónní vyjadřuje jistou opakující se odchylku okolo trendu, avšak ne za 

období, které je delší než jeden rok. Nicméně cyklická složka může mít i příčiny mimo 

ekonomickou oblast. Například cyklické změny v módě. Odstranění cyklické složky je 

obtížné z věcných důvodů, protože je obtížné nalézt příčiny, které vedou k jejich vzniku 

a z výpočetních důvodů, protože charakter této složky se může měnit v čase (11, s. 123).  

Reziduální složka 

Reziduální složka (ei) je tvořena náhodnými výkyvy v časových řadách, které nemají 

zřetelný systematický charakter. Proto není zahrnuta do předchozích, tzv. systematické 

složky časové řady. Reziduální složka také obsahuje chyby v měření dat časových řad 

(například chyby v zaokrouhlování), kterých se při zpracování dopouštíme. Při zkoumání 

dlouhodobého vývojového trendu ukazatele časové řady, tj. trendu v časových řadách, je 

nutné „očistit“ dané údaje od jiných vlivů, které mají tendenci tento vývoj zatajovat. 

Způsob, jakým je toto dosaženo, se nazývá vyrovnávání časových řad (11, s. 123-124). 

 

2.8 SWOT analýza 

Pojmenování SWOT je odvozeno od prvních písmen anglických názvů, a sice: 

  S = strenghts = silné stránky, 

  W = weaknesses = slabé stránky, 

  O = opportunities = příležitosti, 

  T = threats = hrozby (1, s. 155). 
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2.8.1 SWOT matice 

Při SWOT analýze se analyzují interní a externí faktory. Do interní faktorů spadají silné 

a slabé stránky. Mezi externí faktory se řadí příležitosti a ohrožení (1, s. 155). 

 

Obrázek 3 SWOT matice (1, s. 155). 

Silné stránky 

Silné stránky představují oblast, ve kterých je společnost dobrá. Silné stránky jsou interní 

faktory. Užívají se jako podklady k pro stanovení konkurenční výhody (1, s. 156). 

Slabé stránky 

Slabé stránky jsou přesným opakem silných stránek. Nedostatek určité silné stránky se 

stává slabou stránkou, a brání tak efektivnímu výkonu společnosti (1, s. 156). 

Příležitosti 

Představují vyhlídky společnosti, se kterými stoupají vyhlídky na splnění cílů. Aby mohla 

společnost využít příležitostí, je třeba je prvně identifikovat (1, s. 156). 

Hrozby 

Nepříznivé situace pro společnost, které znamenají překážky pro její činnost. Znamenají 

hrozbu úpadku nebo nebezpečí pro společnost. Společnost musí zavčas reagovat, a tyto 

hrozby odstranit (1, s. 156). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V této části bakalářské práce je nejprve představena společnost FRAPO CZ, s.r.o. Dále 

je realizována finanční analýza této společnosti pomocí vybraných ukazatelů, která je 

v této části poté okomentována. 

3.1 Představení společnosti 

Společnost:   FRAPO CZ, s.r.o. 

Datum zápisu:   19. května 2000 

Sídlo:    Horní 729/32, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO:    25599127 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným (14). 

 

 

Obrázek 4 Logo společnosti FRAPO CZ s.r.o. (14) 



 

41 

 

3.1.1 Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kč. Výše podílu společníků je 100 000,- Kč. 

Společnost má pouze jednoho společníka (14).  

3.1.2 Předmět podnikání 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

• zprostředkovatelská činnost, 

• výroba ovocných a zeleninových koncentrátů, 

• nákup a následný prodej ovoce, export do zahraničí, 

• výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů (14). 

3.1.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti  

Orgány společnosti 

Společnost má pouze jednoho jednatele, který jedná a podepisuje všechny záležitosti sám 

za společnost (14).  

Organizační struktura společnosti 

Vedoucí: Ing Josef Franěk – jednatel, majitel společnosti 

Zaměstnanci: Ing Denisa Slezáková – sekretářka, účetní 

 

Obrázek 5 Organizační struktura společnosti (14). 
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3.2 Finanční analýza 

3.2.1 Horizontální analýza 

Z výsledků horizontální analýzy aktiv v tabulce 1 je zřejmé, že celková aktiva v roce 2014 

oproti roku 2013 hodně klesla, avšak další rok již vrostla. Tato změna nastala v důsledku 

toho, že se stejným způsobem změnil jak dlouho dobý hmotný majetek, tak i krátkodobý 

finanční majetek. Za poslední dva roky je zřejmé zbavování se dlouhodobého hmotného 

majetku. Za poslední dva roky mají rostoucí efekt krátkodobé pohledávky, a v tom 

důsledku klesá krátkodobý finanční majetek.  

