
 



 





Abstrakt 

 

Hlavním záměrem bakalářské práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit 

finanční situaci zvoleného podniku a ze zjištěných výsledků navrhnout opatření 

ke zlepšení stávající situace. K analýze jsou využity elementární metody finanční 

analýzy. Na základě teoretického vymezení jsou metody aplikovány na konkrétní 

společnost. 

 

Abstract 

 

The main intention of the bachelor thesis is to analyze the financial situation of the 

chosen company with financial analysis and according to the results devise measures to 

improve the current situation. Analysis is done through the elementary methods of 

financial analysis. Based on a theoretical definition, the methods are applied to 

a specific company. 
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ÚVOD 

 

Téma Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení jsem si zvolila 

proto, že považuji za důležité, aby i menší podniky dobře ovládaly jak obchodní či 

marketingovou stránku podnikání, tak i stránku finanční a uměly s ní samy kvalitně 

hospodařit. Každá společnost, pokud chce být úspěšná, musí dobře znát své silné a slabé 

stránky a také na nich musí umět efektivně pracovat. 

 

Finanční analýzu a z ní vyplývající návrhy na zlepšení budu zpracovávat pro společnost 

Gastroprofit, s.r.o. Prostřednictvím této společnosti provozují majitelé franšízu Subway 

na motorestu Rohlenka a v Galerii Vaňkovka. Společnost Gastroprofit, s.r.o. jsem si 

vybrala proto, že se jedná o poměrně malou společnost, které bych ráda pomohla 

prostřednictvím zpracování finanční analýzy, protože ji společnost sama nezpracovává 

a může díky ní a návrhům na zlepšení vylepšit celkovou situaci podniku. 

 

Hodnocení finanční situace podniku provedu tedy prostřednictvím finanční analýzy, 

jejíž metody a ukazatele popisuji v teoretické části práce. Začínám finanční analýzou 

obecně, a dále pokračuji k jejím jednotlivým ukazatelům, počínaje horizontální 

a vertikální analýzou. Poté následuje analýza fondů finančních prostředků, analýza 

poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. V praktické části pak nejprve 

zpracovávám finanční ukazatele popsané právě v části teoretické a dál přecházím 

k souhrnnému zhodnocení finanční situace podniku prostřednictvím SWOT analýzy. 

Poslední a hlavní složku praktické části tvoří mé vlastní návrhy na zlepšení situace 

podniku, které vyplývají z problémů a nedostatků zjištěných z předchozí finanční 

analýzy.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Gastroprofit, 

s.r.o. Cílem provedené analýzy je posouzení finanční situace společnosti v horizontu let 

2013 až 2016 a vyvození výsledků, které budou porovnány s oborovým průměrem a na 

jejichž základě navrhnu opatření vedoucí ke zlepšení situace podniku. 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je tedy díky získaným výsledkům finanční analýzy 

stanovit efektivní návrhy na zlepšení finanční situace podniku. Aby bylo možné tohoto 

cíle dosáhnout, je třeba určit dílčí cíle, kterými je: 

 zpracování teoretické části práce, ve které představím všechny ukazatele použité 

při finanční analýze, 

 představení a charakteristika společnosti, 

 zpracování účetních výkazů firmy pro účely samotné finanční analýzy – výpočty 

jednotlivých ukazatelů, 

 porovnání získaných výsledků s oborovým průměrem, 

 SWOT analýza, 

 tvorba návrhů na zlepšení situace. 

 

Finanční analýzu budu provádět postupně pomocí extenzivních ukazatelů – horizontální 

a vertikální analýzy, dále prostřednictvím analýzy fondů finančních prostředků, 

poměrových ukazatelů a analýzy soustav ukazatelů. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 Význam a cíl finanční analýzy 
 

Finanční analýza je účinným nástrojem sloužícím ke zhodnocení finanční situace 

podniku. Pomáhá odhalovat nejenom působení ekonomických a neekonomických vlivů, 

ale i jejich budoucí vývoj ovlivňující míru úspěšnosti podniku. Aby se podnik mohl 

označit za úspěšný, měl by se stále učit a zdokonalovat své dovednosti, rozvíjet 

a vylepšovat své schopnosti, přicházet s novými prvky, dokázat se odrazit od nezdaru 

a naopak co nejvíce těžit z úspěchu (Sedláček, 2011). 

 

Finanční analýza je užívána ke kompletnímu zhodnocení finanční situace podniku 

a představuje také nedílnou část finančního řízení podniku. Vyplývají z ní informace 

o ziskovosti podniku, jeho kapitálové struktuře, schopnosti splácet své závazky, míře 

efektivnosti využití aktiv a podobně. Obeznámení se situací firmy je klíčové pro 

správné rozhodování manažerů, například při získávání a rozmisťování zdrojů, nebo při 

rozdělování zisku. Jako zdroj pro rozhodování není finanční analýza důležitá jen pro 

manažery, ale také pro obchodní partnery, investory, zahraniční nebo státní instituce, 

zaměstnance, konkurenci atd. Aby mohla být finanční analýza zpracována kvalitně, je 

potřeba mít přístup k informacím o podniku. Klíčové zdroje informací jsou zejména 

vnitropodnikové účetní výkazy, výroční zprávy, oficiální ekonomické statistiky apod. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

„Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví firmy, 

identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům, a determinovat 

silné stránky, na kterých by firma mohla stavět.“ (Blaha, Jindřichovská, 2006) 

 

2.1.1 Zdroje finanční analýzy 
 

Pro dosažení relevantních výsledků je potřeba nejprve získat data umožňující kvalitní 

zpracování finanční analýzy. Zdroje těchto dat lze rozčlenit na interní a externí. Interní 

zdroje obsahují informace bezprostředně se dotýkající analyzovaného podniku, 
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především tedy jeho účetní výkazy. V první řadě je to rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

Potom výkaz cash flow neboli přehled finančních toků, přehled o změnách vlastního 

kapitálu a příloha k účetní závěrce. Cenné informace nalezneme i ve výroční zprávě, 

různých firemních statistikách, ve zprávách auditorů nebo samotných vedoucích 

pracovníků podniku. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013; Růčková, 2015). 

 

„Finanční analýza představuje rozbor údajů, jejichž prvotním a zpravidla hlavním 

zdrojem je finanční účetnictví.“ (Máče, 2006) 

 

Dalšími zdroji pro čerpání informací jsou zdroje externí, kam řadíme informace 

pocházející z vnějšího prostředí. Patří sem například oficiální ekonomické statistiky, 

mezinárodní či odvětvové analýzy, analýzy národního hospodářství, burzovní 

informace, komentáře a další informace z odborného tisku. (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013; Růčková, 2015). 

 

2.1.2 Uživatelé finanční analýzy 
 

Uživatelů finanční analýzy je velké množství, a to zejména z toho důvodu, že se jejím 

uživatelem může stát kdokoliv, koho toto téma zajímá a kdo finanční analýzu a její 

výstupy dokáže využít (Kalouda, 2015).  

 

V praxi je možné uživatele finanční analýzy rozdělit na interní a externí. Interní 

uživatelé jsou: 

a) manažeři – jsou často i zpracovateli finanční analýzy - její výstupy využívají 

k plánování cílů podniku, pro finanční řízení, ale i ke každodenní práci, 

b) zaměstnanci – mají zájem na prosperitě a stabilitě podniku, zejména pak na 

jistotě zaměstnání a stabilitu v mzdové a sociální oblasti, 

c) odbory (Vochozka, 2011). 

Mezi externí uživatele finanční analýzy patří především: 

a) konkurence – může z finanční analýzy získat o podniku důležité informace 

a využít je ve svůj prospěch a v neprospěch protivníka, 
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b) investoři a akcionáři – sledují výkonost a hospodaření podniku a podle toho 

rozhodují o poskytování kapitálu a provádění investic, 

c) banky a další věřitelé – věřitel se dle informací získaných z finanční analýzy 

může rozhodnout o tom, v jaké výši, za jakých podmínek a jestli vůbec úvěr 

poskytne, 

d) stát a jeho orgány – využívají informace většinou k různým statistickým šetření, 

ale také ke kontrole vykázaných daní, 

e) obchodní partneři – zaměřují se zejména na schopnost podniku plnit své závazky 

plynoucí z obchodních vztahů, sledují tedy především zadluženost, solventnost 

a likviditu podniku (Vochozka, 2011). 

 

2.2 Metody finanční analýzy 
 

K posouzení finančního zdraví podniku je v současné době možné použít celou řadu 

metod. Při výběru metody je ale vždy nutné zvážit její vhodnost přímo pro konkrétní 

firmu. Zvolená metoda musí být účelná, spolehlivá a vynaložené náklady by měly být 

odpovídající výsledku. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím volbu metody finanční 

analýzy je skutečnost, pro koho jsou výsledky určeny. Obvykle se v ekonomii rozlišují 

dva typy analýzy, prostřednictvím kterých je možné situaci podniku zhodnotit. Jedná se 

o analýzu fundamentální a analýzu technickou. Zpravidla je ale žádané, aby se tyto dva 

přístupy vzájemně kombinovaly a podporovaly (Růčková, 2015). 

 

Fundamentální analýza je založena spíše na mimořádných znalostech týkajících se 

ekonomických a neekonomických procesů, kterými by měl analytik disponovat. Vstupní 

data spíše kvalitativního charakteru mohou být zpracovávány metodami 

standardizovanými či metodami specifickými, většinou však bez algoritmizovaných 

postupů (Kalouda, 2015; Růčková 2015). 

 

Technická analýza oproti tomu využívá právě algoritmizované metody, jako jsou 

metody matematické, nebo matematicko-statistické. Data jsou zpracovávána 

kvantitativně a jsou většinou ekonomické povahy. Finanční analýzu lze tedy zařadit 

právě do této kategorie (Růčková, 2015). 
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Metody finanční analýzy mohou být pro co nejlepší orientaci rozdělit na metody 

elementární a metody vyšší. 

 

Elementární metody finanční analýzy zpracovávají informace z účetních výkazů 

a jiných zdrojů pomocí elementárních matematických postupů, členíme je na: 

 analýza stavových (absolutních) ukazatelů, 

 analýza rozdílových a tokových ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů (Máče, 2006). 

 

Vyšší metody finanční analýzy jsou používány v závislosti na hlubších znalostech, 

zejména matematické statistiky a k jejich aplikaci je potřeba kvalitního softwaru. 

V praxi nejsou tyto metody k hodnocení firemní situace používány příliš běžně, 

zabývají se jimi zpravidla specializované firmy. Lze je rozlišit na matematicko-

statistické a nestatistické metody (Růčková, 2015; Kalouda 2015).  

 

2.3 Analýza absolutních ukazatelů 
 

Analýza absolutních ukazatelů vychází z údajů uvedených v účetních výkazech. 

Zkoumaná data jsou porovnávána vždy za konkrétní rok s rokem předešlým. Sledovány 

jsou jak absolutní změny těchto dat, tak i změny relativní, neboli procentní (Máče, 

2006). 

 

2.3.1 Horizontální analýza 
 

V případě horizontální analýzy je porovnáván vývoj absolutních ukazatelů v čase, 

nejčastěji vzhledem k nějakému minulému období. Je zjišťováno, jak se absolutně 

změnila konkrétní položka v rozdílu základního a běžného období, a poté, kolik tato 

změna činí v procentech (Kislingerová, 2001).  

 

Položky jsou mezi jednotlivými roky porovnávány po řádcích, tedy horizontálně, z toho 

horizontální analýza (Máče 2006). Postup pro výpočet je následující: 
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𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í –  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í −  𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
× 100 

 

(Růčková, 2015) 

 

2.3.2 Vertikální analýza 
 

Při vertikální analýze je srovnávána struktura účetního výkazu určitého roku s výkazy 

minulých let. V daném roce je zkoumáno, jaký podíl mají na vybrané globální veličině 

veličiny dílčí. Z výsledků zjištěných za několik po sobě jdoucích období potom lze 

vyčíst, k jakým pohybům a na jaké bázi dochází v majetkové nebo kapitálové struktuře. 

Tyto informace jsou pro podnik velmi důležité, protože reportují skutečné dění 

v podniku, které je potom možné porovnat se situací v odvětví a zjistit tak podobnosti 

a nedostatky. Díky vertikální analýze lze také sledovat, jak se jednotlivé podniky na 

rozdíl od jiných dokáží přizpůsobit novým podmínkám (Kislingerová, 2001). 

 

Rozbor ukazatelů probíhá od shora dolů, proto hovoříme o vertikální analýze (Máče, 

2006). 

 

2.4 Analýza fondů finančních prostředků 
 

Analýzu fondů finančních prostředků lze řadit k metodám, které využívají rozdílových 

ukazatelů. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se specializuje na analýzu 

účetních výkazů, které v sobě nesou tokové veličiny. Jde tedy hlavně o výkaz zisku 

a ztráty a výkaz cash flow, ale i o rozvahu (Růčková, 2015). 

 

Analýza fondů finančních prostředků slouží také ke zjištění, zda podnik disponuje 

dostatečnými aktivy k převýšení svých splatných závazků, což vypovídá o finanční 

likviditě podniku (Nývltová, Marinič, 2010). 
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2.4.1 Čistý pracovní kapitál 
 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je jeden z nejvýznamnějších rozdílových ukazatelů, a to 

zejména kvůli jeho vlivu na platební schopnost podniku. Reprezentuje část oběžného 

majetku financovaného dlouhodobým kapitálem. Pokud má být daný podnik likvidní, je 

třeba mít přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými zdroji (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013). Výpočet vypadá následovně: 

 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 

(Kislingerová, 2001) 

 

2.4.2 Čisté pohotové prostředky 
 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) zobrazují okamžitou likviditu aktuálně splatných 

krátkodobých závazků. Dosáhnout nejvyššího stupně likvidity je možné, pokud do 

pohotových peněžních prostředků zahrneme pouze hotovost a peníze na běžném účtu. 

