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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti v období  

2012 – 2016 a návrhy na její zlepšení v období. K objasnění základních pojmů  

a interpretací budou využity poznatky z teoretické části. V praktické části, díky 

teoretickým poznatkům, jsou zaznamenány reálné výpočty vybrané společnosti. 

Závěrečná část bakalářské práce je směřována na vhodné návrhy a doporučení  

pro zvolenou společnost. 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the selected 

company and proposals for its improvement in the period 2012 – 2016. Lessons learned 

from the theoretical part will be used to clarify basic concepts and interpretations.  

In the practical part, due to the theoretical knowledge, the real calculations of the selected 

company are recorded. The final part of the bachelor thesis is directed to suitable 

proposals and recommendations for the chosen company. 
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ÚVOD 

Finanční analýza slouží ke zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. Tou bude 

společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. Tato společnost působí na trhu řadu let a její hlavní 

činností je poskytování účetních a daňových služeb svým klientům.  

Aby došlo ke zpracování finanční analýzy je zapotřebí znát základní účetní výkazy 

zkoumané společnosti. Jde o rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích. 

Aby byla finanční analýza kompletní, je zapotřebí zanalyzovat okolí podniku,  

neboť právě okolí podniku je pro každou společnost velice důležité. 

Každý podnikatel by měl dobře znát finanční situaci ve své společnosti. Znát silné  

a slabé stránky, situaci na trhu a v neposlední řadě schopnost být lepší než konkurence. 

Z toho důvodu je zapotřebí znát své zaměstnance a jejich potřeby, neboť právě oni vytváří 

zisk společnosti. Zaměstnanci jsou totiž v kontaktu se zákazníkem a dokáží tak uspokojit 

jeho potřeby. 

Na základě teoretických poznatků bude provedena analýza okolí vybrané společnosti  

a následně dojde k výpočtům jednotlivých ukazatelů. Díky těmto výpočtům bude možné 

přejít k další fázi. V té proběhne zhodnocení finanční situace společnosti na základě 

výsledků výše uvedených činností. Důležitým bodem této práce bude navrhnout případná 

doporučení či řešení jak vnitřních, tak vnějších problémů ve vybrané společnosti. Tyto 

návrhy pak společnost může využít ve svůj prospěch. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Pro zpracování bakalářské práce na téma Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

a návrhy na její zlepšení je zapotřebí si stanovit postupy práce. První část bakalářské práce 

bude věnována teoretické koncepci, která objasní vybrané pojmy. Další část bude sloužit 

pro analýzu společnosti na základě výpočtů z teoretických poznatků. V závěrečné fázi 

díky výpočtům budou zhodnoceny a navrženy případná doporučení pro mnou zvolenou 

společnost. 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace vybrané společnosti  

a navrhnutí případných opatření pro zlepšení stávající finanční situace ve společnosti. 

K tomu budou použity volně dostupné účetní výkazy za období 2012 – 2016. Výkazy  

se rozumí rozvaha a výkaz zisku a ztrát za dané sledované období. Aby bylo možné 

dosáhnout hlavního cíle, je zapotřebí si nejprve stanovit dílčí cíle, které jsou nezbytnou 

součástí pro zpracování bakalářské práce.  

První dílčí cíl bude směřován ke zpracování teoretické struktury, která nadále bude sloužit 

jako základ pro zpracování praktické části bakalářské práce. 

Druhým dílčím cílem je seznámení se podrobně s vybranou společností, zjistit potřebné 

informace o společnosti a v neposlední řadě analyzovat dané okolí zvolené společnosti.  

Jako třetí dílčí cíl je provedení finanční analýzy s reálnými čísly na základě výpočtů 

finančních ukazatelů. Díky tomu dostaneme jasný obraz o tom, jaká je hospodářská 

situace a postavení vybrané společnosti na trhu. 

Závěrečný cíl bude vycházet z předešlých částí. Výpočty jednotlivých ukazatelů budou 

sloužit pro posouzení, zda má vybraná společnost problém, či nikoliv. Pokud bude zjištěn 

nepříznivý stav pro vybranou společnost, úkolem je navrhnout společnosti případná 

řešení a návrhy pro zlepšení situace. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části bakalářské práce jsou popsány teoretické koncepty, díky kterým bude 

zpracování analytické části mnohem snadnější, neboť pochopení základních pojmů  

a vyjasnění určitých interpretací je základ pro analyzování vybrané společnosti. 

2.1 Analýza okolí obchodní společnosti 

Při zpracování analýzy okolí obchodní společnosti mají stratégové jasný úkol.  

Jde především o monitoring okolí, na základě kterého určí příležitosti a hrozby. Ty totiž 

mohou značně ovlivnit budoucí vývoj podniku (Mallya, 2007, s. 40). 

Analýza okolí firmy, jak samotný název vypovídá, se zaměřuje především na vnější 

prostředí. Je žádoucí, aby společnost tyto vnější faktory brala v potaz. Díky tomu  

je totiž schopna reagovat na neustálé změny, které mohou v průběhu nastat. Na základě 

této analýzy je firma také schopna lepší orientace v konkurenčním prostředí a zároveň 

vytvořit pevnou základnu pro své strategické rozhodování (Mallya, 2007, s. 40). 

V následujících kapitolách je definována SLEPTE analýza, Porterův model pěti sil, 

analýza 7S a SWOT analýza. Uvedené modely analýz pomohou právě při zpracování 

kompletní analýzy okolí obchodní společnosti. 

2.1.1 SLEPTE analýza 

Tato analýza zahrnuje celou řadu trendů, které jsou zkoumány. Mezi ně patří společenské, 

legislativní, ekonomické, politické, technické nebo ekologické trendy, u kterých není 

zcela zřejmé, jak budou působit na danou organizaci. V takovém případě je zapotřebí 

samotná identifikace trendů, na základě které určíme ten nejproduktivnější pro danou 

organizaci (Mallya, 2007, s. 40-41). 

Sociální trend - sociální faktory velice působí jak na poptávku po zboží či službách,  

tak i na nabídku. Proto je nezbytně nutné mít na zřeteli například pohled obyvatelstva  

na svět nebo zkoumat životní styl a úroveň obyvatelstva (Mallya, 2007, s. 41). 

Legislativní trend - stát je jedním z velice významných složek při zpracování analýzy. 

Je to z toho důvodu, že má značnou váhu v oblasti vymezení prostoru pro podnikání.  

To ale není jediná věc, různé zákony, vyhlášky, normy značně ovlivňují podnikatele  

při jejich ekonomické činnosti (Mallya, 2007, s. 43). 
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Ekonomický trend - i ekonomická situace do značné míry ovlivňuje rozhodování 

podniku. Je zde zapotřebí, aby podnik zvážil například daňové zatížení.  

Nebo zda existuje silná centrální banka, která bude stabilně poskytovat úvěry a úspory 

nejen v krátkodobém časovém horizontu (Mallya, 2007, s. 44). 

Politický trend - u politického trendu je zapotřebí se zaměřit především na stabilitu 

politického prostředí dané země (Mallya, 2007, s. 47). 

Technologický trend - pokud dojde k vážné změně v oblasti techniky, je na organizaci, 

jak se s tím vypořádá. Pohled vpřed může být pro zkoumanou organizaci velice 

významným krokem, neboť dokáže odhadnout technický rozvoj (Mallya, 2007, s. 48). 