Tabulka 1 Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty provedeny v programu Maple, tabulka provedena v programu MS 

Excel) 

AKTIVA (Absolutní změna v tis. Kč) 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

AKTIVA CELKEM -13835 20121 21563 

Dlouhodobý majetek -20405 23347 17139 

Dlouhodobý hmotný majetek 3154 -1788 -947 

Dlouhodobý finanční majetek -23559 25135 18086 

Oběžná aktiva 6557 -3250 4425 

Zásoby -5032 -606 -4174 

Dlouhodobé pohledávky 0 -675 -225 

Krátkodobé pohledávky -23315 24169 24368 

Krátkodobý finanční majetek 34904 -26138 -15544 

Časové rozlišení 13 24 -1 

 

U horizontální analýzy pasiv v tabulce 2 je zaznamenám nejprve nárůst cizích zdrojů a 

poté pokles za poslední rok. To je způsobeno dřívějším neplacením krátkodobých 

závazků, respektive závazků z obchodních vztahů, které však společnost začala zavčas 

řešit. To je také zřejmé z hodnoty v posledním roce. 

Tabulka 2 Horizontální analýza pasiv 
(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty provedeny v programu Maple, tabulka provedena v programu MS 

Excel) 

PASIVA (Absolutní změna v tis. Kč) 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

PASIVA CELKEM -13835 20121 21563 
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Vlastní kapitál -14417 13774 25015 

Základní kapitál 0 0 0 

Kapitálové fondy -13957 6049 21044 

Rezervní fondy 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 15350 783 8527 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -15774 6906 -4556 

Cizí zdroje 454 6403 -3387 

Rezervy 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 

Krátkodobé závazky 454 6403 -3387 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 

Časové rozlišení 128 -56 -65 

 

V tabulce 3 jsou vyobrazeny výsledné hodnoty horizontální analýzy výkazu zisku a 

ztráty. Z tabulky můžeme vysledovat, že v posledních rocích má společnost kolísavý 

trend výsledku hospodaření za účetní období. Tento výsledek je ovlivněn hlavně úrodou 

ovoce, proto i tržby za prodej zboží a náklady vynaložená na prodej zboží mají stejně 

kolísavý trend. Tržby za prodej vlastních výrobků nejprve vysoce klesly, a v poslední 

roce se zaznamenal menší nárůst.  

Tabulka 3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty provedeny v programu Maple, tabulka provedena v programu MS 

Excel) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (Absolutní 

změna v tis. Kč) 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Tržby za prodeje zboží -19144 50581 -13454 

Náklady vynaložené na prodej zboží -17131 48533 -12146 

Obchodní marže -2013 2048 -1308 

Tržby za prodej vlastních výrobků -32157 -24239 250 

Tržby za prodej dlouhodobého majetku a 

materiálu 167 8141 -8258 

Ostatní provozní výnosy 115 78 -21 

Ostatní provozní náklady 17 1060 -1703 

Nákladové úroky 0 0 0 

Daň z příjmu za běžnou činnost -3699 1759 -1353 

Výsledek hospodaření před zdaněním -19473 8665 -5909 

Výsledek hospodaření za účetní období -15774 6906 -4556 
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3.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza aktiv je vyobrazena v tabulce 4. Její hodnoty zobrazují, jak se měnila 

jejich struktura. Od roku 2014 do roku 2016 je patrné, že dochází ke zmenšování 

dlouhodobého hmotného majetku, oproti tomu lze zaznamenat mírný rostoucí trend u 

dlouhodobého finančního majetku. Od roku 2013 je vidět klesání zásob, což je způsobem 

poklesem úrodnosti ovoce. Hodnoty oběžných aktiv se v průběhu sledovaného období 

prakticky neměnily. Vývoj zachycuje graf 1.    

Tabulka 4 Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty provedeny v programu Maple, tabulka provedena v programu MS 

Excel) 

AKTIVA (Změna v %) 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 48,46 40,38 48,41 51,58 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,29 2,17 1,00 0,45 

Dlouhodobý finanční majetek 48,17 38,21 47,41 51,13 

Oběžná aktiva 51,50 59,58 51,54 48,37 

Zásoby 7,27 4,90 4,06 1,67 

Dlouhodobé pohledávky 0,50 0,55 0,13 0,01 

Krátkodobé pohledávky 37,52 26,82 36,72 44,51 

Krátkodobý finanční majetek 6,21 27,31 10,62 2,18 

Časové rozlišení 0,04 0,05 0,06 0,05 

 

Graf 1 Složení celkových aktiv v letech 2013-2016 

(Zdroj: vlastní zpracování, graf proveden v programu MS Excel)  
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Vertikální analýza pasiv v tabulce 5, ukazuje, jakým způsobem jsou financována aktiva 

společnosti. Můžeme říci, že cizí zdroje prakticky nefigurují ve financování společnosti. 