Někdy se ale mezi pohotové peněžní prostředky řadí i krátkodobé termínované vklady 

a krátkodobé cenné papíry (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). Čisté pohotové 

prostředky lze vypočítat pomocí vzorce: 

 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

 

2.4.3 Čistý peněžně-pohledávkový fond 
 

Čistý peněžně-pohledávkový fond (ČPPF) představuje kompromis mezi oběma již 

zmíněnými rozdílovými ukazateli. U výpočtu jsou z oběžných aktiv vyloučeny zásoby, 

případně i nelikvidní (dlouhodobé) pohledávky a poté jsou od takto upravených 

oběžných aktiv odečteny krátkodobé závazky (Sedláček, 2011). Vzorec pro výpočet 

vypadá takto: 
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Č𝑃𝑃𝐹 = (𝑂𝐴 − 𝑍 − 𝐷𝑃) − 𝐾𝑍 

 

(Sedláček, 2011) 

 

2.5 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Poměrové ukazatele patří mezi základní nástroje finanční analýzy. Pomocí podílu 

vyjadřují vzájemný vztah dvou položek z účetních výkazů. Aby bylo možné dosáhnout 

určité vypovídací hodnoty vypočtených ukazatelů, je nutné, aby byl mezi 

poměřovanými položkami vzájemný vztah. Poměrových ukazatelů existuje velké 

množství, proto jsou účelně seskupovány podle určitého aspektu finančního stavu 

podniku. Nejdůležitějším faktorem při volbě ukazatelů je cíl, jaký chceme analýzou 

poměrových ukazatelů získat (Máče, 2006). 

 

2.5.1 Ukazatele likvidity a platební schopnosti 
 

Likvidita je nejčastěji interpretována jako schopnost podniku hradit své závazky včas. 

Ukazatelé likvidity dávají do poměru to, čím je možné zaplatit, s tím, co je třeba 

zaplatit. Primárně tito ukazatelé pracují s položkami oběžných aktiv a krátkodobých 

cizích zdrojů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Pro udržení finanční rovnováhy podniku je důležité, aby likvidita nebyla příliš nízká, 

ale ani příliš vysoká. Podnik by měl tedy usilovat o vyváženou likviditu, která zajistí 

uspokojivé zhodnocení prostředků, ale i schopnost plnit své závazky (Růčková, 2015). 

 

Ke zhodnocení likvidity lze využít tři základní ukazatele, a to běžnou likviditu, 

pohotovou likviditu a okamžitou likviditu. 

 

Běžná likvidita (likvidita III. stupně) určuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku. Vypovídací schopnost tohoto ukazatele ovlivňuje skladba 

oběžných aktiv, jako například nadměrné množství zásob. Výsledek pak může být díky 

této skutečnosti zkreslený (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). Běžnou likviditu 

vypočítáme pomocí vzorce: 
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𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

(Máče, 2006) 

 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) pracuje v čitateli s oběžnými aktivy, kde ale na 

rozdíl od běžné likvidity navíc eliminuje vliv zásob na výsledný ukazatel likvidity 

(Máče, 2006). Vzorec pro výpočet pohotové likvidity je následující: 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

(Máče, 2006) 

 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) představuje nejužší vymezení likvidity, protože 

do ní vstupují jen ty nejlikvidnější položky. Zpravidla se jedná o peníze na běžných 

účtech, hotovost a krátkodobý finanční majetek, tedy volně obchodovatelné cenné 

papíry (Růčková, 2015). 

 

„Měří schopnost účetní jednotky hradit okamžitě splatné závazky.“ (Máče, 2006) 

 

Okamžitou likviditu lze vypočítat pomocí vzorce: 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

(Máče, 2006) 

 

2.5.2 Ukazatele rentability 
 

Ukazatele rentability slouží k měření výdělečné schopnosti a míry zhodnocení 

vynaložených prostředků, kterými můžou být například aktiva či kapitál. Stěžejní 
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ukazatel efektivnosti je přebytek výnosů nad výdaji, tedy v případě kladného výsledku 

zisk, v případě záporného ztráta (Nývltová, Marinič, 2010). 

 

Obecně při výpočtu ukazatele rentability vstupuje do poměru zisk a částka vloženého 

kapitálu. V časové řadě by měly mít rostoucí tendenci. Nejdůležitější jsou ukazatele 

rentability pro akcionáře a potencionální investory (Růčková, 2015). 

 

Rentabilita aktiv (ROA – Return On Assets) vyjadřuje návratnost, neboli výdělečnou 

schopnost vloženého kapitálu ve formě aktiv (Nývltová, Marinič, 2010). Lze ji zjistit 

podle vzorce: 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

(Máče, 2006) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) měří výnosnost kapitálu, 

který do podniku vložili jeho vlastníci či akcionáři (Růčková, 2015).  

 

„Jde o ukazatel, s jehož pomocí mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice.“ (Růčková, 2015) 

 

Vztah pro výpočet rentability vlastního kapitálu je následující: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE – Return On Capital 

Employed) je ukazatel, který komplexně zobrazuje efektivnost hospodaření podniku 

a vyjadřuje stupeň zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných jak vlastním, tak 
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i cizím dlouhodobým kapitálem (Růčková, 2015). Hodnotu ukazatele je možné zjistit 

podle vzorce: 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)
 

 

(Růčková, 2015) 

 

Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales) poměřuje zisk podniku s jeho celkovými 

tržbami. Výsledná hodnota ukazatele vypovídá, kolik korun zisku přinesla účetní 

jednotce jedna koruna tržeb (Máče, 2006). Vzorec pro výpočet vypadá následovně: 

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

(Máče, 2006) 

 

2.5.3 Ukazatele zadluženosti 
 

Ukazatele zadluženosti poskytují informace o tom, do jaké míry byl podnik financován 

vlastními a cizími zdroji. Zároveň měří míru zadluženosti podniku, neboli rozsah dluhů, 

které byly k financování podniku použity. Zadluženost zvyšuje riziko finanční 

nestability, nicméně nemusí mít vždy na podnik jen negativní dopad. Její růst může 

zvýšit rentabilitu podniku, a tím přispět k navýšení jeho tržní hodnoty (Sedláček, 2011). 

 

Jedním ze základních ukazatelů zadluženosti je koeficient samofinancování. 

Vyjadřuje, do jaké míry jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů, či investorů 

(Růčková, 2015). Při výpočtu tedy vstupuje do poměru vlastní kapitál a celková aktiva: 

 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

(Růčková, 2015) 
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Celková zadluženost je dalším velmi důležitým ukazatelem zadluženosti. Při jejím 

výpočtu musíme respektovat schopnost splácet úroky, které z dluhů plynou a také 

příslušnost k odvětví (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

„Udává, z kolika procent jsou celková aktiva financována cizím kapitálem.“ (Máče, 

2006) 

 

Vzorec pro výpočet celkové zadluženosti je následující: 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

 

Míra zadluženosti je dalším významným a často využívaným ukazatelem zadluženosti, 

který udává, do jaké míry by mohly být ohroženy nároky věřitelů. Proto je tento 

ukazatel důležitý zejména pro bankovní instituce, a to v případě, kdy podnik žádá 

o úvěr a banka se musí rozhodnout o jeho poskytnutí, či zamítnutí. Pro toto rozhodnutí 

je podstatný časový vývoj ukazatele, tedy zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje, nebo 

snižuje (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). Ukazatel míry zadluženosti vypočítáme 

díky vzorci: 

 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

 

Úrokové krytí je ukazatel informující o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Ta 

část zisku, která je vyprodukována cizím kapitálem, by prakticky měla stačit na pokrytí 

nákladů na vypůjčený kapitál. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lepší je finanční 

stabilita podniku (Sedláček, 2011). Vzorec pro úrokové krytí vypadá takto: 
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Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 

(Blaha, 2006) 

 

Ukazatel zadluženosti doba splácení dluhů udává počet roků, za které bude podnik 

schopný vlastními silami splatit všechny své dluhy. Obecně je považován za optimální 

klesající trend ukazatele (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). Vypočítáme ho ze 

vztahu: 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
 

 

 

2.5.4 Ukazatele aktivity a využití majetku 
 

Informace o tom, jak efektivně umí podnik hospodařit se svými aktivy a jejich složkami 

- například zda jich má zbytečně mnoho, nebo naopak málo - přináší ukazatelé aktivity. 

Nejčastěji je možné rozlišovat dva druhy ukazatelů aktivity, a to ukazatele počtu 

obrátek a ukazatele doby obratu. Ukazatele počtu obrátek měří, kolikrát se za daný 

časový interval obrátí určitá složka majetku. Dobu, během které je majetek vázán 

v určité formě, pak udávají ukazatelé doby obratu (Máče, 2006). 

 

Obrat aktiv je souhrnný ukazatel, který vypovídá o tom, kolikrát se celková aktiva 

obrátí za jeden rok (Scholleová, 2012). Do poměru vstupují tržby a aktiva: 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

(Scholleová, 2012) 

 

Obrat zásob je dalším z ukazatelů počtu obrátek. Jeho výsledná hodnota udává, 

kolikrát se během jednoho roku přemění zásoby v jiné formy oběžného majetku, a to až 
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po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob (Scholleová, 2012). Vzorec pro 

výpočet ukazatele je následující: 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

 

(Scholleová, 2012) 

 

Doba obratu zásob představuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby v podniku 

vázány, až do fáze jejich spotřeby v podobě materiálu či surovin, nebo do fáze jejich 

prodeje jako hotových výrobků (Scholleová, 2012). Dobu obratu zásob lze zjistit díky 

vzorci: 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 × 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

(Scholleová, 2012) 

 

Doba obratu pohledávek udává počet dnů, během kterých musí firma čekat, než 

dostane od odběratelů zaplaceno za již prodané výrobky a služby. Ukazuje tedy 

průměrnou dobu splatnosti pohledávek (Scholleová, 2012; Máče, 2006). Vzorec pro 

výpočet tohoto ukazatele je následující: 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 × 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

(Máče, 2006) 

 

Dobra obratu závazků určuje dobu mezi nákupem zásob a zaplacením tohoto nákupu. 

Podnik tak během tohoto období čerpá od svých dodavatelů bezplatný obchodní úvěr. 

S ohledem na zajištění likvidity podniku by tato doba měla přesahovat dobu obratu 

pohledávek (Scholleová, 2012; Máče, 2006). Vzhledem k dostupným výkazům podniku 

lze pro výpočet použít následující vzorec: 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů × 360

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 

 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

 

2.6 Analýza soustav ukazatelů 
 

Analýza prostřednictvím rozdílových či poměrových ukazatelů vyžaduje výpočet 

velkého množství těchto ukazatelů, které mají navíc různou interpretaci a také 

omezenou vypovídací schopnost, protože se zaměřují na pouze na určitý úsek činnosti 

firmy. Vznik souhrnných indexů hodnocení bylo tedy výsledkem snahy o nalezení 

jediného ukazatele, který by dokázal zobrazit silné a slabé stránky firmy i bez větších 

znalostí z oblasti finanční analýzy. Rostoucí počet ukazatelů v modelu umožňuje 

detailnější zobrazení situace firmy, avšak velké množství ukazatelů v modelu zároveň 

může ztěžovat orientaci a zkreslovat výsledné hodnocení firmy (Růčková, Roubíčková, 

2012; Sedláček, 2011). 

 

Primárně lze při vytváření soustav ukazatelů rozlišovat soustavy hierarchicky 

uspořádaných ukazatelů a účelově vybrané skupiny ukazatelů. Ty dále můžeme podle 

účelu jejich použití členit na: 

1) Bonitní modely – neboli diagnostické, se prostřednictvím jednoho syntetického 

ukazatele snaží vyjádřit pozici a finanční situaci firmy. 

2) Bankrotní modely – neboli predikční, představují tzv. systémy včasného 

varování, protože dle chování určených ukazatelů indikují možné ohrožení 

finančního zdraví firmy (Sedláček, 2011). 

 

2.6.1 Altmanův index finančního zdraví 
 

Je jedním z bankrotních modelů, který je označován i jako Atlmanova formule bankrotu 

či Z-skóre. Byl publikován v roce 1968 a jeho autorem je profesor Edward Altman. Z-

skóre slouží zejména jako doplňující složka k finanční analýze a vyjadřuje finanční 

situaci firmy (Sedláček, 2011). 
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Profesor Altman stanovil diskriminační funkci k výpočtu Z-skóre nejprve pro firmy 

s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze a roku 1983 tuto diskriminační funkci 

aktualizoval i pro ostatní firmy (Sedláček, 2011). Z-skóre pro firmy, které nejsou 

veřejně obchodovatelné na burze, se dle Altmana vyčíslí ze vztahu: 

 

𝑍 = 0,717 × 𝑋1 + 0,847 × 𝑋2 + 3,107 × 𝑋3 + 0,42 × 𝑋4 + 0,998 × 𝑋5 

 

kde: X1 = čistý pracovní kapitál/celková aktiva, 

 X2 = nerozdělený zisk minulých let/aktiva celkem, 

X3 = zisk před zdaněním a úroky/aktiva celkem, 

X4 = vlastní kapitál/cizí zdroje, 

X5 = tržby/aktiva celkem (Scholleová, 2012). 

 

Výsledky Altmanova modelu jsou zobrazeny v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 1: Interpretace výsledků Altmanova modelu 

 (Vlastní zpracování dle: Růčková, 2015) 

hodnoty nižší než 1,2 pásmo bankrotu 

hodnoty od 1,2 do 2,9 pásmo šedé zóny 

hodnoty nad 2,9 pásmo prosperity 

 

2.6.2 Indexy důvěryhodnosti IN 
 

Neboli modely IN, byly zpracovány na základě výsledku analýzy 24 významných 

matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení manžely Neumaierovými, 

a to ve snaze zhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí. K jejich 

vzniku přispěly manželům Neumaierovým i praktické zkušenosti z analýz více než 

1000 českých firem (Růčková, 2015). 

 

Celkem vznikly 4 indexy IN, které byly pojmenovány podle let, ve kterých vznikly. 