Ekologický trend - při vzniku společnosti je nezbytné, aby se zvážil pohled na životní 

prostředí. Analýza ekologického prostředí v oblasti působení dané společnosti je velice 

přínosná, neboť dokáže předejít případným konfliktům s lokálními zvyky či regulací 

(Mallya, 2007, s. 48). 

Výstupy ze SLEPTE analýzy jsou přínosem pro SWOT analýzu, neboť tvoří první část 

této analýzy (Kalouda, 2017, s. 105). 

2.1.2 Porterův model pěti sil 

Jedná se o analýzu, která zkoumá faktory ovlivňující podnikání v konkurenčním 

prostředí. Jde tedy o faktory, které se přímo podílejí na tvorbě společnosti  

v konkurenčním prostředí. Analýza pěti sil je potřebná v každém podniku,  

který vstupuje na trh. Na základě analýzy je podnik schopen čelit současným  

i budoucím konkurentům, a tak nebezpečí a slabiny už nejsou tak znepokojivý případ 

(Váchal, Pártlová, 2008, s. 35). 

Porterův model pěti sil zahrnuje: 

 zákazníky – počet, schopnost změnit cenu výrobku nebo služeb, 

 dodavatele – množství dodavatelů, změna ceny, nabízeného množství, 

 potenciální konkurenci – silné a slabé stránky, 

 substituty – náhrada za nový výrobek, službu, 

 současné konkurenty – silné a slabé stránky (ManagemantMania, 2013). 
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Hrozba vstupu nových 

konkurentů na trh 

 

 

        

          

      
Vyjednávací síla 

zákazníků 

 
 

 Regulace      
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Hrozba vzniku 

substitutů 

       

        

          

          

Obrázek č. 1: Porterův model pěti sil  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ManagementMania, 2016) 

2.1.3 7S 

Díky tomuto modelu mají manažeři lehčí práci v porozumění, co se týče organizačních 

změn. Model je pojmenovaný na základě začínajících písmen sedmi níže uvedených 

faktorů (Mallya, 2007, s. 73). 

 strategie – vypovídá o dosahování cílů daného podniku, 

 struktura – jde o organizační uspořádání jakožto vztah mezi nadřízeným  

a podřízeným, 

 systémy – procesy, bez kterých by se denní činnosti nemohly uskutečnit, 

 styl práce vedení – jde především o přístup jednotlivých zaměstnanců, 

 spolupracovníci – začleňujeme zde lidské zdroje, školení, vztahy na pracovišti, 

 sdílené hodnoty – vize a skutečnosti, respektované zaměstnanci podniku (Mallya, 

2007, s. 74-75). 

Faktory modelu 7S jsou rozčleněny na následující dva typy: 

Konkurence 

v odvětví 
Stávající 

konkurenti 

Dodavatelé Zákazníci 

Komponenty Substituty 

Vláda Potenciální 

konkurenti 
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Tabulka č. 1: Členění faktorů 7S  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mallya, 2007, s. 74-75) 

Tvrdé faktory Měkké faktory 

strategie sdílené hodnoty 

struktura schopnosti 

systémy spolupracovníci 

 

Vedení firmy musí zohlednit všech sedm zmíněných faktorů, aby daná strategie byla 

úspěšná. Není rozdíl, zda se jedná o větší nebo menší podnik. Faktory mezi sebou 

vzájemně působí, proto se musí hledět na pečlivost každého zkoumaného faktoru. Pokud 

společnost nedbá na pečlivost každého zkoumaného faktoru, nastane kolaps ostatních 

faktorů (Mallya, 2007, s. 73). 

2.1.4 SWOT analýza 

Základem SWOT analýzy je analýza silných (strengths) a slabých (weaknesses) stránek, 

příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats) dané společnosti.  Tato analýza dává jasný 

obraz o tom, jak moc společnost využívá své silné stránky (Ahmad Reza Ommani, 2011, 

s. 9448, Morrel, 2016, 41). 

SWOT analýza zkoumá jak vnitřní, tak vnější prostředí. Do vnějšího prostředí patří 

hrozby a příležitosti. Slabé a silné stránky jsou pak zakomponovány ve vnitřním prostředí 

(Mallya, 2007, s. 84; Váchal, Pártlová, 2008, s. 44). 

Až po vypracování odhadu vnější a vnitřní situace lze uvažovat o zvolení realizované 

strategie. Vyhovující strategie by se měly odrážet od využití příležitostí a stavět  

na zdrojích síly. Jde o to, že každá firma čelí odlišným hrozbám a příležitostem, tím 

pádem zdroje síly jsou také rozdílné (Mallya, 2007, s. 85). 

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb dává odpověď na otázky: 
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Silné stránky 

 je firma finančně vyspělá, 

 má firma lepší kvalifikované zaměstnance než konkurence, 

 jaké jsou konkurenční výhody, 

 jaké je jeho postavení na trhu (Mallya, 2007, s. 85). 

Slabé stránky 

 vyskytují se zde vysoké náklady na jeden kus v porovnání s konkurencí, 

 má dostatek kvalifikovaných pracovníků, 

 je podnik finančně stabilní, 

 převaha konkurence (Mallya, 2007, s. 85). 

Příležitosti 

 navýšit sortiment výrobků a služeb, 

 začlenění se do nových trhů, 

 přilákat potenciální zákazníky, 

 různorodost sortimentu (Mallya, 2007, s. 86). 

Hrozby 

 odklonění zákazníků na jiný sortiment, 

 větší konkurenční nátlak, 

 začlenění nových konkurentů na trhu, 

 stagnující poptávka (Mallya, 2007, s. 86). 

2.2 Finanční analýza 

Finanční analýza slouží ke zjištění, v jaké situaci se analyzovaná společnost nachází.  

Na základě výpočtů z finanční analýzy lze zjistit, zda se jedná o finančně zdravý podnik 

nebo o finančně slabý. Finanční analýza je tedy nedílnou součástí pro budoucí 

rozhodování v dané společnosti. Dokáže se totiž poohlédnout jak do minulosti,  

tak současnosti a vyvarovat se tak dříve provedených chyb (Růžičková, 2007, s. 9-10). 

Analýza finančních výkazů je klíčovým nástrojem pro poskytování takových informací, 

které hodnotí životaschopnost, stabilitu a ziskovost organizace (Bruce, 2008, 45). 
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2.2.1 Analýza soustav ukazatelů 

V případě analýzy soustav ukazatelů se můžeme setkat v zásadě se dvěma typy: 

Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů  

Jde o pyramidové soustavy, na základě kterých je možno zhodnotit minulou, současnou  

i budoucí výkonnost společnosti. Tyto soustavy rozkládají daný ukazatel na vrcholu 

pyramidy do dalších dílčích ukazatelů, prostřednictvím sčítání, odčítání, dělení  

nebo násobení. Mezi takové ukazatele řadíme například rentabilitu vlastního kapitálu 

(Sedláček, 2007, s. 82). 

Účelové výběry ukazatelů 

Na základě těchto ukazatelů je možno sestavit takový výběr ukazatelů, který dokáže 

kvalitně určit diagnózu, zda je společnost ve finanční tísni či nikoliv (Sedláček, 2007, s. 

81). 

Účelové výběry ukazatelů dále dělíme na následující: 

 Bonitní modely označované také jako diagnostické modely, vystihují finanční 

situaci podniku. Jde především o kvalitu firmy podle její výkonnosti.  