Společnost je podle propočtů financován pomocí výsledku hospodaření minulých let. 

Tabulka 5 Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty provedeny v programu Maple, tabulka provedena v programu MS 

Excel) 

PASIVA (Změna v %) 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 98,588 98,129 94,980 97,127 

Základní kapitál 0,055 0,059 0,053 0,047 

Kapitálové fondy 0 -8,236 -4,171 6,221 

Rezervní fondy 0,005 0,006 0,005 0,005 

Výsledek hospodaření minulých let 89,038 105,365 94,596 88,974 

Výsledek hosp. běžného účetního období 9,489 0,956 4,497 1,880 

Cizí zdroje 1,412 1,796 4,982 2,869 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 1,412 1,796 4,982 2,869 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0,076 0,038 0,003 

 

3.3 Poměrové ukazatele 

3.3.1 Analýza likvidity 

Analýzy likvidity je zachycena v tabulce 6. Z hodnot nemůžeme přesněji určit, zda mají 

vybrané ukazatele rostoucí nebo klesající trend. Podle námi naměřených hodnot mají 

všechny tři ukazatele likvidity kolísavý trend. Běžná likvidita vždy splnila spodní 

doporučenou hranici, ale horní hranice byla dosti přesažena. Toto je způsobeno vysokou 

hodnotou oběžných aktiv, oproti nízké hodnotě krátkodobých závazků. Společnost je 

schopna kompletně hradit své krátkodobé závazky pomocí oběžných aktiv. Hodnoty 

pohotové likvidity se pohybují v rozmezí hodnot od 9,530 do 31,314. Horní hranice 

doporučená pro pohotovou likviditu je 1,5 tudíž se společnost pohybuje vysoce nad 

doporučený horní limit, avšak ke spodní doporučené hodnotě 1 se ani nepřiblíží. Hodnoty 

okamžité likvidity se v tabulce pohybují od 0,759 do 15,209. Doporučená hodnota horní 
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hranice je 1,1, která byla kromě posledního roku přesažena. Pozitivní je, že se společnost 

ani jednou nepřiblížila ke kritické spodní hranici 0,2. Vizualizace v grafu 2 situaci 

prezentuje.    

Tabulka 6 Ukazatele likvidity 

(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty provedeny v programu Maple, tabulka provedena v programu MS 

Excel) 

Ukazatel (bezrozměrná 

veličina) 
2013 2014 2015 2016 

Okamžitá likvidita 4,394 15,209 2,132 0,759 

Pohotová likvidita 31,314 30,450 9,530 16,276 

Běžná likvidita 36,464 33,178 10,344 16,857 

 

 

Graf 2 Vývoj likvidity v letech 2013-2016 

(Zdroj: vlastní zpracování, graf vytvořen v programu MS Excel) 

3.3.2 Analýza rentability 

V tabulce 8 jsou vyobrazeny výsledky jednotlivých druhů rentabilit. Již na první pohled 

lze vidět, že na tom společnost, co se týče rentability, není dost dobře. Rentabilita aktiv 

dosahuje kromě roku 2014 a 2015 hodnot, které jsou v souladu s doporučenými 

hodnotami. Rentabilita vlastního kapitálu nedosahuje ani v jednom roce doporučených 

hodnot. Informace z tohoto ukazatele jsou důležité i pro investory, z hlediska rozhodnutí, 
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kam investovat, aby se to vyplatilo. Rentabilita tržeb v letech 2013 a 2015 přesáhla 

doporučenou hranici 10 %. Vizualizace v grafu 3 situaci prezentuje. 

Tabulka 7 Ukazatele rentability 

(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty provedeny v programu Maple, tabulka provedena v programu MS 

Excel) 

Ukazatel (%) 2013 2014 2015 2016 

ROA 8,0 0,6 5,1 1,7 

ROCE 8,1 0,6 5,4 1,7 

ROS 12,2 1,5 10,2 4,3 

ROE 9,6 1,0 4,7 1,9 

 

 

Graf 3 Vývoj rentability v letech 2013-2016 

(Zdroj: vlastní zpracování, graf vytvořen programu MS Excel) 

3.3.3 Analýza zadluženosti 

Analýza zadluženosti vychází z tabulky 8. Celková zadluženost dosahuje nejvyšší 

hodnoty v roce 2015, a to zhruba 5 %. Naopak v roce 2013 činí celková zadluženost 

pouze 1,4 %. Ve sledovaném období se míra zadluženosti pohybovala v rozmezí od 1,4 

% do 5,246 %. Tyto změny nastaly z důvodu zvyšování vlastního kapitálu. Koeficient 

samofinancování ve sledovaném období neklesl pod hranici 90 %, což je pro společnost 

velmi dobré.  