První index IN95 vypovídá o důvěryhodnosti podniku, IN99 je index tvorby hodnoty 

pro vlastníka, index IN01 propojuje bonitní a bankrotní model, umožňuje hodnocení 

vývoje podniku v čase a hodí se spíše pro větší společnosti. Poslední a nejnovější index 
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je pak IN05, který je aktualizací indexu IN01, kde hlavní změnou bylo posunutí hranic 

pro zařazení podniku do kategorie dle výsledku (Vochozka, 2011). Index IN05 vypadá 

následovně: 

 

𝐼𝑁05 = 0,13 × 𝑋1 + 0,04 × X 2 + 3,97 × 𝑋3 + 0,21 × 𝑋4 + 0,09 × 𝑋5 

 

kde: X1 = aktiva/cizí zdroje, 

X2 = EBIT/nákladové úroky, 

X3 = EBIT/aktiva, 

X4 = výnosy/aktiva, 

X5 = oběžná aktiva/krátkodobé závazky (Scholleová, 2012). 

 

Interpretace výsledných hodnot indexu důvěryhodnosti IN05 je následující: 

 

Tabulka č. 2: Interpretace výsledků indexu IN05 

(Vlastní zpracování dle: Scholleová, 2012) 

hodnota pod 0,9 podnik míří k bankrotu (s pravděpodobností 86 %) 

hodnota od 0,9 do 1,6 pásmo šedé zóny 

hodnota nad 1,6 podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67 %) 

 

Výhodou IN05 je, že byl vytvořen s ohledem na české podmínky a zároveň přijímá 

i hledisko vlastníka, proto je možné dle výsledných hodnot předpovídat vývoj podniku 

s velkou pravděpodobností. Naopak problém může nastat v okamžiku, kdy podnik není 

zadlužený a ukazatel nákladového krytí (X2) je tak příliš velké číslo. V tomto případě se 

doporučuje omezit výsledek tohoto ukazatele na hodnotu 9 (Scholleová, 2012). 

 

2.7 SWOT analýza 
 

SWOT analýza je díky její jednoduchosti a srozumitelnosti velmi oblíbeným 

diagnostickým nástrojem. Na jednom místě zobrazuje informace vypovídající jak 

o současné situaci podniku, tak o předpokládaných podmínkách pro jeho budoucí vývoj. 

Lze ji využít pro účely firem či skupin, ale i pro účely individuální. Prostřednictvím 
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SWOT analýzy je možné zhodnotit vnější i vnitřní podmínky, označit silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby, které mohou mít vliv na uskutečnění cíle (Horská, 2009). 

 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie firmy 

a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které 

nastávají v prostředí. (Jakubíková, 2012) 

 

Schéma SWOT analýzy má podobu čtyř kvadrantů a je vymezeno písmeny, která tvoří 

její název: 

 

S (Strenghts)   popis silných stránek 

W (Weaknesses) popis slabých stránek a nedostatků 

O (Opportunities) předpověď příležitostí 

T (Threats)  předpověď hrozeb 

 

Každý z pojmů je umístěn do jednoho kvadrantu – kladné hodnoty na levou stranu, 

záporné na pravou, současný stav do horní části, budoucí prognózy do dolní (Horská, 

2009). 

 

Tabulka č. 3: Schéma SWOT analýzy 

(Vlastní zpracování dle: Horská, 2009) 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

v čem je firma jedinečná, její 

nejsilnější stránky, největší 

úspěchy 

ve které oblasti má firma 

problémy a jaké jsou ty největší, 

z čeho se může poučit 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

největší výzvy a příležitosti, 

které může firma využít pro 

rozvoj a co by pro ni znamenaly 

kde by se mohly vyskytnout 

problémy, jak by mohly ohrozit 

dosažení cíle a jak se na ně 

připravit 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 

V této části bakalářské práce nejprve krátce představím analyzovanou společnost. Dále 

vypočítám vybrané ukazatele finanční analýzy a nakonec celkově zhodnotím finanční 

situaci společnosti pomocí SWOT analýzy, abych v kapitole 4 Vlastní návrhy řešení 

přestavila návrhy vedoucí ke zlepšení stávající situace. 

 

Hodnoty získané prostřednictvím finanční analýzy budou porovnávány s hodnotami 

oborového průměru, které budou získány pomocí údajů z finančních analýz podnikové 

sféry Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o odvětví I Ubytování, stravování 

a pohostinství, konkrétně Stravování a pohostinství. 

 

3.1 Informace o analyzované společnosti 
 

Tabulka č. 4: Základní údaje o společnosti 

(Vlastní zpracování) 

Datum zápisu 12. 11. 2010 

Identifikační číslo 29258448 

Statutární orgán jednatelé 

Předmět podnikání 

Výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; 

Hostinská činnost 

 

Společnost Gastroprofit, s.r.o. byla založena v roce 2010 Jaroslavem Kačírkem, 

Oldřichem Peprlou a Ivem Fišerem. Na základním kapitálu se podíleli rovným dílem 

a každý z nich tak ve společnosti vlastní třetinový podíl. Jednateli jsou pan Kačírek 

a pan Peprla. Firma vznikla zejména za účelem provozování franšízy Subway. 

 

Subway je světový franšízový řetězec tzv. rychlého občerstvení, nicméně na rozdíl od 

ostatních podobných řetězců se Subway zaměřuje především na zdravou stravu. 

Převažujícím sortimentem nabízeným v restauracích Subway jsou sendviče, saláty a 
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wrapy, připravované vždy s čerstvých surovin. Zákazníci si dále mohou vybrat ze 

širokého sortimentu nápojů a drobných pochutin. 

 

Značku Subway založili v roce 1965 Fred DeLuca a Dr. Peter Buck v americkém 

Connecticutu, kde společně otevřeli svůj první obchod se sendviči. V roce 1989 bylo 

otevřeno již 3000 poboček, a to ve všech 50 amerických státech. Tato čísla nadále velmi 

rychle rostla a v současné době jde s počtem přesahujícím 44 000 poboček ve 112 

světových zemích o největší franšízový řetězec na světě prodávající sendviče a podle 

údajů z roku 2016 i o řetězec s největším počtem poboček restaurací rychlého 

občerstvení vůbec (Subway, 2017).  

 

 

Obrázek č. 1: Logo Subway  

(Zdroj: Subway, 2017) 

 

3.2 Analýza absolutních ukazatelů 
 

V této části bude provedena analýza extenzivních, neboli absolutních ukazatelů, a to 

prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů vybraného podniku. 

Získané výsledky poskytují informace o vývoji a struktuře zkoumaných položek 

z časového hlediska. 

 

3.2.1 Horizontální analýza rozvahy 
 

Horizontální analýza porovnává vývoj absolutních ukazatelů vzhledem k minulému 

časovému období, kterým je zpravidla jeden rok. Následující tabulka zobrazuje hodnoty 

získané horizontální analýzou aktiv, a to jak v absolutním, tak v procentuálním 

vyjádření. 
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Tabulka č. 5: Horizontální analýza aktiv – absolutní a procentuální změna 

(Vlastní zpracování dle rozvahy podniku) 

Horizontální analýza aktiv 

 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

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

Aktiva celkem -311 -13,29 1 781 87,78 -162 -4,25 

Dlouhodobý majetek -272 -16,46 1 676 121,45 -409 -13,38 

Nehmotný -15 -33,33 -14 -46,67 -16 -100,00 

Hmotný -257 -15,99 1 690 125,19 -393 -12,93 

Oběžná aktiva -48 -7,07 48 7,61 290 42,71 

Zásoby 13 9,63 -33 -22,30 91 79,13 

Dlouhodobé pohledávky 74 0,00 -10 -13,51 -64 -100,00 

Krátkodobé pohledávky -135 -100,00 67 0,00 -18 -26,87 

Krátkodobý finanční 

majetek 
0 0,00 24 5,87 281 64,90 

Časové rozlišení 9 100,00 57 316,67 -43 -57,33 

 

V rámci čtyř zkoumaných let celková aktiva zaznamenala nárůst pouze v roce 2015, 

kdy se jejich hodnota oproti minulému roku zvýšila o 1 781 000 Kč, tedy o 87,78 %, 

a to v návaznosti na nákupu nového majetku, což způsobilo zvýšení dlouhodobého 

hmotného majetku o 1 690 000 Kč, který dosáhl nárůstu také pouze v roce 2015. 

V ostatních letech má hodnota celkových aktiv i dlouhodobého majetku – hmotného 

i nehmotného – klesající trend, což je způsobeno zejména v případě dlouhodobého 

majetku každoročním snižováním jeho hodnoty prostřednictvím odpisů. 

 

Na nárůstu celkových aktiv v roce 2015 se podílelo také zvýšení hodnoty oběžných 

aktiv. Tato hodnota se v porovnání s předchozím rokem zvedla o 48 000 Kč, neboli 

7,61 %. Oběžná aktiva zachovávají rostoucí trend i v roce 2016, kdy zjištěný nárůst 

ještě převýšil předchozí zlepšení v roce 2015, a to téměř šestkrát - hodnota oběžných 

aktiv se navýšila o 290 000 Kč, tedy o 42,71 %. Nárůst v těchto letech způsobilo 

zejména navýšení množství zásob. Jejich hodnota v roce 2016 vzrostla oproti roku 

předchozímu o 79,13 %. Rostoucí trend vykazovala hodnota zásob také v roce 2014, 

kdy došlo ke zvýšení jejich hodnoty celkem o 9,63 %. Rok 2015 je pak jediným rokem, 

kdy u zásob došlo k poklesu, a to o 22,3 %.  
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Snížení stavu zásob a zároveň zvýšení oběžných aktiv v roce 2015 je zapříčiněno 

potřebou většího množství finančních prostředků, což lze pozorovat konkrétně na růstu 

krátkodobého finančního majetku v roce 2015 o 5,87 %. Stejně tak došlo 

k nárůstu i v roce 2016, a to o téměř 65 %. Podíl na tomto nárůstu má i splacení části 

krátkodobých pohledávek. 

 

Vývoj dlouhodobých a krátkodobých pohledávek je různý. Dlouhodobé pohledávky 

vykazují nejprve nárůst o 74 000 Kč v roce 2014, kdy došlo k prodeji části majetku 

společnosti. V dalších letech už je jejich trend v návaznosti na platby od odběratelů 

klesající. Krátkodobé pohledávky zaznamenaly jediný nárůst v roce 2015, a to z důvodu 

zvýšení prodejní činnosti v oblasti cateringu. 

 

Vývoj aktiv a jejich hodnot získaných horizontální analýzou je zobrazen v následujícím 

grafu: 

 

 
Graf č. 1: Horizontální analýza aktiv 

(Vlastní zpracování) 

 

Stejně jako z předchozí tabulky lze z grafu č. 1 vyčíst výraznou kladnou změnu 

dlouhodobého majetku v roce 2015 oproti roku 2014. 

 

Tabulka č. 6 zobrazuje horizontální analýzu pasiv. V tabulce je zachycena jak jejich 

absolutní, tak i procentuální změna. 
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Tabulka č. 6: Horizontální analýza pasiv – absolutní a procentuální změna 

(Vlastní zpracování dle rozvahy podniku) 

Horizontální analýza pasiv 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

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

Pasiva celkem -311 -13,29 1 781 87,78 -162 -4,25 

Vlastní kapitál 291 30,28 -495 -73,88 235 20,17 

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

VH minulých let 166 12,42 291 24,85 -495 -56,25 

VH běžného období 125 75,30 -786 -270,1 730 147,47 

Cizí zdroje -602 -18,24 2 276 84,33 -397 -7,98 

Dlouhodobé závazky 0 0,00 0 0,00 506 100,00 

Krátkodobé závazky -602 -18,24 2 276 84,33 -903 -18,15 

 

Vývoj celkových pasiv je stejný jako vývoj celkových aktiv. Jejich hodnota se zvýšila 

pouze v roce 2015 o 1 781 000 Kč, což oproti roku 2014 znamenalo nárůst o 87,78 %. 

V ostatních letech byl u celkových pasiv zaznamenán pokles, a to nejprve o 13,29 % 

a potom o 4,25 %. Výrazný nárůst celkových pasiv byl v roce 2015 způsoben hlavně 

velkým navýšením cizích zdrojů, které se oproti roku 2014 zvýšily o 2 276 000 Kč, tedy 

o 84,33 %. V roce 2014 došlo oproti roku 2013 k 18,24% snížení a v roce 2016 

v porovnání s rokem 2015 k 7,98% snížení. 

 

Změny pozorovatelné u cizích zdrojů mají na svědomí převážně změny krátkodobých 

závazků, a to konkrétně závazků ke společníkům. Zatímco v letech 2014 a v 2016 se 

společnosti dařilo tyto závazky snižovat, v roce 2015 došlo k jejich výraznému zvýšení, 

a to z důvodu potřeby prostředků pro otevření nové pobočky restaurace Subway. 

Společnost v tomto případě volila úvěr od společníků zejména kvůli výhodě absence 

úroků z úvěru. 

 

Pro vlastní kapitál byl rok 2015 jediným rokem, kdy došlo k jeho snížení, a to 

o 495 000 Kč, tedy o 73,88% oproti roku 2014. V roce 2014 byl vlastní kapitál navýšen 

o 291 000 Kč a v roce 2016 o 235 000 Kč. V procentuálním vyjádření proběhl nárůst 

o 30,28 % a o 20,17 %. Základní kapitál zůstává během všech sledovaných obdob beze 

změny. 
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Výsledek hospodaření minulých let má v období 2013-2015 rostoucí tendenci. V roce 

2014 došlo k jeho zvýšení o 166 000 Kč a v roce 2015 o 291 000 Kč. Změna výsledku 

hospodaření minulých let v posledním roce znamenala pokles o 56,25 %. Výsledek 

hospodaření běžného období zaznamenal v roce 2014 nárůst, stejně jako výsledek 

hospodaření minulých let, došlo k jeho zvýšení o 125 000 Kč, tedy o 75,3 %. V roce 

2015 došlo k výraznému poklesu výsledku hospodaření běžného období, a to 

o 786 000 Kč. V posledním roce došlo však opět ke zvýšení o 730 000 Kč. 

 

Pokles výsledku hospodaření běžného období v roce 2015 způsobilo větší množství 

nákladů, které podniku vznikly z důvodu otevření nové restaurace a jejího uvedení do 

provozu. V roce 2016 došlo opět k navýšení výsledku hospodaření běžného období, 

protože tato restaurace už přispívala ke zvyšování tržeb a výnosů podniku. 