Tyto ukazatele využívají především investoři a vlastníci, kteří nemají k dispozici 

údaje pro propočet Čisté současné hodnoty. Příkladem takového Bonitního 

modelu je Index Bonity (Sedláček, 2007, s. 81 – 109; Schoolerová, 2012 s. 189). 

 

 Bankrotní modely jsou určeny pro včasné varování před finančně nestabilním 

podnikem. Využití těchto modelů je zejména u věřitelů, které zajímá, jak je firma 

schopna splácet své závazky. Do bankrotních modelů patří především indexy IN 

nebo Altmanův index, tzv. Z-skore (Sedláček, 2007, s. 81 – 109; Schoolerová, 

2012 s. 189).  

Index bonity 

Index bonity, někdy uváděný jako Indikátor bonity je založen na bodovém hodnocení,  

na základě kterého lze určit bonita společnosti. Bonita vyjadřuje schopnost splácet 

závazky a uspokojovat tím věřitele. Čím větší hodnotu daný index nabude, tím je 

hodnocená firma finančně – ekonomicky stabilnější (Sedláček, 2007, s. 109; Vochozka, 

2011, s. 77). 



  

 

18 

 

 𝐼𝐵 =  1,5 ∗  𝑥1 +  0,08 ∗  𝑥2 +  10 ∗  𝑥3 +  5 ∗  𝑥4 +  0,3 ∗  𝑥5 +  0,1 ∗  𝑥6  

Vzorec č. 1: Index bonity  

(Zdroj: Sedláček, 2007, s. 109) 

, kde:  

x1 = provozní cash flow / cizí zdroje, 

x2 = celková aktiva/cizí zdroje,  

x3 = zisk před zdaněním / celková aktiva,  

x4 = zisk před zdaněním / celkové výkony,  

x5 = zásoby / celkové výkony,  

x6 = celkové výkony / celková aktiva (Sedláček, 2007, s. 109).     

Tabulka č.  2: Doporučené hodnoty  Indexu bonity   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Sedláček, 2007, s. 109 ).                    

Hodnota indexu Hodnocení situace podniku 

-3 < IB < -2 extrémně špatná situace 

-2 < IB < -1 velmi špatná situace 

-1 < IB < 0 špatná situace 

0 < IB < 1 určité problémy 

1 < IB < 2 dobrá situace 

2 < IB < 3 velmi dobrá situace 

3 < IB extrémně dobrá situace 

 

Index 05 

𝐼𝑁05 =  0,13𝑥1 + 0,04𝑥2 + 3,97𝑥3 + 0,21𝑥4 + 0,09𝑥5   

Vzorec č. 2:Index 05  

(Zdroj: Jáčová, Ortová, 2013, s. 107). 

, kde:  

x1 – celková aktiva / cizí kapitál, 

x2 – EBIT / úroky,  
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x3 – EBIT  /celková aktiva, 

x4 – výnosy / celková aktiva, 

x5 – oběžná aktiva / krátkodobé závazky (Jáčová, Ortová, 2013, s. 107 - 108). 

Ke zhodnocení výsledků nám slouží doporučené hodnoty. Pokud Index 05 nabývá 

hodnotu větší, jak 1,6 znamená to, že lze očekávat uspokojivou finanční situaci 

společnosti. Jestliže se pohybujeme v rozmezí od 0,9 k 1,6, jsme v takzvané šedé zóně, 

kterou nelze hodnotit. Naopak hodnota pod 0,9 vyjadřuje ohrožení vážnými finančními 

problémy, kde společnost spěje k bankrotu (Sedláček, 2007, s. 112). 

Tento bankrotní model může při výpočtu způsobit značný problém. A to především  

v okamžiku, kdy hodnoty nákladového krytí jsou extrémně vysoké. Je to způsobeno 

nízkou zadlužeností společnosti. V takovém případě je udáváno doporučené snížení 

ukazatele EBIT/úrokové krytí na hodnotu maximálně 9 (Schollerová, 2012, s. 190). 

2.2.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Pro výpočet absolutních ukazatelů je zapotřebí znát dvě základní techniky rozboru. Těmi 

jsou procentní rozbor (vertikální analýza) a srovnávání vývoje v časových řadách 

(horizontální analýza). K výpočtům absolutních ukazatelů je zapotřebí znát jednotlivé 

položky jak rozvahy, výkazu zisku a ztráty, tak cash flow (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013, s. 67, Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 84). 

Horizontální analýza 

Tato analýza bývá označována také jako analýza časových řad, a to z toho důvodu,  

že jde o analýzu vývoje finančních ukazatelů v závislosti na čase. Ukazuje nám tedy vývoj 

zkoumané veličiny zpravidla ve vztahu k dřívějšímu účetnímu období. Horizontální 

analýza nám dává například odpověď na otázku, o kolik procent se oproti minulému roku 

změnily jednotlivé položky rozvahy (Kalouda, 2017, s. 62, Vochozka, 2011, s. 19). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

Vzorec č. 3: Horizontální analýza - absolutní změna  

(Zdroj: Febmat, 2018) 
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𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100   

Vzorec č. 4: Horizontální analýza – relativní změna  

(Zdroj: Sedláček, 2007, s. 14). 

Vertikální analýza 

Na základě vertikální analýzy jsme schopni konfrontovat účetní výkazy za dvě po sobě 

jdoucí účetní období. Pokud se podíváme na vertikální analýzu rozvahy do hloubky, 

zjistíme, že procentní podíly jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech nám 

ukazují třeba to, do jakých aktiv podnik investoval svůj kapitál. Vertikální analýza 

zobrazuje strukturu aktiv a pasiv podniku. Na základě struktury zjistíme, jaké prostředky 

společnost potřebovala pro obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů byly pořízeny 

(Máče, 2006, s. 31, Sedláček, 2007, s. 17). 

2.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Při sledování Čistých finančních fondů společnosti je zapotřebí si uvědomit, že stejně 

jako se vyskytují v dané společnosti trvale vázaná aktiva, stejně tak existují  

i krátkodobé zdroje, které má podnik permanentně k dispozici. Jedná se o stálá pasiva, 

v podobě určité výše dluhů zaměstnanců, nebo nezaplacených daní (Sedláček, 2007, s. 

40). 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Ukazatel Čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků firmě 

zůstane, po uhrazení všech svých krátkodobých závazků. Hodnota Čistého pracovního 

kapitálu by neměla být příliš vysoká ani příliš nízká. Pokud nám hodnota Čistého 

pracovního kapitálu vyjde nulová nebo hodně nízká, znamená to, že firma nemá čím platit 

za odebrané zboží či služby. Ani od svých zákazníků nedostává žádné finanční 

prostředky, protože přijaté peníze se projeví zvýšením ukazatele do kladných hodnot  

a tím pádem firma nemá dostatečný kapitál na své fungování. Na druhou stranu čím vyšší 

kladné číslo je, tím více je provoz společnosti financován z dlouhodobých pasiv 

(ManagementMania, 2016). 

Je tedy třeba držet úroveň Čistého pracovního kapitálu na takové míře, která opatří hladké 

fungování firmy a zároveň neznamená nadbytečně velké náklady na financování  

z dlouhodobých pasiv (ManagementMania, 2016). 



  

 

21 

 

Č𝑃𝐾 =  𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 –  𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec č. 5: Čistý pracovní kapitál  

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 98). 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky nám udávají okamžitou likviditu právě splatných 

krátkodobých závazků. Za peněžní prostředky se považují nejen peníze v hotovosti nebo 

peníze na bankovním účtu, ale také krátkodobé cenné papíry, protože mají funkci rychlé 

přeměny na peníze. Pokud zahrneme do peněžních prostředků jen peníze v hotovosti  

a peníze na bankovním účtu, jde o nejvyšší stupeň likvidity (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013, s. 84). 