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

2013 2014 2015 2016

P
ro

ce
n
ta

 -
%

 

Roky

Vývoj rentability v letech 2013 - 2016

ROA ROCE ROS ROE



 

48 

 

Tabulka 8 Ukazatele zadluženosti 

(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty provedeny v programu Maple, tabulka provedena v programu MS 

Excel) 

Ukazatel (%) 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 1,4124 1,796 4,982 2,869 

Míra zadluženosti 1,433 1,830 5,246 2,954 

Koeficient samofinancování 98,588 98,129 94,980 97,127 

 

3.3.4 Analýza aktivity 

Analýza vybraných ukazatelů aktiv je zobrazena v tabulce 9. Z této tabulky je zřetelně 

vidět, že obrat celkových aktiv se nepohybuje nad doporučenou hodnotou 1, kdy z 1 Kč 

majetku je získána alespoň 1 Kč tržeb. Doba obratu zásob se ve sledovaném období 

neměnila výrazným způsobem, až na rok 2016, kdy klesla pod 20 dní. Doba obratu 

pohledávek od roku 2013 postupem rostla, nejvyšší hodnoty nabyla v roce 2016, a to cca 

410 dní. Doba obratu pohledávek je doba, kdy společnost nemůže disponovat penězi, 

které ji náleží. Doba splácení závazků se pohybuje v rozmezí od 7,721 do 35,512 dne. 

Tyto dny disponuje společnost cizím kapitálem. 

Tabulka 9 Ukazatele aktivity 

(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty provedeny v programu Maple, tabulka provedena v programu MS 

Excel) 

Ukazatel  2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 0,659 0,410 0,505 0,391 

Doba obratu zásob (dny) 39,764 43,055 28,933 15,358 

Dobra obratu pohledávek (dny) 207,838 240,524 262,683 409,978 

Doba splácení závazků (dny) 7,721 15,781 35,512 26,422 

 

3.4 Bankrotní modely 

3.4.1 Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) pro s.r.o. 

Grafu 4 zobrazuje hodnoty Altmanovy formule bankrotu. Oranžová přímka zobrazuje 

kritickou hodnotu, naproti tomu šedá přímka zobrazuje uspokojivou hodnotu finanční 

situace z hlediska Z-skóre. Výsledné hodnoty Z-skóre dosahují minimální hodnoty pouze 
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v roce 2013, zbylé 3 roky naznačují tomu, že má společnost finanční problém. Hodnoty 

vedou k bankrotu společnosti, tento jev je způsoben vysokými celkovými aktivy.  

 

Graf 4 Altmanova formule bankrotu Z-skóre 

(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty i vizualizace provedeny v programu MS Excel) 

 

3.5 Časové řady  

3.5.1 Charakteristika časové řady 

Charakteristika časové řady pro zásoby  

Tabulka 10 zobrazuje charakteristiku časové řady pro zásoby. Vzhledem k tomu, že 

uvedená řada je časová, použijeme k vizualizaci jejích hodnot sloupkový graf. Z tabulky 

lze vyčíst, že velikost zásob ve sledovaném období výrazně klesala. V roce 2016 klesla 

velikost zásob oproti roku 2013 téměř o 10 000 000 Kč. Tento jev je způsoben velký 

prodej zásob za poslední čtyři roky, který však nebyl vykompenzován dalším příjmem 

zásob. Z výpočtu průměru prvních diferencí lze usoudit, že ve sledovaném období klesá 

velikost zásob každý rok v průměru o 3 270 000 Kč. Průměrný koeficient růstu říká, že 

se každý rok sníží velikost zásob oproti předcházejícímu roku v průměru 0,642krát. 

Vizualizace v grafu 5 prezentuje situaci změny velikosti zásob ve sledovaném období.  
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Tabulka 10 Charakteristika časové řady pro zásoby v období roků 2013-2016 

(Zdroj: vlastní zpracování, výpočty provedeny v programu Maple, tabulka provedena v programu MS 

Excel) 

ⅈ Roky 𝒚�̇� 𝟏𝒅ⅈ(𝒚) 𝒌ⅈ(𝒚) 

1 2013 13334   

2 2014 8302 -5032 0,623 

3 2015 7696 -606 0,927 

4 2016 3522 -4174 0,458 

Svislá osa tohoto grafu je vyznačena velikosti zásob v tis. Kč, na vodorovné ose jsou 

zaznamenány jednotlivé roky. 