 

Následující graf zobrazuje vývoj pasiv po jejich horizontální analýze: 

 

 

Graf č. 2: Horizontální analýza pasiv 

(Vlastní zpracování) 

 

Z grafu č. 2 je dobře vidět výrazný nárůst cizích zdrojů z roku 2014 na rok 2015. Stejně 

tak je ve stejných letech dobře viditelný propad vlastního kapitálu. V roce 2016 došlo 

opět ke snížení cizích zdrojů a ke zvýšení vlastního kapitálu. 
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3.2.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
 

Hodnoty vycházející z horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát jsou uspořádány do 

následující tabulky jak v absolutní, tak i v procentuální změně: 

 

Tabulka č. 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát – absolutní a procentuální změna 

(Vlastní zpracování dle výsledovky podniku) 

Horizontální analýza výkaz zisku a ztrát 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

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

Tržby za prodej zboží 365 5,30 -52 -0,72 5 710 79,28 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
223 57,62 66 10,82 67 9,91 

Výkony 224 58,03 66 10,82 67 9,91 

Výkonová spotřeba 298 11,08 766 25,64 6 264 166,91 

Osobní náklady -20 -1,55 -15 -1,18 1 390 110,85 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu 
40 100,00 -40 -100,00 0 0,00 

Provozní VH 128 57,14 -787 -223,60 793 182,30 

VH za účetní období 125 75,30 -786 -270,10 730 147,47 

VH před zdaněním 125 75,30 -786 -270,10 730 147,47 

 

Tržby za prodej zboží vzrosty v roce 2014 oproti roku 2013 o 365 000 Kč, což 

znamenalo 5,3% zlepšení. V roce 2015 přišlo snížení o 52 000 Kč, které 

v procentuálním vyjádření bylo pouze 0,72 % a v roce 2016 došlo v porovnání s rokem 

2015 opět ke zlepšení, a to o celých 5 710 000 Kč, tedy o 79,28 %. Toto výrazné 

zlepšení přišlo z důvodu otevření nové restaurace, která v roce 2016 zajistila společnosti 

téměř dvojnásobné tržby, oproti roku 2015. 

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly v roce 2014 o 57,62 %, v roce 2015 

o 10,82 % a v roce 2016 o 9,91 %. Vývoj výkonů je až na drobný rozdíl ve zlepšení 

v roce 2014 totožný. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu zaznamenaly 

v roce 2014 100% nárůst, což bylo způsobeno výjimečným odprodejem části majetku 

společnosti právě v tomto roce. Proto došlo v roce 2015 zase k 100% poklesu těchto 

tržeb. V roce 2016 se jejich hodnota opět drží na nule. 
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Výkonová spotřeba má během všech analyzovaných období rostoucí tendenci. V roce 

2014 došlo k jejímu zvýšení o 298 000 Kč, v roce 2015 o 766 000 Kč a v roce 2016 se 

její nárůst zvětšil více než osmkrát, a to o 6 264 000 Kč. Tato skutečnost je způsobena 

hlavně kvůli nákladům spojeným s nově otevřenou pobočkou restaurace Subway. 

 

Hodnoty osobních nákladů v roce 2014 klesly oproti roku 2013 o 20 000 Kč, v roce 

2015 byl pokles oproti předchozímu roku už jen o 15 000 Kč a v roce 2016 pak osobní 

náklady výrazně vzrostly, a to o 1 390 000 Kč. Tento nárůst zapříčinilo navýšení počtu 

zaměstnanců právě pro nově otevřenou restauraci Subway. 

 

U provozního výsledku hospodaření lze v roce 2014 pozorovat nárůst o 128 000 Kč 

oproti roku předchozímu. V roce 2015 došlo k jeho poklesu o 787 000 Kč a v roce 2016 

opět k nárůstu o 793 000 Kč. Vývoj výsledku hospodaření za účetní období je podobný 

vývoji provozního výsledku hospodaření. K poklesu došlo pouze z roku 2014 na rok 

2015, a to o 786 000 Kč. V letech 2014 a 2016 došlo k nárůstům o 125 000 Kč 

a 730 000 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním dosahuje během posuzovaného 

období stejných hodnot jako výsledek hospodaření za účetní období. Pokles výsledků 

hospodaření v roce 2015 a jeho nárůst v roce 2016 způsobilo zejména již výše zmíněné 

otevření nové restaurace Subway. V roce 2015 tato skutečnost pro podnik znamenala 

hlavně velké zvýšení objemu nákladů, kdežto v roce 2016 už se ve výsledku 

hospodaření projevil i nárůst tržeb. 

 

3.2.3 Vertikální analýza rozvahy 
 

Během vertikální analýzy rozvahy dochází k měření velikosti podílů jednotlivých 

složek aktiv či pasiv na celkových aktivech/pasivech. Jak se na celkových aktivech 

podílí jejich jednotlivé složky lze vidět v tabulce č. 8: 
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Tabulka č. 8: Vertikální analýza aktiv 

(Vlastní zpracování dle rozvahy podniku) 

Vertikální analýza aktiv 

 
2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 70,60% 68,01% 80,21% 72,56% 

Nehmotný 1,92% 1,48% 0,42% 0,00% 

Hmotný 68,68% 66,54% 79,79% 72,56% 

Oběžná aktiva 29,02% 31,10% 17,82% 26,56% 

Zásoby 5,77% 7,29% 3,02% 5,65% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 3,65% 1,68% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 5,77% 0,00% 1,76% 1,34% 

Pohledávky z obchodních vztahů 5,77% 3,65% 1,68% 1,34% 

Krátkodobý finanční majetek 17,48% 20,16% 11,36% 19,57% 

Časové rozlišení 0,38% 0,89% 1,97% 0,88% 

 

Z tabulky č. 8 je patrné, že největší podíl na celkových aktivech ve všech sledovaných 

letech má dlouhodobý hmotný majetek, jehož hodnoty se pohybují v rozmezí 68,01-

80,21 %, kdy nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2015, kdy podnik nakoupil 

nový dlouhodobý majetek. Nehmotný majetek se pohyboval od 0 % do 1,92 %. Vývoj 

hodnot je během sledovaných let proměnlivý. 

 

Oběžná aktiva zaujímají v prvních dvou let kolem 30 % celkových aktiv, v roce 2015 je 

pak jejich podíl nejnižší – 17,82 %. V posledním roce však zaznamenaly opět nárůst. 

Ze skladby oběžného majetku lze určit, že největší podíl na něm má krátkodobý 

finanční majetek, který v průměru tvoří přibližně 17 %. Nejvyšší podíl zaujímá v roce 

2014 s hodnotou 20,6 % a nejnižší v roce 2015 s 11,36 %, a to právě kvůli nákupu 

dlouhodobého hmotného majetku. 

 

 Další částí oběžných aktiv jsou zásoby, které tvoří v roce 2014 7,29 % a v roce 2015 

3,02 %. Ve zbylých dvou letech se jejich hodnoty pohybují v průměru kolem 5,7 %. 

Pohledávky utváří zbývající část oběžného majetku podniku. Nejvyšší hodnoty 5,77 % 

dosáhly pohledávky z obchodních vztahů v roce 2014. Naopak v roce 2015 neměly 

pohledávky z obchodních vztahů na oběžném majetku žádný podíl, stejně jako 

dlouhodobé pohledávky v letech 2013 a 2016. 
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Podíl dlouhodobého majetku, oběžných aktiv a časového rozlišení na celkových 

aktivech je zobrazen v následujícím grafu: 

 

 

Graf č. 3: Vertikální analýza aktiv 

(Vlastní zpracování) 

 

Graf výše potvrzuje fakt, že největší podíl na aktivech podniku má jeho dlouhodobý 

majetek, a to ve všech zkoumaných letech. Zbylou část tvoří oběžná aktiva, až na 

minimální podíl časového rozlišení, které přesáhlo hodnotu 1 % pouze v roce 2015. 

 

Podíly jednotlivých složek pasiv na celkových pasivech jsou uvedeny v tabulce č. 9: 

 

Tabulka č. 9: Vertikální analýza pasiv 

(Vlastní zpracování dle rozvahy podniku) 

Vertikální analýza pasiv 

 
2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál -41,07% -33,02% -30,58% -25,49% 

Základní kapitál 8,97% 10,35% 5,51% 5,76% 

VH minulých let -57,14% -57,71% -23,10% -37,69% 

VH běžného období 7,09% 14,34% -12,99% 6,44% 

Cizí zdroje 141,07% 133,02% 130,58% 125,49% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 13,87% 

Krátkodobé závazky 141,07% 133,02% 130,58% 111,62% 

Závazky z obchodních vztahů 21,37% 11,58% 6,12% 0,00% 

70,60% 68,01% 
80,21% 72,56% 

29,02% 31,10% 
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Z vertikální analýzy pasiv je vidět efekt záporného vlastního kapitálu podniku ve všech 

sledovaných letech. Tato skutečnost způsobila, že se podíl vlastního kapitálu na 

celkových aktivech nachází v negativních hodnotách, které však mají alespoň rostoucí 

tendenci. V roce 2016 se podařilo snížit deficit vlastního kapitálu díky větším tržbám 

společnosti na -25,49 %, oproti předchozím rokům a zejména pak oproti roku 2013, kdy 

byl podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech -40,07 %.  

 

Problém vlastního kapitálu ovlivňuje i výsledek hospodaření minulých let, který je ve 

všech čtyřech letech opakovaně záporný. Nejhůře na tom podnik po této stránce byl 

v roce 2013 a v roce 2014, nejlépe pak v roce 2015. V roce 2016 byl podíl výsledku 

hospodaření minulých let na celkových pasivech -37,69 %. Ztráty podniku mírně 

vylepšuje výsledek hospodaření běžného období, který až na rok 2015 dosahuje 

kladných hodnot. V roce 2014 byl podíl výsledku hospodaření běžného období na 

vlastním kapitálu 14,34 %. Základní kapitál se drží kladných hodnot ve všech čtyřech 

letech. Jeho podíl na vlastním kapitálu podniku je od 5,51 % do 10,35 %. 

 

Cizí zdroje mají na celkových pasivech společnosti výraznou převahu, vzhledem 

k záporným hodnotám vlastního kapitálu přesahují 100 %. Množství, s jakým se cizí 

zdroje podílejí na celkových pasivech podniku, se však během sledovaného období 

postupně pomalu snižuje. V roce 2013 tvořily cizí zdroje 141,07 % celkových pasiv, 

kdežto v roce 2016 tato hodnota klesla na 125,49 %. I tak to ale značí o velkém 

zadlužení podniku a jeho neschopnost se financovat vlastními zdroji. Největší účast na 

tomto zadlužení mají krátkodobé závazky, konkrétně závazky ke společníkům. Až na 

rok 2016 je jejich podíl na cizích zdrojích 100%. Dlouhodobé závazky tvoří část cizích 

zdrojů v roce 2016 s 13,87 %. 

 

Podíly jednotlivých složek pasiv na celkových pasivech podniku zjištěné jejich 

vertikální analýzou představuje i následující graf: 
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Graf č. 4: Vertikální analýza pasiv 

(Vlastní zpracování) 

 

Zároveň je ale také možné sledovat postupné snižování tohoto rozdílu, což by pro 

podnik v případě udržení znamenalo v budoucnu zlepšení této situace. 

 

3.2.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 
 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát je zobrazena v následujících dvou tabulkách. 

Nejprve byla provedena vertikální analýza výnosů, jejíž výsledky jsou v tabulce č. 10: 

 

Tabulka č. 10: Vertikální analýza výnosů 

(Vlastní zpracování dle výsledovky podniku) 

Vertikální analýza výnosů 

 
2013 2014 2015 2016 

Výnosy celkem 100% 100% 100% 100% 

Tržby za prodej zboží 89,81% 85,06% 82,72% 89,33% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5,04% 7,15% 7,76% 5,14% 

Výkony 5,03% 7,15% 7,76% 5,14% 

Ostatní provozní výnosy 0,04% 0,00% 1,36% 0,34% 

Ostatní finanční výnosy 0,08% 0,06% 0,38% 0,05% 

Mimořádné výnosy 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 

Výnosové úroky 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 
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Z vertikální analýzy výnosů je možné vidět, že největší a naprosto převažující podíl na 

celkových výnosech společnosti mají tržby za prodej zboží. V roce 2013 tvořily na 

celkových výnosech téměř 90% podíl, stejně jako v roce 2016, kdy jejich hodnota 

dosáhla 89,33 %. V letech 2014 a 2015 pak došlo k mírnému poklesu. Podíl tržeb za 

prodej zboží byl na celkových výnosech 85,06 % a 82, 72 %. 

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb zaujímaly na celkových výnosech nejvyšší 

podíl v roce 2015, kdy byl tento podíl 7,76 % a v roce 2014 se 7,15% podílem. Výkony 

jsou až na minimální rozdíl v prvním roce totožné. 

 

Podíl ostatních provozních výnosů, ostatních finančních výnosů, mimořádných výnosů 

a výnosových úroků se ve všech čtyřech letech pohyboval v rozmezí 0-1 %. Jedinou 

výjimkou byl podíl ostatních provozních výnosů na celkových výnosech v roce 2015, 

kdy jejich podíl tvořilo 1,36 %. 

 

Podíly jednotlivých složek výnosů na celkových výnosech zachycuje graf č. 5, 

ve kterém je také jasně viditelný většinový podíl tržeb za prodej zboží.  

 

 

Graf č. 5: Vertikální analýza výnosů 

(Vlastní zpracování) 
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V tabulce č. 11 jsou zapsané hodnoty vypočítané pomocí vertikální analýzy nákladů: 

 

Tabulka č. 11: Vertikální analýza nákladů 

(Vlastní zpracování dle výsledovky podniku) 

Vertikální analýza nákladů 

 
2013 2014 2015 2016 

Náklady celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Výkonová spotřeba 37,78% 39,36% 44,02% 74,33% 

Osobní náklady 18,11% 16,72% 14,71% 19,62% 

Náklady vynaložené na prodej zboží 39,60% 39,79% 34,22% 0,00% 

Daně a poplatky 0,10% 0,04% 0,04% 0,00% 

Odpisy DMH a DMN 3,27% 3,07% 5,86% 4,80% 

Ostatní provozní náklady 0,24% 0,03% 0,04% 0,28% 

Ostatní finanční náklady 0,90% 0,99% 1,11% 0,96% 

 

Výkonová spotřeba zaujímá v letech 2015 a 2016 s hodnotami 44,02 % a 74,33 % na 

celkových nákladech podniku největší podíl. Ve všech sledovaných letech projevuje 

rostoucí trend. V roce 2014 výkonovou spotřebu těsně převýšily náklady vynaložené na 

prodej zboží s hodnotou 39,79 % a také v roce 2013 je jejich podíl na celkových 

nákladech vyšší než 37,78% podíl výkonové spotřeby. Vývoj nákladů vynaložených na 

prodej zboží má však od roku 2014 klesající tendenci a v roce 2016 je jejich podíl na 

celkových nákladech společnosti nulový, což je ale způsobeno faktem, že výkaz zisku 

a ztrát za rok 2016 poskytnutý společností tuto položku neobsahuje. 