Č𝑃𝑃 =  𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 –  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec č. 6: Čisté pohotové prostředky  

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 84). 

2.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří k nejpoužívanějším rozborovým postupům,  

neboť vycházíme ze základních účetních výkazů, které jsou veřejně dostupné  

a umožňují získat rychlou představu o finanční situaci ve společnosti (Růžičková, 2007, 

s. 47). 

Charakteristika poměrových ukazatelů je založena na tom, že dává do poměru různé 

položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, popřípadě cash flow, mezi kterými musí existovat 

vzájemná souvislost (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 84). 

Soustavy poměrových ukazatelů rozdělujeme na následující dva typy: 

 Paralelní soustava ukazatelů – rozpoznáme ji tak, že jednotlivé ukazatele jsou 

členěny vedle sebe.  To znamená, že u těchto ukazatelů nenalezneme jen jediný 

vrcholový ukazatel, z kterého by se ostatní ukazatele odvozovaly. Díky tomu není 

jednotlivý ukazatel méněcenný, než ten druhý (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013, s. 84). 

 Pyramidová soustava ukazatelů – na rozdíl od paralelní soustavy ukazatelů je zde 

vrcholový ukazatel, který má silnější váhu než ostatní. Daný ukazatel  
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se pak postupně a stále podrobněji člení na analytické ukazatele. Mezi těmito 

ukazateli působí pevné vztahy (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 84). 

Ukazatele rentability 

Rentabilita měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. U těchto poměrových ukazatelů mnohdy vycházíme ze dvou 

základních účetních výkazů, a to z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. Ukazatele 

rentability jsou ukazatele, kde se v čitateli vyskytuje nějaká položka odpovídající 

výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu, respektive tržby. 

(Růžičková, 2007, s. 51). 

Je zřejmé, že ukazatele rentability budou nejvíce zajímat akcionáře a investory,  

avšak i pro ostatní skupiny mají svůj podstatný význam, neboť právě tyto ukazatele slouží 

k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti (Růžičková, 2007, s. 51). 

Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější následující kategorie zisku, které můžeme vyčíst 

přímo z rozvahy: 

 EBIT – zisk před odečtením úroků a daní, ve výkazu zisku a ztráty jej nalezneme 

jako provozní výsledek hospodaření 

 EAT – zisk po zdanění nebo také čistý zisk, ve výkazu zisku a ztráty  

jej nalezneme jako výsledek hospodaření za běžné účetní období. Tento zisk 

můžeme rozčlenit na zisk rozdělený (dividendy akcionářů) a nerozdělený, který 

slouží k reprodukci ve společnosti (Růžičková, 2007, s. 52). 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Hodnota ukazatele udává, do jaké míry se daří společnosti z dostupných zdrojů aktiv 

generovat zisk bez ohledu na to, zda jsou aktiva financována z vlastních či cizích zdrojů 

(MÁČE, 2006, s. 33). 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec č. 7: Rentabilita celkového kapitálu  

(Zdroj: Máče, 2006, s. 33). 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb nám dává odpověď na otázku, jaká je schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Vyjadřuje tedy, kolik korun zisku bylo 

vyprodukováno v jedné koruně tržeb. Doporučená hodnota ukazatele rentability tržeb je 

stanovena nad 10 % (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 127; Managementmania.com, 

2016). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec č. 8: Rentabilita tržeb  

(Zdroj: Máče, 2006, s. 33). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu zaznamenává výnosnost kapitálu vloženého 

akcionáři či vlastníky podniku (Růžičková, 2015, s. 60). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec č. 9: Rentabilita vlastního kapitálu  

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 123). 

Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele nás informují o tom, do jaké míry je podnik schopen financovat své 

krátkodobé závazky. Pojem likvidita je obvyklé označení pro schopnost podniku 

přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky. Ukazatele likvidity jsou poměrem toho,  

čím je možno platit (čitatel) a toho, co je potřeba uhradit (jmenovatel).  Pro likviditu firmy 

jsou charakteristické tři ukazatele. Běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita 

(Harna, 2007, s. 44). 

Všechny tři ukazatele likvidity mají své doporučené hodnoty. Pro běžnou likviditu  

se doporučuje hodnota 2 – 3. Hodnota menší jak 1 je pro společnost nepřijatelná. 

Znamená to, že firma financuje dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji. Standartní 

hodnota pohotové likvidity je 1 – 1,5. V takovém případě je společnost schopna vyrovnat 

se svým krátkodobým závazkům bez prodeje zásob. Doporučené hodnoty  

u okamžité likvidity jsou stanoveny v rozmezí 0,2 – 0,5 (Konečný, 2006, s. 53; 

Schollerová, 2012, s. 177). 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita měří, jak rychle je firma zdatná hradit okamžitě splatné závazky.  

Do okamžité likvidity vstupují ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Pod pojmem 

krátkodobý finanční majetek je nutné si představit peníze v pokladně, na bankovním účtu 

a ceniny (Máče, 2006, s. 35; Růžičková, 2007, s. 49). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec č. 10: Okamžitá likvidita  

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 123). 

Pohotová likvidita 

Pro pohotovou likviditu platí, že čitatel a jmenovatel by měli být v poměru 1:1. Pokud  

by byl poměr 1:1, podnik by byl schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel 

prodat své zásoby. Vyšší hodnota ukazatele likvidity je příznivá pro věřitele. Na druhou 

stranu je nepříznivá pro akcionáře a vedení podniku z toho důvodu, že značný objem 

oběžných aktiv, která jsou vázána ve formě pohotových prostředků, poskytují jen velmi 

malý nebo žádný úrok. Nadměrná výše oběžných aktiv totiž vede k neproduktivnímu 

využívání do společnosti vložených prostředků, a tak nepříznivě ovlivňuje celkovou 

výnosnost vložených prostředků (Růžičková, 2007, s. 50). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec č. 11: Pohotová likvidita  

(Zdroj: Krauseová a kol., 2013, s. 146). 

Běžná likvidita 

Čím vyšší hodnota běžné likvidity nabyde, tím nižší je riziko platební neschopnosti. 

Oběžná aktiva jsou obecně méně výnosná než dlouhodobý majetek, a tak snaha dosahovat 

co nejvyšší hodnoty likvidity nemusí být vždy nejvýhodnější, neboť může zvyšovat 

ziskovost podniku (Konečný, 2006, s. 53). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec č. 12: Běžná likvidita  

(Zdroj: Staňková, 2007 s. 112). 



  

 

25 

 

Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost vyjadřuje, že společnost k financování svých aktiv využívá cizí zdroje, 

tedy dluh.  Určitá výše zadluženosti není pouze negativní charakteristikou podniku,  

neboť cizí kapitál je pro firmu levnější než ten vlastní. A to z toho důvodu, že nároky 

věřitele jsou uspokojovány před vlastníkem. Vlastník tedy nese vyšší riziko, a proto  

se domáhá i vyššího zisku. Úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, 

protože úrok, který spadá do nákladů, snižuje zisk, ze kterého se platí daň (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 85). 