 

 

Graf 5 Velikost zásob v tis. Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování, vizualizace provedena v programu MS Excel) 
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3.6 SWOT analýza 

3.6.1 SWOT matice 

Tabulka 11 SWOT matice 

(Zdroj: vlastní zpracování, rozhovor s jednatelem společnosti) 

Silné stránky 

• Dbají na vysokou kvalitu zboží  

a včasnou dopravu 

• Spolupráce s ostatními 

společnostmi 

• Jedna z největších firem na 

Českém trhu zabývající se 

výrobou ovocných koncentrátů 

(tradice) 

• Velmi dobrá distribuční síť 

• Spolupráce se zahraničím 

Slabé stránky 

• Špatná úroda ovoce vlivem počasí 

• Pravděpodobnost zkažení zboží 

vlivem poruchy chladícího 

zařízení „porucha nákladního 

automobilu“ 

Příležitosti 

• Lepší reklama v zahraničních 

• Široké spektrum klientů 

• Volný trh v EU, nové země, kde 

získat klienty 

Hrozby 

• Silná konkurence 

• Pokles poptávky po ovoci či 

výrobků z ovoce 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

V této kapitole jsem se zaměřil na celkové shrnutí výkonnosti společnosti FRAPO CZ, 

s.r.o., u které byla provedena finanční analýza za období od roku 2013 po rok 2016. Na 

základě vybraných ekonomických ukazatelů vypočítaných z dat účetních výkazů, budu 

formulovat návrhy, které podle mého názoru mohou zlepšit finanční situaci společnosti. 

Z horizontální analýzy aktiv je zřejmé, že celková aktiva v roce 2014 oproti roku 2013 

velmi klesla, avšak další rok již opět vrostla. Tato změna nastala v důsledku toho, že se 

stejným způsobem změnil jak dlouhodobý hmotný majetek, tak i krátkodobý finanční 

majetek. Doporučoval bych nezastavovat růst celkových aktiv, který ukazuje, že 

společnost investuje správně do svých aktiv. Pokud by i nadále celková aktiva rostla, 

mohlo by to pro společnost v delším časovém hledisku přinést rychlejší návratnost těchto 

investic, možná i s vyšším výnosem.  

Z horizontální analýzy pasiv je zaznamenám nejprve nárůst cizích zdrojů a poté pokles 

za poslední rok. To je způsobeno dřívějším neplacením krátkodobých závazků, respektive 

závazků z obchodních vztahů, které však společnost začala zavčas řešit. To je také zřejmé 

z posledního roku, kde společnost splatila část závazků z obchodních vztahů. Doporučil 

bych nadále splácet závazky z obchodních vztahů stejným tempem, aniž by se společnost 

zavazovala někde jinde, například bankovní úvěr.  

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že výsledek hospodaření za běžné 

účetní období má kolísavý průběh, který je z velké části ovlivněn úrodou ovoce. Na to 

má vliv jak podnebí, tak počasí. Zde se jako možné řešení situace jeví koupě pozemků 

v zahraničí, kde jsou pro pěstování vybraného ovoce lepší klimatické podmínky, a 

přesunutí výrobny tam. Dále je možnost zvýšit dovoz ovoce, avšak nebude tak velký zisk, 

protože se zvýší náklady (náklady za dopravu).    

Z vertikální analýzy pasiv vidíme, že došlo k zjevnému snížení zásob. Od roku 2013 do 

roku 2016 se zásoby zmenšily o necelých 6 % z celkových aktiv. Od roku 2014 byl 

zaznamenám nárůst dlouhodobého majetku, oproti tomu začal ubývat ve stejném roce 

krátkodobý finanční majetek. Z toho plyne, že společnost začala investovat do 
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dlouhodobých aktiv. Doporučil bych pokračovat v investování do dlouhodobého majetku, 

avšak za rozumného rizika.    