 

Osobní náklady mají během let podíl na celkových nákladech v rozmezí 14,71 % 

a  19,62 %. Jejich vývoj měl do roku 2015 klesající trend, ale v roce 2016 došlo k jejich 

navýšení na již zmíněných 19,62 %. Podíl odpisů dlouhodobého majetku není během 

sledovaného období příliš vysoký. Nejvyšší podíl měly odpisy na celkových nákladech 

v roce 2015 s hodnotou 5,86% a naopak nejnižší v roce 2014, kdy tento podíl tvořil 

3,07 %. 

 

Minimální podíl z celkových nákladů tvoří daně a poplatky, ostatní provozní náklady 

a ostatní finanční náklady. Hodnoty těchto položek nepřesáhly během pozorovaného 
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období 1 %, až na výjimku v roce 2015, kdy byl podíl ostatních finančních nákladů na 

celkových nákladech 1,11 %. 

 

V následujícím grafu je možné vidět podíly jednotlivých složek nákladů na celkových 

nákladech: 

 

 

Graf č. 6: Vertikální analýza nákladů 

(Vlastní zpracování) 

 

V grafu č. 6 je během let 2013-2016 dobře vidět vznikající převaha podílu výkonové 

spotřeby nad náklady vynaloženými na prodej zboží a také značný nárůst osobních 

nákladů v roce 2016. 

 

3.3 Analýza fondů finančních prostředků 
 

Do analýzy fondů finančních prostředků jsou zahrnuty rozdílové ukazatele čistý 

pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový fond. 

Vypočtené hodnoty těchto ukazatelů zobrazuje následující tabulka: 
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Tabulka č. 12: Analýza fondů finančních prostředků 

(Vlastní zpracování dle účetních výkazů podniku a Ministerstva průmyslu a obchodu, 2005-2018) 

Rozdílové ukazatele podniku 2013 2014 2015 2016 

ČPK -2 622 -2 068 -4 296 -3 103 

ČPP -2 892 -2 290 -4 542 -3 358 

ČPPF -2 757 -2 290 -4 475 -3 309 

Rozdílové ukazatele odvětví     

ČPK 1 153 516 1 294 451 1 679 339 731 959 

ČPP 191 829 102 439 267 100 -841 880 

ČPPF 191 829 102 439 267 100 -841 880 

 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou ve všech zkoumaných obdobích záporné, 

z čehož lze vyvodit závěr, že podnik nemá dostatečné množství krátkodobých aktiv 

ke krytí krátkodobých cizích zdrojů. Jeho platební schopnost a likvidita nejsou na dobré 

úrovni, což potvrdily i ukazatele likvidity vypočítané v následující části. Největší pokles 

je u čistého pracovního kapitálu zaznamenaný v roce 2015. 

 

Čisté pohotové prostředky jsou dalším rozdílovým ukazatelem, který dosahuje 

záporných hodnot, což dokazuje, že podnik není schopný splácet své aktuálně splatné 

krátkodobé závazky. Nejhorší hodnoty ukazatel dosahuje v roce 2015. Rok 2016 je 

jediným rokem, kdy ukazatel dosahuje lepší hodnoty než oborový průměr. 

 

Hodnoty čistého peněžně-pohledávkového fondu jsou stejně jako hodnoty čistého 

pracovního kapitálu záporné ve všech čtyřech letech. Nejhůře je na tom opět rok 2015, 

kdy došlo k nejvýraznějšímu poklesu a stejně jako u předchozího ukazatele hodnoty 

oborového průměru byly převýšeny pouze v roce 2016. 

 

Výsledné hodnoty analýzy rozdílových ukazatelů podniku jsou zobrazeny 

v následujícím grafu: 
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Graf č. 7: Analýza rozdílových ukazatelů podniku 

(Vlastní zpracování) 

 

V grafu č. 7 je stejně jako v tabulce č. 12 možné vidět skutečnost, že se hodnoty všech 

analyzovaných ukazatelů pohybují po celé sledované období v záporných hodnotách 

a největší propad nastal v 2015. 

 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Poměrové ukazatele vyjadřují vzájemný vztah dvou zkoumaných položek pomocí jejich 

podílu. Patří sem ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Výsledky 

těchto poměrových ukazatelů budou porovnány s hodnotami oborového průměru. 

 

3.4.1 Analýza likvidity 
 

Ukazatele likvidity informují o tom, jak je podnik schopný splácet své závazky. Patří 

sem ukazatel běžné likvidity, pohotové likvidity a okamžité likvidity. Vypočtené 

hodnoty ukazuje následující tabulka: 
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Tabulka č. 13: Analýza likvidity 

(Vlastní zpracování dle účetních výkazů podniku a Ministerstva průmyslu a obchodu, 2005-2018) 

Likvidita podniku 2013 2014 2015 2016 

Běžná 0,2057 0,2338 0,1365 0,2380 

Pohotová 0,1648 0,1790 0,1134 0,1874 

Okamžitá 0,1239 0,1515 0,0870 0,1753 

Likvidita odvětví     

Běžná 5,8801 4,1420 4,8975 1,5033 

Pohotová 5,5688 3,9656 4,7291 1,4521 

Okamžitá 1,8116 1,2486 1,6199 0,4211 

 

Dle tabulky č. 13 je patrné, že až na rok 2015, kdy dochází u všech ukazatelů likvidity 

k poklesu, mají všechny ostatní hodnoty ukazatelů rostoucí tendenci a ve všech čtyřech 

letech dosahují kladných hodnot. Nicméně ani jeden z ukazatelů nedosahuje hodnot, 

jakých by dle oborového průměru dosahovat měl. Nejvíce se těmto hodnotám přiblížil 

ukazatel okamžité likvidity, konkrétně v roce 2016 s hodnotou 0,1753, kdy hodnota 

oborového průměru byla 0,4211.  

 

Hodnoty pohotové likvidity nesplňují hodnoty získané z oborového průměru ani 

v jednom roce, z čehož lze usoudit, že podnik měl ve všech letech nadměrné množství 

zásob, o které jsou v případě tohoto ukazatele upraveny oběžná aktiva, na rozdíl od 

ukazatele likvidity běžné, kde zásoby vstupují spolu s ostatním oběžným majetkem 

podniku. Ani výsledné hodnoty běžné likvidity ale nedosahují oborových hodnot ani 

v jednom analyzovaném roce. 

 

V následujícím grafu je možné vidět, že nejvyšších hodnot dosahuje běžná likvidita 

a nejnižších hodnot likvidita okamžitá: 
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Graf č. 8: Analýza likvidity podniku 

(Vlastní zpracování) 

 

3.4.2 Analýza rentability 
 

Analýza rentability odráží schopnost podniku vytvářet zisk a zhodnocovat vložené 

prostředky. Tato schopnost je měřena pomocí ukazatelů rentability aktiv, vlastního 

kapitálu, celkového investovaného kapitálu a tržeb. 

 

Výsledky analýzy těchto ukazatelů od roku 2013 po rok 2016 jsou v tabulce č. 14: 

 

Tabulka č. 14: Analýza rentability v % 

(Vlastní zpracování dle účetních výkazů podniku a Ministerstva průmyslu a obchodu, 2005-2018 ) 

Rentabilita podniku 2013 2014 2015 2016 

ROA 7,0940 14,3420 -12,9921 6,4419 

ROE -17,2737 -43,4328 42,4893 -25,2688 

ROCE -17,2737 -43,4328 42,4893 -55,4245 

ROS 2,2815 3,7004 -6,2833 1,7210 

Rentabilita odvětví     

ROA 9,0404 8,5198 9,3315 10,9843 

ROE 17,2249 14,6686 15,1908 18,3175 

ROCE 16,2958 14,2028 16,7284 21,2759 

ROS 6,2108 5,8555 6,4422 7,5155 
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Po srovnání obou částí tabulky lze vidět, že výsledky analýzy rentability podniku nejsou 

příliš příznivé, neboť ani v jednom roce nedosahují hodnot oborového průměru u všech 

analyzovaných ukazatelů zároveň. 

 

Nejlepších výsledků dosahuje rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita celkového 

investovaného kapitálu v roce 2015. Oba tito ukazatelé ve zmíněném roce převýšily 

s dosaženou hodnotou 42,49 %  hodnoty oborového průměru, které byly 15,19 % pro 

rentabilitu vlastního kapitálu a 16,73 % pro rentabilitu celkového investovaného 

kapitálu. Z tohoto výsledku lze vyvodit, že v roce 2015 zaznamenali vlastníci podniku 

výnosnost svého vloženého kapitálu – konkrétně 0,4249 Kč zisku na 1 Kč kapitálu – 

a také celkové zhodnocení aktiv. V ostatních letech ale ani jeden z těchto ukazatelů 

oborových hodnot nedosahuje, naopak, jejich hodnoty jsou záporné, což je způsobeno 

zápornými hodnotami vlastního kapitálu podniku. 

 

Hodnotu oborového průměru přesáhla v roce 2014 i rentabilita aktiv, a to s hodnotou 

14,34 %. Oborový průměr pro tento ukazatel v roce 2014 byl 8,52 %. Je tedy možné 

tvrdit, že v roce 2014 byla návratnost vloženého kapitálu ve formě aktiv nejlepší. 

Nicméně ve zbylých třech letech tento ukazatel na hodnoty oborového průměru 

nedosahuje, což znamená, že společnost má po většinu zkoumaného období problém 

s tvorbou zisku z vlastněných aktiv. 

 

Ukazatel rentability tržeb jako jediný nedosahuje oborového průměru ani v jednom 

analyzovaném roce. V roce 2015, stejně jako ukazatel rentability aktiv, tvoří dokonce 

zápornou hodnotu. Z této skutečnosti lze vyvodit závěr, že schopnost podniku tvořit 

zisk ze svých tržeb není dobrá. 

 

Vývoj rentability podniku u jednotlivých ukazatelů znázorňuje graf č. 9: 
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Graf č. 9: Analýza rentability podniku 

(Vlastní zpracování) 

 

Z grafického znázornění ukazatelů rentability je dobře vidět výrazná změna v roce 2015 

ukazatelů rentability vlastního kapitálu a celkového investovaného kapitálu, kdy oba 

ukazatelé podstatně převýšily hodnoty oborového průměru. V roce 2016 pak došlo ale 

k jejich značnému poklesu. U zbylých dvou ukazatelů, rentability aktiv a rentability 

tržeb, je vidět mírnější vývoj, kdy je rok 2015 pro tyto ukazatele nejhorší. 

 

3.4.3 Analýza zadluženosti 
 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o míře financování podniku vlastními a cizími zdroji, 

o míře jeho zadlužení a finanční stabilitě. Pro dosažení těchto informací jsem použila 

ukazatele koeficient samofinancování, celková zadluženost, míra zadluženosti a doba 

splácení dluhů, jejichž výsledky jsou formulovány do následující tabulky: 
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Tabulka č. 15: Analýza zadluženosti 

(Vlastní zpracování dle účetních výkazů podniku a Ministerstva průmyslu a obchodu, 2005-2018) 

Zadluženost podniku 2013 2014 2015 2016 

Koeficient samofinancování -0,4107 -0,3302 -0,3058 -0,2549 

Celková zadluženost 1,4107 1,3302 1,3058 1,2549 

Míra zadluženosti -3,4350 -4,0284 -4,2704 -4,9226 

Doba splácení dluhů 19,8855 9,2749 -10,0505 19,4809 

Zadluženost odvětví     

Koeficient samofinancování 0,5249 0,5808 0,6143 0,5997 

Celková zadluženost 0,4512 0,4125 0,3795 0,3981 

Míra zadluženosti 0,8598 0,7102 0,6178 0,6639 

 

 

Koeficient samofinancování udává, do jaké míry se podnik financuje z vlastních zdrojů. 

Při srovnání hodnot v předchozí tabulce je patrné, že podnik oborových hodnot 

nedosahuje, jelikož se po celé zkoumané období pohybuje v záporných hodnotách, 

ačkoliv mají tyto hodnoty rostoucí trend. Tento jev je způsoben tím, že podnik vykazuje 

ve všech zkoumaných letech záporný vlastní kapitál. Je tedy možné vyvodit, že podnik 

není schopný financování z vlastních zdrojů. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti naopak udává míru financování podniku cizími zdroji. 

Výsledky analýzy ukazatele celkové zadluženosti podniku hodnoty odvětví výrazně 

převyšují, z čehož vyplývá, že je podnik zcela financován cizími zdroji a jeho 

zadluženost je tak značně vysoká. Hodnoty však mají klesající tendenci a oproti roku 

2013 došlo v roce 2016 ke snížení na 125,49 % z původních 141,07 %. 

 

Vysokou zadluženost a špatný finanční stav společnosti dokazuje i ukazatel míry 

zadluženosti, který je po celé zkoumané období v záporných hodnotách, které navíc 

stále klesají. Tato skutečnost je způsobena negativními hodnotami vlastního kapitálu, 

které přetrvávají celé čtyři roky. 

 

Doba splácení dluhů vyjadřuje, za jak dlouho je podnik schopný uhradit své závazky. 

Ani tyto výsledky však nejsou příznivé a vypovídají o problémové situaci při hrazení 
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dluhů. Záporná hodnota ukazatele v roce 2015 je způsobena záporným výsledkem 

hospodaření, kterého společnost v tomto roce dosáhla. 