Podle Rejnuše platí „Čím vyšší míru zadluženosti ukazují, tím je pro podnik obtížnější  

a dražší získávat cizí kapitál; naopak, čím vypovídají o vyšším podílu jeho vlastního 

kapitálu, tím mívá lepší možnost pro své financování.“ (Rejnuš, 2014, s. 273) 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost nám říká, z kolika procent jsou celková aktiva financována cizím 

kapitálem. Zatímco věřitelé, především banky, budou upřednostňovat nízkou hodnotu 

tohoto ukazatele, vlastníci budou preferovat vyšší míru zadluženosti (Máče, 2006, s. 37). 

Doporučené hodnoty jsou stanoveny v rozmezí 30 až 60 %. Je ale potřeba zohlednit 

odvětví a schopnost splácet úroky (Valach a kol., 1999, s. 106). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec č. 13: Celková zadluženost  

(Zdroj: Marinič, Nývltová, 2010 s. 168). 

Míra zadluženosti 

Míra zadluženosti je ukazatel, který poměřuje cizí a vlastní kapitál. Velice významný 

atribut má v případě žádosti o nový úvěr pro banku, která se rozhoduje o poskytnutí úvěru 

věřiteli. Platí tedy, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

Nelze zaměřovat soustředěnost jen na zastoupení vlastního a cizího kapitálu ve finanční 

struktuře, ale je nutné přihlédnout ke struktuře zdrojů z hlediska splatnosti. Krátkodobé 

zdroje představují pro společnost podstatně vyšší riziko, protože je musí uhradit 

v krátkém časovém intervalu. Dlouhodobé zdroje jsou sice méně rizikové,  

na druhou stranu snížené riziko je zaplaceno vyšší cenou dlouhodobých zdrojů 

financování (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 86). 
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𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec č. 14: Míra zadluženosti 

(Zdroj: Marinič, Nývltová, 2010 s. 168). 

Koeficient samofinancování  

Koeficient samofinancování nám říká, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby 

z vlastních zdrojů. Patří mezi nejvýznamnější ukazatele, na základě kterých určíme 

finanční situaci podniku (Kolář, Mrkvička, 2006, s. 89). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 

Vzorec č. 15: Koeficient samofinancování  

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 143). 

 

Doba splácení dluhů 

Na základě výpočtů tohoto ukazatele zjistíme dobu, za kterou je podnik schopen vlastními 

silami z provozního cash flow splatit své dluhy. Za optimální hodnoty se považuje 

klesající trend (Knápová, Pavelková, Šteker, 2013, s. 87). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Vzorec č. 16: Doba splácení dluhů  

(Zdroj: Knápová, Pavelková, Šteker, 2013 s. 87). 

Ukazatele aktivity 

Jejich rozbor přednostně měří, s jakou efektivitou podnik hospodaří se svým aktivy.  

Má-li jich více než je zapotřebí, účetní jednotce nastávají zbytečné náklady. Má-li jich 

nedostatek, pak se musí vzdát nových případných podnikatelských příležitostí a přichází 

tak o potenciální tržby. Tyto ukazatele aktivity se vyjadřují ve dvou formách. Buď jako 

ukazatelé počtu obrátek, které vypovídají o tom, kolikrát se za dané účetní období obrátí 

určitý druh majetku, nebo jako ukazatelé doby obratu, které pak sledují dobu, po kterou 

je majetek v určité formě vázán (Máče, 2006, s. 35). 
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Obrat celkových aktiv 

Ukazatel vyjadřuje, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval. Čím větší hodnota 

ukazatele, tím lépe. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí od 1,6 

do 3,0. Minimální hodnota ukazatele obratu celkových aktiv by se měla pohybovat kolem 

1. Tuto hodnotu však ovlivňuje i příslušnost k odvětví. Obecně tedy platí, že nízká 

hodnota ukazatele vyjadřuje neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a také jeho 

neefektivní využití (Knápová, Pavelková, Šteker, 2013, s. 104, Sedláček 2001, s 66). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec č. 17: Obrat celkových aktiv  

(Zdroj: Knápová, Pavelková, Šteker, 2013, s. 104). 

Obrat stálých aktiv 

Značí, jak společnost efektivně využívá svá stálá aktiva a kolikrát se tato aktiva  

ve společnosti za celý rok obrátí. Ukazatel je velmi vhodný nástroj pro rozhodování 

v oblasti pořízení nového majetku. Obecně platí, čím vyšší hodnoty, tím lépe. Tento 

ukazatel totiž žádné doporučené hodnoty nemá (Synek a kol. 2011, s. 356). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec č. 18: Obrat stálých aktiv  

(Zdroj: Sedláček, 2007, s. 61). 

Obrat zásob 

Hodnota obratu zásob určuje, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob prodána  

a znovu uskladněna. Pokud je naměřena vyšší hodnota tohoto ukazatele, lze dedukovat, 

že společnost nemá přebytek nelikvidních zásob, které jsou samozřejmě neproduktivní. 

Naopak při nižších hodnotách obratu zásob lze usuzovat, že má zastaralé zásoby, jejichž 

reálná hodnota je nižší než cena oficiálně uvedená v účetních výkazech (Sedláček, 2007, 

s. 61 – 62). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Vzorec č. 19: Obrat zásob  

(Zdroj: Sedláček, 2007, s. 62). 

 



  

 

28 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob představuje, kolik dnů jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo prodeje. Jednoduše řečeno, jak dlouho trvá jeden obrat. Doporučuje  

se pozvolné snižování hodnoty tohoto ukazatele (Máče, 2006, s. 36). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Vzorec č. 20: Doba obratu zásob  

(Zdroj: Kalouda, 2017, s. 75). 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel stanoví dobu, která uběhne mezi nákupem zásob a platbou za tento nákup. 

Je třeba zabezpečit, aby společnost byla v době splatnosti platebně schopná.  

To znamená, že tato doba by neměla být kratší než doba, kdy budeme inkasovat 

pohledávky, aby nedocházelo k případům, že budeme dříve platit své závazky  

než inkasovat pohledávky (Konečný, 2006, s. 60). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Vzorec č. 21: Doba obratu závazků  

(Zdroj: Kalouda, 2017, s. 75). 

Doba obratu pohledávek 

Výsledkem je doba, která uplyne ode dne vystavení faktury odběratelům až po den,  

kdy jsou přijaty peněžní prostředky. Tento ukazatel tedy udává dobu, za jak dlouhé 

období jsou pohledávky splaceny. Účetní jednotka má zájem o co nejkratší dobu inkasa, 

neboť snížení doby obratu pohledávek směřuje k rychlejšímu uhrazení svých závazků  

bez využití cizích finančních zdrojů (Máče, 2006, s. 36). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Vzorec č. 22: Doba obratu pohledávek  

(Zdroj: Kalouda, 2017, s. 75). 
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Provozní ukazatele  

Provozní ukazatele, někdy také nazývány jako výrobní ukazatele, jsou používány uvnitř 

podniku k napomáhání managementu sledovat a zkoumat vývoj základních aktivit 

společnosti (Sedláček, 2007, s. 71). 

Mzdová produktivita 

„Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Při trendové analýze by měl 

ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. Pokud chceme vyloučit vliv nakupovaných surovin, 

energií a služeb, dosadíme do čitatele přidanou hodnotu“ (Sedláček, 2007, s. 71). 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)

𝑚𝑧𝑑𝑦
 

Vzorec č. 23: Mzdová produktivita 

(Zdroj, Sedláček 2007, s. 71). 