Při výpočtech likvidity jsem se dospěl k výsledkům, že všechny tři typy likvidity mají 

kolísající charakter. Všechny tři typy likvidity dosáhly spodní doporučené hranice, avšak 

horní hranici dosti přesáhly mimo, okamžitou likviditu v roce 2015 a 2016, kdy horní 

hranice nebyla přesažena takovým způsobem, jako u ostatních likvidit. Vysoké hodnoty 

jednotlivých likvidit byly způsobeny nízkými krátkodobými závazky a vysokými 

oběžnými aktivy. Oběžná aktiva jsou vysoká, protože má společnost vysoké pohledávky 

z obchodních vztahů. Dle mého názoru je zapotřebí zredukovat tyto pohledávky 

z obchodních vztahů, aby společnost nevypadala navenek příliš likvidně. Všeobecně pak 

lze říci, že společnost dokáže dostát svých závazků. 

Celková rentabilita společnosti nevykazuje dosti dobrých výsledků. V mnoha situacích 

nedosahují jednotlivé ukazatele ani doporučených hodnot. Informace těchto ukazatelů 

jsou velmi důležité pro investory, kteří se rozhodují, zda se vyplatí investovat nebo ne.  

Doporučil bych pečlivě v dalším sledovat tyto ukazatele, snažit se zvýšit provozní výsledek 

hospodaření. Toho se dosáhne buď zvýšením ceny za zboží, anebo snížením nákladů na 

prodané zboží.  

Celková zadluženost vybrané společnosti se v roce 2013 a 2014 nacházela na neuvěřitelně 

nízkých hodnotách. Od roku 2015 mírně vzrostla, ale v roce 2016 znovu klesla. 

Zadluženost se nedostala na hranici 5 %. Z koeficientu samofinancování vyplývá, že 

společnost je schopna financovat veškerá svá podnikání. Navrhuji pokračovat stejným 

způsobem i nadále, a zbytečně nenavyšovat cizí zdroje.  

Ukazatel doby obratu pohledávek postupem času roste a celkově dosáhl vysokých hodnot. 

V roce 2016 se přiblížil k hodnotě 410 dní. Společnost musí příliš dlouho čekat na 

splacení svých pohledávek, a tím se mu snižuje záruka návratnosti těchto pohledávek. 

Doporučil bych aby se společnost pokusila snížit tento ukazatel alespoň na polovinu, aby 

byla platební morálka odběratelů zlepšena. 

Výsledné hodnoty Z-skóre dosahují minimální hodnoty pouze v roce 2013, zbylé 3 roky 

naznačují tomu, že má společnost finanční problém. Hodnoty vedou k bankrotu 
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společnosti, tento jev je způsoben vysokými celkovými aktivy. Na to, jak má společnost 

vysoká celková aktiva, tak vytváří nízké zisky. Tento jev je také daná tím že má 

společnost vysoké pohledávky ze vztahů, tudíž nemá tak vysoký zisk. Doporučil bych 

zvýšit základní kapitál a snížit celkové dluhy. Dále vytvořit tlak na své odběratele, aby 

začali více a častěji platit. Tyto faktory by do budoucna měli, zlepšit finanční situaci 

společnosti.  

Co se týče udržitelnosti společnosti, tak společnost splňuje všechny tři základní pilíře 

udržitelnosti. Respektuje životní prostředí při výrobě ovocných koncentrátů. Nabízí 

dobrý plat pro své zaměstnance, a tím uspokojuje sociální zabezpečení svých 

zaměstnanců. Z ekonomického hlediska dbá, aby jejich zaměstnanci měli vysokou 

kvalifikaci.  

Z hlediska neekonomického hodnocení společnosti, které vyplývá ze SWOT analýzy, má 

společnost jisté rezervy. Při naplnění příležitostí, omezení hrozeb a slabých stránek 

společnosti, by společnost mohla dosahovat lepších výsledků. 

Z ekonomické situace společnosti vyplývá, že zisk společnosti každým rokem kolísá. 

Snížené zisky společnosti v určitých rocích jsou způsobené primárně špatnou úrodou 

ovoce, které je způsobena zhoršenými klimatickými podmínkami v posledních rocích, 

které bohužel nelze ovlivnit. Možné řešení této situace je, přesunout výrobu do jiného 

státu s lepšími klimatickými podmínkami.    
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5 ZÁVĚR  

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat současný stav společnosti FRAPO CZ, s.r.o. 

pro určení její výkonnosti. Byly modelovány ukazatele finanční analýzy užitím 

vybraných kvantitativních metod. 

Základem pro provedení samostatné finanční analýzy byly teoretické poznatky, využité 

z odborné literatury.  Pro zhodnocení současného stavu společnosti a její výkonosti byly 

využity metody pro výpočet absolutních, poměrových ukazatelů, Altmanova bankrotního 

modelu a SWOT analýzy. 