 

Koeficient samofinancování, celkovou zadluženost a míru zadluženosti podniku 

znázorňuje následující graf: 

 

 

Graf č. 10: Analýza zadluženosti podniku 

(Vlastní zpracování) 

 

Z grafu je patrné, že hodnoty celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování se 

v horizontu let příliš nemění, míra zadluženosti klesá.  

 

Analýza ukazatele doby splácení dluhů je zobrazena v grafu č. 11. V roce 2013 a 2016 

se drží na úrovni 20 let, v roce 2014 dochází ke snížení této doby na necelých 10 let. 
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Graf č. 11: Analýza doby splácení dluhů 

(Vlastní zpracování) 

Grafické znázornění analýzy zadluženosti pro vybrané odvětví vypadá následovně: 

 

3.4.4 Analýza aktivity 
 

Ukazatele aktivity vypovídají o schopnosti podniku efektivně hospodařit se svými 

aktivy a jejich složkami. Měří buď počet obrátek, nebo dobu obratu. Počet obrátek je 

analyzován u aktiv a zásob, dobu obratu u zásob, pohledávek a závazků. Výsledky 

analýzy jsou uvedené v tabulce č. 16: 

 

Tabulka č. 16: Analýza aktivity 

(Vlastní zpracování dle účetních výkazů podniku a Ministerstva průmyslu a obchodu, 2005-2018) 

Aktivita podniku 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv 3,1094 3,8758 2,0677 3,7431 

Obrat zásob 53,8963 53,1351 68,5043 66,2864 

Doba obratu zásob 6,7 6,8 5,3 5,4 

Doba obratu pohledávek 6,7 3,4 2,9 1,3 

Doba obratu závazků 66,9 28,3 22,4 0,0 

Aktivita odvětví     

Obrat aktiv 1,4556 1,4550 1,4485 1,4616 

Obrat zásob 85,5946 89,4005 92,6162 92,6733 

Doba obratu zásob 4,2 4,0 3,9 3,9 

Doba obratu pohledávek 50,8 62,0 71,8 78,2 

Doba obratu závazků 25,9 42,9 42,1 125,2 
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Zjištěné hodnoty obratu aktiv lze hodnotit kladně. Ve všech čtyřech letech převyšuje 

tento ukazatel hodnoty odvětví, nejvíce v roce 2014 a v roce 2016, kdy hodnoty 

3,8758 a 3,7431 vypovídají o faktu, že podnik obrátí svá celková aktiva za jeden rok 

téměř čtyřikrát, což je pro podnik dobrý výsledek. 

 

Naopak hodnoty obratu zásob podniku hodnot oborového průměru nedosahují ani 

v jednom sledovaném roce. Roky 2015 a 2016 vykazují oproti předchozím rokům 

zlepšení, nicméně v roce 2014 i 2016 došlo k mírnému poklesu. Nejlepší hodnoty 

ukazuje rok 2015, kde došlo k přeměnění zásob na hotové výrobky a k jejich 

opětovnému nákupu více než osmašedesátkrát. 

 

Počet obrátek aktiv a zásob a jejich vývoj v jednotlivých letech ukazuje následující graf: 

 

 

Graf č. 12: Analýza aktivity 

(Vlastní zpracování) 

 

Dalším zkoumaným ukazatelem, který převýšil hodnoty oborového průměru, je doba 

obratu zásob. Ukazatel určuje počet dní, za kolik je podnik schopný přeměnit zásoby 

v hotové výrobky, případně je i prodat. Zjištěné hodnoty jsou v rozmezí šesti až sedmi 

dní, kdy nejlepších výsledků bylo dosaženo v roce 2015, ve kterém doba obratu zásob 

byla 5,3 dní. Celkově lze však říci, že ostatní společnosti v odvětví dokážou zásoby 

obrátit rychleji, jejich hodnoty se pohybují mezi 3,8 a 4,2. 
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Doba obratu pohledávek je u analyzovaného podniku několikanásobně nižší, než 

u odvětví. Zatímco doba obratu pohledávek v odvětví se pohybuje mezi 51 a 79 dny, 

doba obratu pohledávek podniku má nejhorší hodnotu v roce 2013, a to 7 dní. Nadále 

má tento ukazatel klesající trend a v roce 2016 byla doba obratu pohledávek pouhé 

2 dny. Z těchto údajů plyne, že podnik má průměrnou dobu splatnosti pohledávek 

odběrateli výrazně nižší, než ostatní společnosti v odvětví. 

 

Hodnota doby obratu závazků převyšuje hodnotu v odvětví pouze v roce 2013. Zatímco 

hodnoty oborového průměru se pohybovaly od 25,9 do 125,2 a mají tak rostoucí 

tendenci, doba obratu závazků podniku měla klesající trend. Nejlepší výsledky byly 

zjištěny v roce 2014 a 2015, kdy doba obratu závazků klesla s hodnotami 28,3 a 22,4 

pod oborový průměr. To znamená, že v těchto letech trvalo podniku splatit své závazky 

méně než jeden měsíc.  

 

Doba obratu zásob a pohledávek podniku je zobrazena v grafu č. 13: 

 

 

Graf č. 13: Analýza doby obratu 

(Vlastní zpracování) 

 

Z grafu je možné pozorovat klesající trend doby obratu pohledávek ve všech letech 

a doby obratu zásob hlavně v období let 2014 a 2015. 
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Doba obratu závazků je kvůli přesnosti umístěna do samostatného grafu č. 14, 

ze kterého lze pozorovat klesající trend tohoto ukazatele. 

 

 

Graf č. 14: Analýza doby obratu závazků 

(Vlastní zpracování) 

 

Za optimální je považována situace, kdy doba obratu závazků převyšuje dobu obratu 

pohledávek, což podnik splňuje ve všech letech kromě roku 2016, kde je hodnota doby 

obratu závazků nulová, což je způsobeno tím, že podnik v roce 2016 nevykazuje žádné 

krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Pro lepší znázornění jsou tito dva ukazatelé 

umístěni do grafu č. 15: 

 

 

Graf č. 15: Srovnání doby obratu pohledávek a závazků podniku 

(Vlastní zpracování) 
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3.5 Analýza soustav ukazatelů 
 

Souhrnné indexy pomáhají zobrazit na jednom místě silné i slabé stránky podniku. 

Analýza těchto soustav ukazatelů zahrnuje Altmanův index finančního zdraví, neboli Z-

skóre a Index důvěryhodnosti IN05. 

 

3.5.1 Altmanův index finančního zdraví 
 

Altmanův index finančního zdraví je jeden z bankrotních modelů. Vyjadřuje finanční 

zdraví firmy. Skládá se z pěti ukazatelů o různé váze. Hodnoty výsledného Z-skóre 

a jednotlivých ukazatelů jsou v tabulce č. 21: 

 

Tabulka č. 17: Altmanův index finančního zdraví 

(Vlastní zpracování dle účetních výkazů podniku) 

Z-skóre 

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 

X1 čistý pracovní kapitál/celková aktiva -1,12 -1,02 -1,13 -0,85 

X2 nerozdělený zisk minulých let/aktiva celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

X3 zisk před zdaněním a úroky/aktiva celkem 0,07 0,14 -0,13 0,06 

X4 vlastní kapitál/cizí zdroje -0,29 -0,25 -0,23 -0,20 

X5 tržby/aktiva celkem 3,11 3,88 2,07 3,74 

Z-skóre 1,77 2,75 0,58 2,75 

 

Ze zjištěných hodnot Altmanova indexu finančního zdraví je zřejmé, je podnik se ani 

v jednom analyzovaném roce nedostal do pásma prosperity, tedy nepřekročil hodnotu 

2,9. V letech 2013 a 2014 se pohybuje v pásmu šedé zóny mezi hodnotami 1,2 - 2,9, 

kdy v roce 2014 došlo oproti předchozímu roku ke zlepšení. V roce 2015 se podnik 

s hodnotou 0,58 dostal dokonce do pásma bankrotu, nicméně v roce 2016 došlo opět ke 

zlepšení a podnik se tak dostal s hodnotou 2,75 opět alespoň do pásma šedé zóny, což 

hrozbu bankrotu opět snižuje. Dle tohoto ukazatele se podnik potýká s určitými 

finančními problémy. 
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3.5.2 Index důvěryhodnosti IN05 
 

Index důvěryhodnosti IN05 je nejnovějším ze čtyř indexů IN. Jeho úkolem je 

analyzovat finanční situaci podniku v českém prostředí. Stejně jako Altmanův index 

finančního zdraví je tvořen pěti ukazateli, které mají každý určitou váhu. Výsledky 

indexu důvěryhodnosti IN05 a jeho jednotlivých ukazatelů jsou zapsány do následující 

tabulky: 

 

Tabulka č. 18: Index důvěryhodnosti IN05 

(Vlastní zpracování dle účetních výkazů podniku) 

Index důvěryhodnosti IN05 

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 

X1 aktiva/cizí zdroje 0,71 0,75 0,77 0,80 

X2 EBIT/nákladové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 

X3 EBIT/aktiva 0,07 0,14 -0,13 0,06 

X4 výnosy/aktiva 3,28 4,20 2,29 3,96 

X5 oběžná aktiva/krátkodobé závazky 0,21 0,23 0,14 0,24 

Index důvěryhodnosti IN05 4,26 5,33 3,06 5,06 

 

Z výsledných hodnot indexu důvěryhodnosti lze vyčíst, že podnik ve všech čtyřech 

letech převýšil hodnotu 1,6 a lze tak tvrdit, že nemíří k bankrotu, ale naopak tvoří 

hodnotu, a to s pravděpodobností 67 %. Nejvyšší hodnoty podnik dosahoval v roce 

2014, kdy byla hodnota indexu důvěryhodnosti IN05 5,33. Naopak nejnižší hodnoty 

podnik dosáhl v roce 2015, kdy tato hodnota byla 3,06. I tak ale podnik dle tohoto 

indexu vykazuje poměrně stabilní situaci a finanční zdraví. 

 

Následující graf zachycuje hodnoty jak Altmanova Z-skóre, tak indexu důvěryhodnosti 

IN05: 
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Graf č. 16: Analýza soustav ukazatelů 

(Vlastní zpracování) 

 

Zatímco podle Altmanova indexu finančního zdraví se podnik nachází ve třech letech 

v šedé zóně a v roce 2015 i v pásmu bankrotu a celkově tak tento index vypovídá o 

špatné finanční situaci podniku, index důvěryhodnosti IN05 má výrazně lepší výsledky. 

Podle těch podnik ve všech zkoumaných letech tvoří hodnotu a je v dobré finanční 

situaci, což je viditelné i na grafu č. 13, ze kterého je čitelný sice stejný vývoj obou 

indexů v letech, ale na úrovni jiných dosažených hodnot, z nichž právě index 

důvěryhodnosti IN05 dosahuje hodnot vyšších. Lepší výsledky IN05 jsou způsobeny 

zejména tím, že na rozdíl od jeho výpočtů do výpočtů koeficientů Z-skóre vstupuje 

vlastní kapitál podniku, který je záporný. Koeficienty tak vychází v záporných 

hodnotách a snižují výslednou hodnotu Z-skóre.  

 

Vzhledem k tomu, že dle Altmanova indexu finančního zdraví se podnik pohyboval 

v letech 2014 a 2016 téměř na hranici šedé zóny a pásma prosperity a až na propad 

v roce 2015 byl v ostatních letech vidět rostoucí trend u obou analyzovaných indexů, je 

možné předpokládat zlepšování a kladný vývoj finanční situace podniku. 

 

3.6 Souhrnné zhodnocení finanční situace podniku 
 

Největší a zároveň jediný nárůst celkových aktiv společnosti proběhl v roce 2015, kdy 

došlo k jejich navýšení o 1 780 000 Kč. Toto navýšení bylo způsobeno růstem hodnoty 

dlouhodobého hmotného majetku, která se v roce 2015 oproti jeho hodnotě 
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1 350 000 Kč v roce 2014 zvedla o 125,19 %. Roku 2014 zaznamenala celková aktiva 

vůči roku 2013 pokles, stejně jako v roce 2016 oproti roku 2015. Celkově společnost 

během čtyř pozorovaných let navýšila svá aktiva o 1 381 000 Kč. Složkou, jejíž podíl na 

celkových aktivech během sledovaného období zaujímal největší část, byl dlouhodobý 

hmotný majetek, který tvořil v průměru asi 72,85 % celkových aktiv společnosti. 

Oběžná aktiva zaujímala menší část, jejich hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 

17,82 % do 31,1 %. Největší podíl měl na oběžných aktivech krátkodobý finanční 

majetek. 

 

Celková pasiva jsou nejvíce ovlivněna cizími zdroji, u kterých došlo v roce 2015 oproti 

roku 2014 k navýšení o 2 276 000 Kč, tedy o 84,33 %. Během let 2013 až 2016 cizí 

zdroje podniku vzrostly o 1 277 000 Kč. Největší část cizích zdrojů je tvořena 

krátkodobými závazky. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech se během čtyř 

sledovaných let snižuje, jeho hodnota v roce 2016 je ale i tak 125,49 %. Skutečnost, že 

je podíl cizích zdrojů na celkových pasivech ve všech analyzovaných letech vyšší než 

100 % značí fakt, že podnik cizími zdroji nahrazuje i chybějící část vlastního kapitálu. 

Tím se podnik dostává do značného zadlužení. 

 

V průměru 86,73% většina všech výnosů společnosti je tvořena tržbami za prodej zboží. 

Největší nárůst těchto tržeb podnik zaznamenal v roce 2016, kdy došlo k navýšení 

oproti roku 2015 o 5 710 000 Kč, tedy o 79,28 %. Celkově došlo během pozorovaného 

období k nárůstu tržeb o částku 6 023 000 Kč. Na celkových nákladech mají v letech 

2013 a 2014 největší podíl náklady vynaložené na prodej zboží, s hodnotami blížícími 

se ke 40 %. Rostoucí trend výkonové spotřeby však způsobil, že v letech 2015 a 2016 

přesáhly její hodnoty náklady vynaložené na prodej zboží a tvoří tak největší část 

celkových nákladů podniku. 