Nákladovost výnosů 

Dalším provozním ukazatelem je ukazatel nákladovost výnosů, který zaznamenává,  

do jaké míry celkové náklady zatěžují výnosnost organizace. V ideálním případě  

by hodnota ukazatele měla mít klesající trend. Pro výpočet je stanoven následující vzorec 

(Sedláček, 2007, s. 71). 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec č. 24: Nákladovost výnosů  

(Zdroj, Sedláček 2007, s. 71). 

 

Materiálová náročnost výnosů 

Na základě materiálové náročnosti výnosů je podnik schopen stanovit, jak moc jsou 

výnosy zatíženy spotřebovaným materiálem a energiemi (Sedláček, 2007, s. 71). 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec č. 25: Materiálová náročnost výnosů  

(Zdroj, Sedláček 2007, s. 71). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Třetí část bakalářské práce je věnována mnou zvolené společnosti Tax Consulting Brno, 

s.r.o. Zaměření je zde především na představení dané společnosti, uvedení její 

charakteristiky a organizační struktury. Dále na základě poznatků z teoretické části bude 

provedena finanční analýza a následné zhodnocení výsledků s případnými návrhy  

na zlepšení situace vybrané společnosti. 

3.1 Představení společnosti 

Společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. působí na českém trhu především v oblasti 

zprostředkování služeb. Její hlavní náplní je vedení účetnictví, daňové evidence, činnost 

jak účetních, tak daňových poradců. Zaměřuje se především na malé a střední firmy. 

V budoucnu by však chtěla působit pro větší korporace. Přestože na českém trhu působí 

řada daňových poradců a firem zpracovávající účetnictví, společnost Tax Consulting 

Brno, s.r.o. působí na trhu několik let a díky tomu má mnoho stálých klientů.  

Je však také schopna nabírat i další klienty, kteří potřebují pomoci v oblasti účetnictví.  

K 1. 9. 2017 společnost přistoupila do poradenské sítě Moore Stephens a stala  

se tak první kanceláří této sítě na Moravě (Klíma, 2018). 

Sortiment služeb: 

 vedení mzdové agendy, 

 vedení daňové evidence, 

 asistence při založení společnosti, 

 sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, 

 daňové poradenství, zastupování při kontrolách z FÚ, 

 reporting, financování růstu, asistence při žádosti o úvěr, 

 mezinárodní pracovní smlouvy a zdanění příjmů ze zahraničí, 

 vedení účetnictví a jeho využití pro rozhodování a financování, 

 zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob (Klíma, 2018). 
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3.1.1 Stručná charakteristika 

Tabulka č.  3: Základní údaje o společnosti Tax Consult ing Brno, s.r.o.   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Penize.cz, 2018) 

Datum vzniku 22. září 1995 

Obchodní firma Tax Consulting Brno, spol. s.r.o. 

Soupisová značka C 20571 vedená u Krajského soudu v Brně 

Sídlo Řípská 1464/11d, Slatina, 627 00  Brno 

Identifikační číslo 63477556 

Daňové identifikační číslo CZ63477556 

Nespolehlivý plátce ne 

Základní kapitál 100 000 Kč 

Právní orgán Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán Jednatelé: 

Ing. Tomáš Klíma 

Ing. Eva Klímová 

Ing. Roman Kytlica 

Společníci Ing. Tomáš Klíma 

Ing. Igor Pantůček 

Ing. Roman Kytlica 

Datum zániku 1. ledna 2018 

 

K 1. lednu 2018 došlo k fúzi společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. se společností Moore 

Stephens s.r.o.  

3.1.2 Organizační struktura 

V současné době společnost zaměstnává přes 15 zaměstnanců a 10 brigádníků. Má řadu 

kvalifikovaných daňových poradců, senior i junior účetních. Pokud má zájem kandidát/ka 

na pozici účetní o pozici daňového poradce, společnost je tomu otevřená a takového 

člověka podporuje pomocí rozvojového plánu. Společnost umožňuje zaměstnancům 

naučit se či zlepšit cizí jazyky pomocí jazykových kurzů, kdy lektoři přímo docházejí  

do prostor firmy (Klíma, 2018). 
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Kvalifikační požadavky na nové zaměstnance se odvíjí od toho, na jakou pozici  

se dotyčný zrovna hlásí. Společnost požaduje minimální středoškolské vzdělání, 

vysokoškolské vzdělání je značnou výhodou. Znalost anglického a německého jazyka  

je vítána. Znalost daňové a účetní problematiky je žádaná a každý zaměstnanec ji musí 

skvěle ovládat (Klíma, 2018). 

3.2 Analýza okolí podniku 

Tato analýza představuje seznámení se s vnějším okolím vybrané společnosti. K tomu 

budou využity analýzy, jako je SLEPTE analýza, Porter analýza a analýza 7S. Díky 

zmíněným analýzám bude možné následné zpracování SWOT analýzy, která  

tuto kapitolu ukončí. 

3.2.1 SLEPTE 

Sociální faktory 

Jakákoliv změna v oblasti sociálního prostředí může mít značný vliv na změny 

v poptávce po službách dané společnosti. 

Demografické změny hrají značnou roli pro společnosti zaměstnávající zaměstnance. 

Populace jednoduše stárne a je třeba se na to připravit. Jedním z hlavních problémů, který 

společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. řeší, je získání nových zaměstnanců.  

I když se může zdát, že se úroveň vzdělání neustále zvyšuje a je mnoho adeptů na pozici 

senior účetní nebo daňový poradce, chybí zde převážně praxe, a tak sehnat schopné 

zaměstnance není vždy snadné (Klíma, 2018). 

Podle průzkumu Aktuálně.cz bylo zjištěno, že 83 % zaměstnavatelů upřednostňují 

absolventy s oborovou praxí dostatečné délky. Proto se studenti během studia zaměřují 

na brigády, které jim pomohou najít práci právě po absolvování oboru. Pokud 

zaměstnavatel má ve své společnosti zaměstnance na pozici brigádník, je pro něho méně 

nákladné tohoto zaměstnance po absolvování školy zaměstnat, jelikož se tak sníží náklady 

na zaškolení, čas strávený nad vybíráním vhodného kandidáta i riziko, že zaškolený ztratí 

zájem o vybranou pozici (Aktuálně.cz, 2015). 

Průměrná délka života je jeden ze sociálních faktorů, který nelze opomenout.  

Podle Českého statistického úřadu muž narozený v Jihomoravském kraji v roce 2016  

se pravděpodobně dožije věku 76,46 let, což je mezi kraji pátý nejvyšší věk. Žena 
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narozená v roce 2016 v Jihomoravském kraji se pravděpodobně dožije 82,64 let,  

což je věk mezi kraji druhý nejvyšší. Každým rokem se naděje dožití neustále zvyšuje,  

což způsobuje stárnutí obyvatel a nedostatek ekonomicky aktivního obyvatelstva (Český 

statistický úřad, 2018). 

Legislativní 

Společnosti poskytující ekonomické a daňové služby jsou velice ovlivněny legislativními 

faktory, jelikož každou schválenou legislativní úpravu v zákoně musí okamžitě 

zaznamenat. Pokud tak neučiní, může dojít k sankcím od jednotlivých úřadů. Daňové 

zákony jsou velice důležité pro bezchybné zpracování účetnictví a poskytování daňového 

poradenství. Pokud by společnosti nebyly dostatečně iniciativní, co se týče neustálé 

sledovanosti v oblasti účetní a daňové problematiky, jejich klienti i úřady by nebyli 

dostatečně spokojeni. Příkladem sledovanosti jednotlivých změn jsou změny v oblasti 

sociálního a zdravotního pojištění, změny v platbě daní z přidané hodnoty, záloh na daň 

nebo také daňového zvýhodnění.  