Program Maple mi sloužil ke všem výpočtům. Jako další pomocný program k vytvoření 

tabulek a grafické vizualizaci jsem použil MS Excel. Touto aplikací byla provedena 

podrobná analýza předem zvolených ekonomických ukazatelů. Výsledky analýzy byly 

komentovány, a následně pro vedení společnosti FRAPO CZ, s.r.o, bylo zformulováno 

doporučení, a popsány možné návrhy vyplývající z provedených analýz. Tyto návrhy 

mohou být využity pro zlepšení finanční výkonnosti společnosti a k dalšímu sledování 

jednotlivých ukazatelů a jejich vývoje.  

Výkonnost společnosti FRAPO CZ, s.r.o. z hlediska finanční analýzy hodnotím jako 

uspokojivou. Nemůžeme však přehlédnout jisté rezervy společnosti, které je možné za 

splnění určitých podmínek anulovat. Tento proces by měl zastavit potenciální hrozbu 

poklesu budoucí výkonnost společnosti, respektive bankrotu.  
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I 

 

Příloha 1 Rozvaha aktiv společnosti FRAPO CZ s.r.o (v tis. Kč) 

AKTIVA řádek 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 001 183305 169470 189591 211154 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 002         

Dlouhodobý majetek 003 88831 68426 91773 108912 

Dlouhodobý nehmotný majetek 004         

Zřizovací výdaje 005         

Nehmotný výsledek výzkumu a vývoje 006         

Software 007         

Ocenitelná práva 008         

Goodwill 009         

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010         

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  011         

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012         

Dlouhodobý hmotný majetek 013 525 3679 1891 944 

Pozemky 014         

Stavby 015         

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 484 3679 1891 944 

Pěstitelské celky trvalých porostů 017         

Dospělá zvířata a jejich skupiny 018         

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019         

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020         

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 41       

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022         

Dlouhodobý finanční majetek 023 88306 64747 89882 107968 

Podíly - ovládaná osoba 024         

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 50000 36043 42092 63136 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026         

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 027 38306 28704     

Jiný dlouhodobý finanční majetek 028         

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029         

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030         

Oběžná aktiva 031 94405 100962 97712 102137 

Zásoba 032 13334 8302 7696 3522 

Materiál 033 407 491 354 351 

Nedokončená výroba a polotovary 034         

Výrobky 035 2284 5255 1312   

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036         

Zboží 037 10643 2556 6030 3171 

Poskytnuté zálohy na zásoby 038         

Dlouhodobé pohledávky 039 924 924 249 24 



 

II 

 

Pohledávky z obchodních vztahů 040 24 24 24 24 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041         

Pohledávky - podstatný vliv 042         

Pohledávky za společníky 043         

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 900 900 225   

Dohadné účty aktivní 045         

Jiné pohledávky 046         

Odložená daňová pohledávka 047         

Krátkodobé pohledávky 048 68770 45455 69624 93992 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 64864 37729 65614 91651 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050         

Pohledávky - podstatný vliv 051         

Pohledávky za společníky 052         

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053         

Stát - daňové pohledávky 054 3703 7638 4010 2341 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 192 88     

Dohadné účty aktivní 056         

Jiné pohledávky 057 11       

Krátkodobý finanční majetek 058 11377 46281 20143 4599 

Peníze 059 126 180 81 8 

Účty v bankách 060 11251 46101 20062 4591 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 061         

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062         

Časové rozlišení 063 69 82 106 105 

Náklady příštích období 064 69 82 106 105 

Komplexní náklady příštích období 065         

Příjmy příštích období 066         

(Zdroj: Sbírka listin FRAPO CZ s.r.o., Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [online]. ©2018 

Dostupné z https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=595009)  

Příloha 2  Rozvaha pasiv společnosti FRAPO CZ s.r.o (v tis. Kč) 

PASIVA řádek 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 067 183305 169470 189591 211154 

Vlastní kapitál 068 180716 166299 180073 205088 

Základní kapitál 069 100 100 100 100 

Základní kapitál 070 100 100 100 100 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071         

Změny základního kapitálu 072         

Kapitálové fondy 073   -13957 -7908 13136 

Ážio 074         

Ostatní kapitálové fondy 075         
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III 

 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076   -13957 -7908 13136 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077         