 

Výsledky analýzy fondů finančních prostředků ukázaly na skutečnost, že financování 

běžných podnikových činností a likvidita podniku nejsou na dobré úrovni. Nejhorší 

situace byla zaznamenána v roce 2015. Tyto informace byly získány pomocí ukazatelů 

čistého pracovního kapitálu a čistého peněžně-pohledávkového fondu. Analýzou čistých 

pohotových prostředků bylo dosaženo opět negativních výsledků, které poukazují na to, 
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že podnik není schopný hradit své krátkodobé závazky svým krátkodobým finančním 

majetkem. 

  

Při analýze ukazatelů likvidity nebylo dosaženo oborových hodnot u ani jednoho 

ukazatele v žádném ze zkoumaných roků, což opět vypovídá o špatné finanční situaci 

podniku. Všechny ukazatelé však mají až na propad v roce 2015 rostoucí tendenci, 

takže je možné očekávat zlepšení. 

 

Nejlepších výsledků u ukazatelů rentability dosáhla rentabilita vlastního kapitálu 

a rentabilita celkového investovaného kapitálu v roce 2015, kdy oba tito ukazatelé 

hodnotou 42,49 % převýšily hodnoty oborového průměru. Tento výsledek dokazuje, že 

v roce 2015 došlo ke zhodnocení 1 Kč vloženého kapitálu 0,4249 Kč zisku. Dalšího 

dobrého výsledku dosáhl ukazatel rentability aktiv v roce 2014 s hodnotou 14,34 %, kdy 

výše rentability aktiv v odvětví byla 8,52 %. Nicméně u ostatních let a ukazatelů vypočítané 

hodnoty na oborový průměr nedosáhly, jejich vývoj byl proměnlivý. 

 

U ukazatelů zadluženosti byly již dříve zjištěné problémy ještě více viditelné. 

Koeficient samofinancování byl po dobu let 2013-2016 v záporných hodnotách. Tento 

výsledek je způsobený záporným vlastním kapitálem. Hodnoty celkové zadluženosti 

pak v návaznosti na koeficient samofinancování výrazně převyšují hodnoty zjištěné pro 

odvětví. Výsledky obou ukazatelů značí fakt, že podnik není schopný financování 

z vlastních zdrojů a proto čerpá příliš velké množství zdrojů cizích, což vede k vysoké 

zadluženosti podniku a celkově špatné finanční situaci. Jediným pozitivem je rostoucí 

tendence hodnot celkové zadluženosti v horizontu čtyř sledovaných let, díky které je 

možné v budoucnosti předpokládat zlepšení. Ukazatel míry zadluženosti má po celé 

analyzované období záporné hodnoty a navíc i klesající trend, což opět potvrzuje 

špatnou situaci podniku, stejně jako doba splácení dluhů, která je v roce 2016 téměř na 

20 letech. 

 

Analýza obratu aktiv dopadla kladně. Ve všech čtyřech letech překonaly hodnoty 

podniku oborový průměr. Nejlepší hodnota byla zjištěna v roce 2014, kdy podnik 

dokázal obrátit svá aktiva téměř čtyřikrát. Nejslabší pak byl rok 2015, kdy tato hodnota 

klesla skoro o polovinu. Naopak obrat zásob podniku na hodnoty oborového průměru 
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nedosáhl ani v jednom analyzovaném roce. V letech 2015 a 2016 však došlo oproti 

předchozím rokům ke zlepšení, nejvíce v roce 2015 s hodnotou 68,5043. Doba obratu 

zásob oborové hodnoty ve všech letech převyšuje, což znamená, že podniku trvá delší 

dobu přeměnit zásoby na hotové výrobky, případně je prodat, než ostatním 

společnostem v odvětví. Tyto hodnoty se pohybují mezi šesti až sedmi dny. Doba 

obratu pohledávek je pak výrazně nižší, než u odvětví. Nejlepší výsledek byl získán 

v roce 2016, kdy doba obratu pohledávek klesla na dva dny. Z tohoto výsledku vyplývá, 

že podnik má dobu splatnosti pohledávek výrazně nižší, než ostatní podniky v odvětví. 

Doba obratu závazků převyšuje hodnotu oborového průměru pouze v roce 2013, 

ve zbylých letech jsou tyto hodnoty nižší, v letech 2014 a 2015 se doba splatnosti 

závazků pohybuje mezi 23 a 29 dny, po tuto dobu tak podnik čerpal bezplatný obchodní 

úvěr od svých dodavatelů. Pro zajištění likvidity je vhodné, aby doba splatnosti závazků 

byla delší, než doba obratu pohledávek, což podnik splňuje. 

 

Dle Altmanova indexu finančního zdraví bylo zjištěno, že se podnik ani v jednom roce 

nenacházel v pásmu prosperity a v roce 2015 se dokonce ocitl s hodnotou 0,58 v pásmu 

bankrotu. Tyto výsledky značí špatnou finanční situaci firmy, kdy je třeba zohlednit 

i riziko bankrotu. Naopak index důvěryhodnosti IN05 vypovídá o značně lepší finanční 

situaci podniku, jelikož bylo ve všech čtyřech letech dosaženo hodnot vyšších, než je 

1,6 a je tak možné tvrdit, že podnik tvoří hodnotu a to s 67% pravděpodobností. Nejlépe 

na tom byl podnik v roce 2014, kdy byla hodnota indexu důvěryhodnosti IN05 5,33. 

Protože se dle Z-skóre podnik v letech 2014 a 2016 nacházel skoro na hranici pásma 

prosperity a až na pohoršení v roce 2015 měly oba indexy rostoucí tendenci, lze 

usuzovat, že v budoucích letech dojde ke zlepšování finanční situace společnosti. 

 

3.7 SWOT analýza 
 

Hlavním úkolem SWOT analýzy je stručně a přehledně zobrazit silné a slabé stránky 

podniku zároveň s jeho příležitostmi a hrozbami. Toto zobrazení poskytuje následující 

tabulka: 
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Tabulka č. 19: SWOT analýza 

(Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Doba obratu závazků převyšuje 

dobu obratu pohledávek 

 Doba obratu aktiv 

 Index důvěryhodnosti IN05 

 Vysoké využití cizích zdrojů 

 Špatné výsledky rozdílových 

ukazatelů 

 Špatné výsledky likvidity 

 Špatné výsledky rentability 

 Špatné výsledky zadluženosti 

Příležitosti Hrozby 

 Splacení závazků a snížení 

zadluženosti 

 Celkově špatné výsledky 

finanční analýzy ovlivňující 

rozhodování investorů 

 

Jednou z výhod společnosti je skutečnost, že doba obratu závazků převyšuje dobu 

obratu pohledávek, což je dobré pro zajištění likvidity podniku, jejíž samotné výsledky 

však nevyšly příliš dobře. Dalším kladem je doba obratu aktiv, která několikrát 

převýšila hodnoty zjištěné pro odvětví. Tyto výsledky vypovídají o dobré schopnosti 

vedoucích pracovníků řídit aktiva podniku a tvořit tak zisk. Poslední silnou stránkou 

podniku dle finanční analýzy je index důvěryhodnosti IN05, podle kterého podnik 

aktuálně tvoří hodnotu a nehrozí mu bankrot. 

 

Slabou stránkou společnosti je bezesporu příliš vysoké využití cizích zdrojů, které velmi 

zatěžuje finanční situaci podniku. Podnik využívá cizí zdroje ve formě závazků 

ke společníkům, alespoň se tedy nejedná o úvěry poskytnuté od bankovních institucí, 

což ulehčuje podniku od nákladových úroků. Nicméně tento fakt zadluženost podniku 

nesníží. Vzhledem k tomu, že cizí zdroje mají na zdrojích podniku více než 100% podíl, 

vlastní kapitál je záporný a díky této skutečnosti nevykazuje dobré výsledky likvidita 

ani rentabilita podniku, jeho finanční zdraví ani schopnost splácet závazky. I když je na 
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několika analyzovaných ukazatelích v průběhu let viditelné zlepšení, situace přesto není 

příznivá a je důležité její co nejrychlejší zlepšení. 

 

Jako příležitost se pro podnik jeví splatit své dluhy a začít tedy využívat vlastní zdroje, 

místo zdrojů cizích. Toto opatření by nemělo vliv pouze na snížení samotné 

zadluženosti, ale také na kladný vývoj téměř všech ostatních ukazatelů finanční analýzy. 

Podnik by tak výrazně zlepšil svoji finanční situaci a získal by atraktivnější pozici na 

trhu. 

 

Největší hrozbou pro podnik jsou samotné výsledky finanční analýzy, které až na pár 

výjimek vypovídají o špatné finanční situaci společnosti. Pokud by se o podnik zajímal 

nějaký investor, který by se rozhodoval dle těchto výsledků, pravděpodobně by zvolil 

podnik s lepším finančním zázemím, ačkoliv například index důvěryhodnosti IN05 

vyšel dobře, ostatní ukazatele vypovídají jasně o opaku. Další související hrozbou je, že 

pokud by se podnik dostal do ještě větší finanční tísně a potřeboval by využít 

bankovního úvěru, měl by s jeho poskytnutím, vzhledem k současné výši zadluženosti, 

jistě taky značné potíže. Nejhorším dopadem tohoto vývoje by pak mohl být i bankrot. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

V této závěrečné kapitole budou představeny návrhy pro zlepšení finanční situace 

společnosti Gastroprofit, s.r.o., a to v návaznosti na výsledky zjištěné pomocí finanční 

analýzy, která byla zpracována v předchozí kapitole. 

 

Podnik vykazuje díky zápornému vlastnímu kapitálu a nadměrnému množství cizích 

zdrojů problémy téměř ve všech analyzovaných ukazatelích, proto se budou následující 

doporučení odvíjet zejména od této skutečnosti. 

 

4.1 Zpracovávání finanční analýzy 
 

Jako první krok ke zlepšení finanční situace společnosti doporučuji pravidelně provádět 

finanční analýzu, jelikož ji firma dle poskytnutých informací nezpracovává. Finanční 

analýza je však účinný nástroj pro určování nedostatků a odhalování problémů, či pro 

zobrazení efektivnosti vydaných rozhodnutí. 

 

Podnik může díky finanční analýze nejen včas odhalovat možné následky přijatých 

opatření týkajících se jeho finanční stránky, ale zároveň bude i pravidelně získávat 

informace potřebné pro celkově lepší hospodaření a chod společnosti. Z tohoto důvodu 

by její zpracovávání bylo pro společnost jistě přínosem a je tedy mým prvním 

doporučením. 

 

4.1.1 Struktura finanční analýzy 
 

Na začátku finanční analýzy bych doporučila provádět horizontální a vertikální 

analýzu aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztrát. Horizontální analýza je užitečná pro 

zobrazení rozdílů mezi položkami v rámci zkoumaných let a tím k předejití možných 

nebezpečí. Vertikální analýza přehledně informuje o struktuře výše zmíněných složek. 

 

Dále doporučuji do finanční analýzy zahrnout poměrové ukazatele, tedy ukazatele 

likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Co se týká ukazatelů likvidity, navrhuji 
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sledovat běžnou, pohotovou i okamžitou likviditu, aby bylo jasné, zda je podnik 

schopný splácet své krátkodobé aktuálně splatné závazky. Lepších výsledků u ukazatelů 

likvidity společnost může dosáhnout například v případě, že sníží své krátkodobé 

závazky, nebo navýší krátkodobý finanční majetek. Pro ještě lepší řízení likvidity by 

firma měla využít i rozdílové ukazatele, tedy čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 

prostředky a čistý peněžně-pohledávkový fond. 

 

V případě ukazatelů rentability doporučuji sledovat rentabilitu aktiv, vlastního 

kapitálu, celkového investovaného kapitálu a tržeb. Společnost tak bude mít možnost 

sledovat výnosnost a efektivnost svých činností. Základním předpokladem pro zvýšení 

rentability podniku je zvýšení výnosů a snížení nákladů. 

 

Ukazatele zadluženosti jsou důležité pro svoji vypovídající schopnost o míře 

financování vlastními a cizími zdroji a celkovém rozsahu dluhů podniku. Doporučuji 

tedy sledovat ukazatele koeficient samofinancování, celková zadluženost, míra 

zadluženosti a doba splácení dluhů. Společnost by se měla snažit snižovat svoji 

zadluženost a zvyšovat míru financování vlastními zdroji. 

 

Jako poslední bych v rámci poměrových ukazatelů doporučovala analyzovat ukazatele 

aktivity, konkrétně obrat aktiv a zásob a dobu obratu zásob, pohledávek a závazků. 

Díky těmto ukazatelům podnik bude mít přehledem o tom, jak efektivně dokáže 

využívat svůj majetek. 

 

Další částí finanční analýzy by měly být indexy souhrnného hodnocení, jako je 

Altmanův index finančního zdraví, nebo Index důvěryhodnosti IN05, který má 

navíc tu výhodu, že je sestaven pro firmy v českém prostředí. Díky těmto indexům se 

podniku dostane komplexního zhodnocení jeho finanční situace a finančního zdraví. 

 

V poslední řadě bych pro společnost navrhovala i sestavení SWOT analýzy, která 

slouží k přehlednému a souhrnnému zobrazení slabých a silných stránek, příležitostí 

a hrozeb, které by vyplývaly z předchozí finanční analýzy. 
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Výsledky finanční analýzy doporučuji porovnávat s oborovým průměrem, a to jednou 

až čtyřikrát ročně. Časový plán pro výpočty výše zmíněných částí finanční analýzy je 

v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 20: Časový plán finanční analýzy 

(Vlastní zpracování) 

Nástroj finanční analýzy Frekvence užití 

Rozdílové ukazatele čtvrtletně 

Ukazatele likvidity čtvrtletně 

Ukazatele rentability půlročně 

Ukazatele aktivity půlročně 

Ukazatele zadluženosti ročně 

Soustavy ukazatelů ročně 

SWOT analýza ročně 

 

Jak je vidět v tabulce č. 20, rozdílové ukazatele a ukazatele likvidity navrhuji 

analyzovat čtvrtletně, jelikož jejich výsledky byly nejproblémovější a podnik by se na 

tyto ukazatele měl alespoň ze začátku více zaměřit. Ukazatele rentability a aktivity 

doporučuji analyzovat půlročně. U těchto ukazatelů byl už problém o něco menší, 

a zároveň je třeba více času, aby se změna ve výsledku projevila. Zbývající ukazatele, 

tedy ukazatele zadluženosti, soustavy ukazatelů a SWOT analýzu doporučuji provádět 

jednou za rok, protože je u nich potřebné porovnat data nashromážděná za větší časové 

období. 