Za nejdůležitější zákony, které musí společnosti sledovat, považuji: 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  

 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

 zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

 zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (Klíma, 2018). 

Společnost jako taková se sama musí řídit zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který 

řeší například pracovní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dalším důležitým 

zákonem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo také zákon č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích. Jde o zákon, který zčásti nahradil dosavadní obchodní zákoník 

(Klíma, 2018). 

Pro podnikatele, kteří pracují s daty svých zákazníků, nastane v roce 2018 revoluce 

v oblasti ochrany osobních údajů. Z Evropské unie totiž přichází nařízení GDPR (General 

Data Protection Regulation), které bude účinné od 25. května 2018. Toto nařízení 

najdeme v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a má za úkol zvýšit úroveň 
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ochrany osobních údajů a posílit tak práva občanů Evropské unie. Pokud dojde 

k nedodržení tohoto nařízení, hrozí sankce až 4 % z celkového obratu společnosti  

nebo až 20 000 000 Kč. GDPR by proto každý subjekt, který zpracovává osobní údaje 

občanům Evropské unie, neměl brát na lehkou váhu (OKsystem, 2018). 

Ekonomické 

Do ekonomických faktorů spadají zejména témata, jako jsou inflace, nezaměstnanost, 

úrokové sazby a další.  

V roce 2014 až 2015 se míra inflace pohybovala kolem 0,1 %. Následné roky 2016 

a 2017 tak nízké hodnoty nezaznamenaly. Ty se totiž pohybovaly v rozmezí 2 – 2,4 %. 

To bylo způsobeno dražšími potravinami a rostoucími náklady na bydlení.  

Ceny těchto komodit neklesnou ani v roce 2018, a tak můžeme očekávat konstantní míru 

inflace. Jako reakci na zvyšující se inflaci společnosti zvyšují své sazby za poskytnuté 

služby (Kurzy.cz, 2018). 

I když se může zdát, že nezaměstnanost je v Jihomoravském kraji na nízké úrovni,  

na úřadech práce v tomto kraji bylo na konci ledna 2018 evidováno 36 358 dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání. Může se jednat o uchazeče, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci, 

která je vyžadována. (Český statistický úřad, 2018).  

V roce 2014 dosahovala průměrná hrubá mzda účetních specialistů v Jihomoravském 

kraji na částky 39 513 Kč. Za specialisty v oblasti účetnictví podle CZ-ISO 2411  

lze považovat hlavní účetní, auditory a daňové poradce. Při výpočtech průměrné mzdy  

se používá ukazatel medián, který je přesnější než průměrná mzda, a to z toho důvodu,  

že ukazuje střední hodnotu mezd všech zaměstnanců. To znamená, že polovina mezd  

je větších než medián a polovina mezd je menších než hodnota mediánu. Proto většina 

pracujících na průměrný plat nedosáhne a připadá jim nadhodnocený. Medián hrubé 

mzdy účetních specialistů v Jihomoravském kraji v roce 2014 dosáhl částky 31 370 Kč. 

Takových mezd ale zaměstnanci na pozici účetních specialistů ve společnosti  

Tax Consulting Brno, s.r.o. nedosahují (Uctovani.net, 2014). 

Nastavením úrokových sazeb banka ovlivňuje množství peněz v oběhu. V období  

2012 - 2016 Česká národní banka ponechávala úrokové sazby na stejné úrovni.  

A to repo sazbu na 0,05 %, diskontní sazbu na 0,05 a lombardní sazbu 0,25 %. V roce 

2017 došlo ke zvýšení repo sazby na hodnotu 0,5 % a lombardní sazby na 1 %. 
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K následnému zvyšování dochází i v roce 2018 a to o navýšení repo sazby 

 na 0,75 % a lombardní sazby na 1,5 % (Česká národní banka, 2018).  

Politické 

Politická stabilita ve státě je velice důležitá, avšak v České republice převládá spíše 

nestabilita v politickém prostřední. To, že po volbách vítězné hnutí ANO není schopno 

sestavit vládu s ostatními parlamentními stranami, je velice znepokojivé pro naši zemi.  

V roce 2016 byl schválen Zákon číslo 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, se kterým přišlo  

do poslanecké sněmovny hnutí ANO. Je jasné, že společnosti zabývající se účetními  

a daňovými službami jsou tímto zákonem velice ovlivněné, neboť spousta klientů  

se musela podřídit novým pravidlům a zavést tak elektronické pokladny. Výhodou je,  

že náklady na tyto pokladny mohou být klientům zohledněny v daňovém přiznání  

po splnění podmínek stanovených  v  § 35-bc zákona o daních z příjmů (Klíma, 2018). 

Technologické 

Technologické faktory ovlivňují společnosti poskytující jak účetní, tak daňové služby 

v mnoha směrech. Dnešní moderní společnost je celá obklopena novými technologiemi, 

a tak způsob poskytování služeb se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Díky moderní 

technologii a inovaci dochází ke zpracování účetnictví v mnohem kratším časovém 

intervalu než dříve. To, že například společnosti využívají datovou schránku k odesílání 

dokumentů svých klientů na finanční úřady, usnadňuje oběma stranám čas a vynaložené 

úsilí. Pokud by bylo možné například načíst faktury do účetního programu pomocí QR 

kódu, omezilo by to lidskou chybovost a čas strávený nad jednotlivými doklady. Je tedy 

velice důležité, aby byl každý zaměstnanec schopen porozumět a pracovat právě 

s novými technologiemi. K tomu mohou sloužit různá školení nebo rady ostatních 

zkušenějších kolegů (Klíma, 2018). 

Ekologické 

Na životní prostředí a ekologii jako takovou je v dnešní době kladen značný důraz.  

Co se týče společností poskytující účetní a daňové služby, nejsou zde tak velké zásahy  

do životního prostředí, jako je to například u výrobního nebo stavebního odvětví. 

Společnosti se akorát tak mohou snažit o co nejmenší plýtvání kancelářského papíru,  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-113#cast1
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aby nedocházelo ke zbytečnému tisku. Třídit bioodpad nebo plasty by také napomohlo 

životnímu prostředí (Klíma, 2018). 

3.2.2 Porterův model pěti sil 

Stávající konkurenti 

Jelikož se sídlo společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. nachází přímo v Brně, největší 

stávající konkurence se vyskytuje právě v Jihomoravském kraji a jeho okolí.  

Je to způsobeno značným množstvím mikro a malých společností, které hledají externí 

služby v oblasti účetnictví a daní v Brně a okolí. Mezi největší konkurenty patří účetní  

a daňové společnosti jako jsou SLUTO s.r.o., KB DANĚ s.r.o. a ORKÁN plus, s.r.o. 

(Klíma, 2018). 

Na základě zjištěných údajů od Komory daňových poradců lze určit tržní podíl daňových 

poradců působících ve společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. v porovnání s konkurenty 

v Jihomoravském kraji. Celkový počet daňových poradců   v Jihomoravském kraji je 647. 

Ve společnosti působí 7 daňových poradců. Tržní podíl daňových poradců je tedy 1,1 %. 