Rozdíly z přeměn společností 078         

Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079         

Fondy ze zisku 080 10 10 10 10 

Rezervní fond 081 10 10 10 10 

Statutární a ostatní fondy 082         

Výsledek hospodaření minulých let 083 163212 178562 179345 187872 

Nerozdělený zisk minulých let 084 163212 178526 179345 187872 

Neuhrazená ztráta minulých let 085         

Jiný výsledek hospodaření minulých let 086         

Výsledek hospodaření běžného účetního období 087 2589 1620 8526 3970 

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 088         

Cizí zdroje 089   3043 9446 6059 

Rezervy 090         

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 091         

Rezervy na důchody a podobné závazky 092         

Rezervy na daň z příjmu 093         

Ostatní rezervy 094         

Dlouhodobé závazky 095         

Závazky z obchodních vztahů 096         

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 097         

Závazky - podstatný vliv 098         

Závazky ke společníkům 099         

Dlouhodobé přijaté zálohy 100         

Vydané dluhopisy 101         

Dlouhodobé směnky k úhradě 102         

Dohadné účty pasivní 103         

Jiné závazky 104         

Odložený daňový závazek 105         

Krátkodobé závazky 106 2589 3043 9446 6059 

Závazky z obchodních vztahů 107 1231 2407 9079 5783 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108         

Závazky - podstatný vliv 109         

Závazky ke společníkům 110         

Závazky k zaměstnancům 111 247 152 77 57 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 112 124 90 40 37 

Stát - daňové závazky a dotace 113 28 20 12 10 

Krátkodobé přijaté zálohy 114         

Vydané dluhopisy 115         

Dohadné účty pasivní 116 944 359 132 248 



 

IV 

 

Jiné závazky 117 15 15 15 15 

Bankovní úvěry a výpomoci 118         

Bankovní úvěry dlouhodobé 119         

Krátkodobé bankovní úvěry 120         

Krátkodobé finanční výpomoci 121         

Časové rozlišení 122   128 72 7 

Výdaje příštích období 123   128 72 7 

Výnosy příštích období 124         

(Zdroj: Sbírka listin FRAPO CZ s.r.o., Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [online]. ©2018 

Dostupné z https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=595009)  

Příloha 3 Výkaz zisku a ztráty společnosti FRAPO CZ s.r.o. (v tis. Kč) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY řádek 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 01 62142 42998 93579 80125 

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 55171 38040 86573 74427 

Obchodní marže 03 6971 4958 7006 5698 

Výkony 04 53057 29699 1261 3742 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 58576 26419 2180 2430 

Změna stavu zásoby vlastní činnosti 06 -9573 2971 3943 1312 

Aktivace 07 4054 309 -3024   

Výkonná spotřeba 08 40328 27900 2659 1652 

Spotřeba materiálu a energie 09 36216 23352 592 227 

Služby 10 4112 4548 2067 1425 

Přidaná hodnota 11 19700 6757 5608 7788 

Osobní náklady 12 4565 4813 1855 1524 

Mzdové náklady 13 3404 3665 1291 1047 

Odměny členům orgánů obchodní korporace 14         

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1037 1022 439 356 

Sociální náklady 16 124 126 125 121 

Daně a poplatky 17 21 17 20 15 

Odpisy dlouhodobého nehmotné a hmotného majetku 18 407 1149 1451 947 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19   167 8308 50 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20   153 8171   

Tržby z prodeje materiálu 21   14 137 50 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22   13 474   

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23     337   

Prodaný materiál 24   13 137   

Změna stavu rezerv a opravných položek 25 11 10 598 -600 

Ostatní provozní výnosy 26 169 284 362 341 

Ostatní provozní náklady 27 148 165 1225 -478 
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V 

 

Převod provozních výnosů 28         

Převod provozních nákladů 29         

Provozní výsledek hospodaření 30 14717 1041 9747 3562 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31         

Prodané cenné papíry a podíly 32         

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 1306 1704 1815 1195 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách 34     1350 710 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35         

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 1306 1704 465 485 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37         

Náklady z finančního majetku 38         

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39         

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40         

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41         

Výnosové úroky 42 82 90 249 72 

Nákladové úroky 43         

Ostatní finanční výnosy 44 6549 433 55 13 

Ostatní finanční náklady 45 1173 1260 1193 78 

Převod finančních výnosů 46         

Převod finančních nákladů 47         

Finanční výsledek hospodaření 48 6764 967 926 1202 

Daň z příjmů za běžnou činnost 49 4087 388 2147 794 

splatná 50 4087 388 2147 794 

odložená 51         

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 17394 1620 8526 3970 

Mimořádné výnosy 53         

Mimořádné náklady 54         

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55         

splatná 56         

odložená 57         

Mimořádný výsledek hospodaření 58         

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59         

Výsledek hospodaření za účetní období 60 17394 1620 8526 3970 

Výsledek hospodaření před zdaněním 61 21481 2008 10673 4764 

(Zdroj: Sbírka listin FRAPO CZ s.r.o., Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [online]. ©2018 

Dostupné z https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=595009)  
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