 

4.2 Snížení zadluženosti 
 

Z finanční analýzy v kapitole 3 je čitelné, že podnik čerpá příliš velké množství cizích 

zdrojů a má vysokou zadluženost, jejíž hodnoty přesahují 120 %. Tyto skutečnosti mají 

negativní dopad na celkovou finanční situaci podniku, proto je důležité, aby podnik 

nadále snižoval cizí zdroje a byl schopný financování z vlastních zdrojů. Z analýzy 

ukazatelů zadluženosti je v rámci let 2013-2016 sice patrné pomalé zlepšování tohoto 

problému, nicméně se finanční situace společnosti stále nenachází na dobré úrovni. 
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Největší podíl na cizích zdrojích společnosti mají krátkodobé závazky, konkrétně 

závazky ke společníkům. To znamená, že společník poskytl podniku úvěr, která je nyní 

pomalu splácen. Přestože v reálu tuto skutečnost nepovažují majitelé firmy za příliš 

negativní, což potvrzuje i Index důvěryhodnosti IN05, pro případné investory budou 

problémy vyplývající z ostatních částí finanční analýzy znamenat větší riziko 

a společnost o ně tak může přijít. Podnik by se také pro zlepšení této situace neměl 

pouštět do rizikových investic. 

 

4.2.1 Návrh na splacení dluhu 
 

Pro zlepšení finančního stavu společnosti, tedy snížení jejího zadlužení, navrhuji 

možnost splacení dlužné částky, která ke konci roku 2016 činila 3 475 0000 Kč, 

společníkům prostřednictvím splátkového kalendáře ve dvou variantách – krátké, tedy s 

dobou splatnosti 10 let a dlouhé, s dobou splatnosti 20 let. V žádné z variant neuvažuji 

úroky. Splátkové kalendáře jsou zobrazeny v tabulce níže: 
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Tabulka č. 21: Splátkový kalendář na 10 a 20 let 

(Vlastní zpracování) 

Rok 

 

Delší varianta Kratší varianta 

Zůstatek dluhu Splátka Zůstatek dluhu Splátka 

0 3 475 000 
 

3 475 000 
 

1 3 301 250 173 750 3 127 500 347500 

2 3 127 500 173 750 2 780 000 347500 

3 2 953 750 173 750 2 432 500 347500 

4 2 780 000 173 750 2 085 000 347500 

5 2 606 250 173 750 1 737 500 347500 

6 2 432 500 173 750 1 390 000 347500 

7 2 258 750 173 750 1 042 500 347500 

8 2 085 000 173 750 695 000 347500 

9 1 911 250 173 750 347 500 347500 

10 1 737 500 173 750 0 347500 

11 1 563 750 173 750 - - 

12 1 390 000 173 750 - - 

13 1 216 250 173 750 - - 

14 1 042 500 173 750 - - 

15 868 750 173 750 - - 

16 695 000 173 750 - - 

17 521 250 173 750 - - 

18 347 500 173 750 - - 

19 173 750 173 750 - - 

20 0 173 750 - - 

 

Vzhledem k tomu, jaké výše hospodářského výsledku podnik v minulých letech 

dosahoval, bych se přikláněla spíše k delší variantě doby splácení, aby se zmenšil dopad 

na hospodářský výsledek společnosti v dalších letech a společnost tak byla i nadále 

schopna tvořit zisk. 

 

4.3 Zlepšení likvidity 
 

Vysoké využití cizích zdrojů a poměrně nízké hodnoty krátkodobých finančních 

prostředků negativně ovlivňují likviditu podniku, která ani v jednom roce nedosáhla 

hodnot oborového průměru. Lepších a stabilnějších hodnot likvidity by mohl podnik 
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dosáhnout, pokud by snížil své krátkodobé závazky a navýšil krátkodobý finanční 

majetek.  

 

Krátkodobé závazky jsou během sledovaných let tvořeny přibližně z 80-90 % závazky 

ke společníkům. Návrh na snížení těchto závazků je již popsán v kapitole 4.2.1. Pokud 

by podnik zvolil kratší variantu doby splatnosti s vyššími splátkami, znamenalo by to 

snížení závazků ke společníkům ročně o 10 %. V následující tabulce je zachycen vývoj 

likvidity v závislosti na tomto tempu snižování krátkodobých závazků: 

 

Tabulka č. 22: Vývoj likvidity během snižování krátkodobých závazků 

(Vlastní zpracování) 

Likvidita V roce 2016 V polovině splátek Po splacení dluhu 

Běžná 0,2380 0,4151 1,62 

Pohotová 0,1874 0,3268 1,28 

Okamžitá 0,1753 0,3058 1,19 

 

Z tabulky je patrné, že pokud by podnik splatil své závazky ke společníkům v jejich 

plné výši, došlo by k výraznému zlepšení u všech ukazatelů likvidity.  

 

Hodnoty ukazatelů běžné, pohotové a okamžité likvidity před splacením, během 

splácení a po splacení závazku ke společníkům jsou zobrazeny v následujícím grafu: 

 

 

Graf č. 17: Vývoj likvidity během snižování krátkodobých závazků 

(Vlastní zpracování) 
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Další možností, jak snížit krátkodobé závazky podniku, je zkrátit dobu úhrady 

pohledávek od odběratelů, čímž by se zvýšily finanční prostředky podniku. Nicméně 

podnik je na tom s hrazením pohledávek od odběratelů velmi dobře. V roce 2016 byla 

doba obratu pohledávek pouze necelé dva dny. 

 

4.4 Rozšíření služeb 
 

Restaurace Subway ve Vaňkovce nabízí rozvor jídel prostřednictvím webu 

www.damejidlo.cz, kde dokonce patří mezi restaurace označené jako Dáme jídlo +, což 

vypovídá o vysoké kvalitě restaurace a velké spokojenosti zákazníků. Proto bych 

doporučila rozšířit možnost rozvozu i pro restauraci Subway na Rohlence. Restaurace je 

umístěna mezi několika menšími vesnicemi, ale zároveň není ani daleko od okrajových 

částí Brna. Spíše pro menší obce v okolí je však výběr možností dovozu jídel celkem 

omezený. Z toho důvodu si myslím, že by současní i potencionální zákazníci žijící 

právě v této lokalitě možnost rozvozu určitě ocenili a podnik by tak mohl znásobit své 

tržby, navýšit finanční prostředky a zlepšit tak svoji finanční situaci. 

 

V následující tabulce lze vidět možnou strukturu nákladů a výnosů a hospodářský 

výsledek plynoucí z tohoto návrhu: 

Tabulka č. 23: Náklady a výnosy spojené s rozvozem v Kč 

(Vlastní zpracování) 

 

1. rok 2. rok 3. rok 

Pořízení auta 50 000 0 0 

Povinné ručení 4 000 4 000 4 000 

Odpisy 5 500 11 125 11 125 

Silniční daň 3 000 3 000 3 000 

Benzín 49 140 70 980 70 980 

Mzdy zaměstnanci 289 440 289 440 289 440 

Náklady celkem 401 080 378 545 378 545 

Cena doručení 49 49 49 

Průměrná cena objednávky 150 200 220 

Počet objednávek za týden (v ks) 45 65 85 

Počet objednávek za rok (v ks) 2 340 3 380 4 420 

Výnosy celkem 351 049 676 049 972 449 

Zisk/ztráta -50 031 297 504 593 904 
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V tabulce je zahrnuto pořízení staršího ojetého automobilu, jeho rovnoměrné odpisy, 

silniční daň při zdvihovém objemu motoru automobilu nad 1500 cm
3
 a do 2000 cm

3
, 

cena za benzín 30 Kč/l a průměrná spotřeba 7 l/100 km, náklady na 1 km jsou tedy 

2,1 Kč a rozvoz by byl poskytován pouze v oblasti do 10 km od místa provozovny, což 

vystihuje oblast okolních vesnic zmíněnou v prvním odstavci této kapitoly. Tato oblast 

a poloha provozovny je vyznačena na následujícím obrázku: 

 

 

Obrázek č. 2: Oblast rozvozu 

(Vlastní zpracování) 

 

Do této oblasti spadají např. Jiříkovice, Blažovice, Kobylnice, Viničné Šumice, 

Kovalovice, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Podolí, Brno-Líšeň, Brno-Slatina, Dvorska, 

Bedřichovice, Šlapanice a řada dalších.  

 

Mzdu pro řidiče jsem stanovila na 18 tis. Kč hrubého, což tvoří měsíční náklady 

zaměstnavatele ve výši 24 120 Kč. Cenu za doručení navrhuji ve výši 49 Kč (z toho 

21 Kč jsou náklady na 10 km jízdy). Při stanovení průměrné ceny objednávky jsem 

vycházela ze skutečnosti, že cena velkého menu s nejprodávanějším sendvičem je 

přibližně 183 Kč. Zároveň jsem předpokládala, že cena objednávek bude mít v prvních 

letech rostoucí tendenci, stejně jako počet přijatých objednávek rozvozu. 
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Ve výsledku tohoto zjednodušeného rozpisu tak v prvním roce vychází podniku ztráta 

ve výši asi 50 tis. korun. V dalších letech už by ale přidání této služby mělo podniku 

přinášet zisk, který je ve třetím roce provozu služby 593 904 Kč. Podniku by tak toto 

rozšíření služeb přispělo k zlepšení stávající situace. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti Gastroprofit, 

s.r.o., která provozuje restaurace řetězce Subway, a navrhnout opatření ke zlepšení této 

situace. Hodnocení finanční situace bylo provedeno v letech 2013 až 2016 

prostřednictvím finanční analýzy. 

 

V první části práce byly teoreticky vymezeny metody a nástroje finanční analýzy, dle 

kterých byla v praktické části finanční analýza na daný podnik aplikována. Zjištěné 

výsledky byly zpracovány ve formě tabulek a grafů a okomentovány. Na základě těchto 

výsledků bylo v poslední části práce stanoveno několik návrhů na zlepšení finanční 

situace společnosti. 

 

Celkově lze dle finanční analýzy podniku říci, že jeho finanční situace není dobrá. Je to 

způsobeno nadměrným čerpáním cizích zdrojů a tím záporným vlastním kapitálem. 

Tato skutečnost měla dopad téměř na všechny ukazatele finanční analýzy, proto dobré 

výsledky nevykazuje nejen samotná zadluženost podniku, ale ani analýza fondů 

finančních prostředků, analýza likvidity, rentability či finančního zdraví. Naopak dobře 

dopadlo hodnocení pomocí indexu důvěryhodnosti IN05 a špatné výsledky neměly ani 

ukazatele aktivity. 

 

Za prvotní problém považuji fakt, že společnost finanční analýzu sama nezpracovává 

a nemá tak pro své činnosti žádnou zpětnou vazbu. Proto bylo zpracovávání finanční 

analýzy mým prvním návrhem pro zlepšení finanční situace podniku. Největším 

problémem podniku však zůstává jeho velká zadluženost, další návrh byl tedy 

orientován na zlepšení tohoto stavu. Zbývající dva návrhy se týkaly možností vylepšení 

likvidity a rozšíření služeb společnosti. 

 

Dle mého názoru společnost Gastroprofit, s.r.o. nevykazuje přijatelné hodnoty a ačkoliv 

se tato situace v horizontu analyzovaných let pomalu zlepšuje, má před sebou ještě 

dalekou cestu k dosažení finanční prosperity a soběstačnosti. Na zlepšení této situace by 

se podnik měl v budoucnu rozhodně více zaměřit. 
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Příloha č. 1: Rozvaha podniku za období 2013-2016 

ROZVAHA 

 
2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 2 340 2 029 3 810 3 648 

Dlouhodobý majetek 1 652 1 380 3 056 2 647 

Dlouhodobý nehmotný majetek 45 30 16 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 607 1 350 3 040 2 647 

Oběžná aktiva 679 631 679 969 

Zásoby 135 148 115 206 

Dlouhodobé pohledávky 0 74 64 0 

Krátkodobé pohledávky 135 0 67 49 

Pohledávky z obchodních vztahů 135 74 64 49 

Krátkodobý finanční majetek 409 409 433 714 

Časové rozlišení 9 18 75 32 

     

PASIVA CELKEM 2 340 2 029 3 810 3 648 

Vlastní kapitál -961 -670 -1 165 -930 

Základní kapitál 210 210 210 210 

Výsledek hospodaření minulých let -1 337 -1 171 -880 -1 375 

Výsledek hospodaření běžného období 166 291 -495 235 

Cizí zdroje 3 301 2 699 4 975 4 578 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 506 

Krátkodobé závazky 3 301 2 699 4 975 4 072 

Krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů 
500 235 233 0 

Závazky ke společníkům 2 592 2 142 4 499 3 475 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát podniku za období 2013-2016 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

 
2013 2014 2015 2016 

Náklady celkem 7 118 7 588 8 526 13 476 

Výnosy celkem 7 671 8 528 8 707 14 454 

Tržby za prodej zboží 6 889 7 254 7 202 12 912 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 387 610 676 743 

Výkony 386 610 676 743 

Výkonová spotřeba 2 689 2 987 3 753 10 017 

Přidaná hodnota 1 767 1 858 1 207 - 

Osobní náklady 1 289 1 269 1 254 2 644 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0 40 0 0 

Provozní VH 224 352 -435 358 

VH za účetní období (EAT) 166 291 -495 235 

VH před zdaněním (EBT) 166 291 -495 235 

Ostatní provozní výnosy 3 0 118 49 

Ostatní finanční výnosy 6 5 33 7 

Mimořádné výnosy 0 9 0 0 

Výnosové úroky 0 0 2 0 

Náklady vynaložené na prodej zboží 2 819 3019 2918 - 

Daně a poplatky 7 3 3 0 

Odpisy DMH a DMN 233 233 500 647 

Ostatní provozní náklady 17 2 3 38 

Ostatní finanční náklady 64 75 95 130 

 