Pokud je zaměření pouze na Brno a Brno-venkov, tržní podíl dosahuje 1,4 %.  

Jde tak o velmi nízký tržní podíl daňových poradců ve společnosti (Komora daňových 

poradců, 2018). 

Podle Českého statistického úřadu bylo zjištěno, že v Jihomoravském kraji ke konci roku 

2017 působí 314 742 ekonomických subjektů. Z toho 231 223 tvoří fyzické osoby  

a 83 519 právnické osoby. Za největší konkurenci společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. 

považuje právě obchodní společnosti s.r.o. s celkovým počtem 51 470. Konkrétně  

Brno-město eviduje 33 428 ekonomických subjektů. I když Jihomoravský kraj 

zaznamenává přes 50 000 společností se stejnými nebo podobnými službami, společnost 

Tax Consulting Brno, s.r.o. působí na trhu řadu let, a tak o klientelu nemá nouzi. 

Spokojené reference od zákazníků tomu jen napomáhají (Český statistický úřad, 2017). 

Za silnou stránku vybrané společnosti oproti konkurenci považuji individuální přístup 

k jednotlivým zákazníkům, dobré jméno na trhu a kvalitně odvedenou práci všech 

zaměstnanců. (Klíma, 2018). 
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Potenciální konkurenti 

Potenciální konkurence společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. se může vyskytovat 

v oblasti získání zahraniční klientely, neboť společnost sice má velmi šikovné 

zaměstnance ovládající bravurně jak anglický, tak německý jazyk, nicméně jich není 

mnoho. Kdyby ovšem firma měla více těchto zaměstnanců, bylo by snadnější proniknout 

na zahraniční trh. Vstoupit na trh není pro potenciální konkurenci vůbec snadné, jelikož 

se na něm vyskytuje značná řada společností poskytujících ekonomicko-poradenskou 

činnost a lidé v dnešní době upřednostňují příznivé reference nebo doporučení  

od známých a přátel (Klíma, 2018). 

Ve společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. působí řada specializovaných pracovníků.  

To může být jeden z důvodů, proč o klientelu není nouze. Potenciální zákazníci nepohlíží 

na společnost jako celek, ale především je zajímá specialista na danou oblast.  

Jde například o DPH, neziskové organizace a zahraniční zdanění. 

Vliv dodavatelů 

Vliv dodavatelů není tak významný, jelikož společnost poskytující ekonomické  

a daňové služby nepotřebuje ke své činnosti tak značné množství dodavatelů jako je tomu 

například u stavebních nebo výrobních společností. Pokud se ale přeci  

jen zaměříme na dodavatele společnosti poskytující účetní a daňové služby, jsou  

to například dodavatelé kancelářských potřeb, neboť bez těchto produktů  

by ekonomická činnost nemohla fungovat. Nejdůležitější dodavatel je dodavatel 

ekonomického softwaru, se kterým zaměstnanci denně pracují (Klíma, 2018). 

Vliv odběratelů 

Důležité je si uvědomit, kdo jsou naši zákazníci, jaké mají potřeby a požadavky  

na vybrané služby. V první řadě u společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. jde  

o zákazníky, kteří vyhledávají jak účetní, tak daňové služby. Jedná se tedy  

o ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Tito zákazníci mají ale odlišné požadavky  

pro zpracování účetnictví, protože se jedná jak o živnostníky, tak o společnosti s větším 

postavením na trhu. Celkový počet klientů se pohybuje kolem 220. Většina zákazníků  

je stálá, avšak někteří přichází a někteří zase odchází. Je to především způsobeno 

zvyšujícími se částkami za poskytnutí služeb nebo ukončení činnosti podnikatelů, kteří 
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odchází do důchodu.. Není zde ale klient, který by díky svému odchodu společnost 

ohrozil (Klíma, 2018). 

Společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. má individuální přístup ke každému zákazníkovi. 

Prioritou je, aby každý zákazník obdržel všechny ekonomické služby, které jsou 

nezbytnou součástí jeho existence na trhu. Čas strávený nad jednotlivými společnostmi 

se odvíjí od náročnosti zpracování účetnictví. Podle toho jsou také stanoveny ceny za tyto 

služby. Většina zákazníků má ceny stanoveny paušální částkou dle předem sjednané 

dohody (Klíma, 2018). 

Substituční produkty 

Jelikož se společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. zaměřuje na poskytnutí účetní  

a daňové služby, není zde značné množství substitutů, na které je možno poukázat.  

Za jasný substitut uvedu zaměstnance. Dříve společnosti zaměstnávaly vlastní účetní.  

To je ale samozřejmě vysoce nákladné, a tak využití služeb outsorcingu, což je externí 

zajištění služby, v dnešní době upřednostňuje značná většina podnikatelů. Nemusí  

za své zaměstnance odvádět tak vysoce nákladové částky, jako je mzda zaměstnance, 

platba zdravotního pojištění, sociálníhozabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti (Klíma, 2018). 

3.2.3 7s 

Strategie 

Pro vytvoření strategie společnosti je nezbytné si definovat především cíle a způsob jejich 

dosažení. Je nutné brát ohled na potřeby svých zákazníků. Mít v povědomí činnosti 

konkurenčních společností je také velice důležité pro případné zareagování  

při získání nových klientů. Hlavním cílem vybrané společnosti je především uspokojit 

své zákazníky, mít dobré jméno na trhu, udržet kvalitu poskytovaných služeb a s tím 

souvisí i snaha o zajištění finanční stability (Klíma, 2018). 

Struktura organizace 

Co se týče organizační struktury ve společnosti, je zde hierarchická struktura v čele 

s jednateli, kteří jsou zároveň společníky a jsou nadřízenými jednotlivým úsekům dané 

společnosti. Tyto úseky jsou rozděleny do tří částí. A to daňový úsek, účetní úsek  

a sekretariát. Daňový úsek tvoří daňoví poradci a auditoři. V účetním úseku působí  
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jak junior, tak senior účetní, ale také nesmíme opomenout brigádníky, kteří jsou důležitou 

součástí společnosti. Asistentka jednatelů tvoří hlavní část sekretariátu. Celá organizační 

struktura společnosti je navzájem propojena a komunikace mezi zmiňovanými úseky je 

na denním pořádku (Klíma, 2018). 

Spolupracovníci 

Vedení společnosti záleží na spokojenosti svých pracovníků na pracovišti, protože jsou 

si vědomi, že právě oni tvoří organizaci. Jednotlivá školení jak pro zaměstnance, 

tak pro brigádníky probíhají pravidelně a jsou značným přínosem pro celý tým.  

Tato školení se uskutečňují přímo v prostorách dané společnosti a jsou plně hrazena 

zaměstnavatelem. Pokud mají pracovníci společnosti zájem o jiná školení, která  

se odehrávají mimo kancelářské prostory, vedení je k tomu nakloněno (Klíma, 2018). 

Sdílené hodnoty 

Samozřejmě každý zaměstnavatel má zájem o udržení svých zaměstnanců a dobré vztahy 

na pracovišti. Tomu napomáhají různé společné akce, které se každým rokem pořádají. 

Jedná se o letní aktivity v podobě vodácké výpravy a v zimním období společné lyžařské 

zájezdy do Rakouska. Nevýhodou je, že se těchto aktivit se neúčastní zaměstnanci 

vyššího věku. Vedení každým rokem pro své zaměstnance připravuje osobní dotazníky, 

kde zaměstnanci zaznamenávají své cíle, požadavky a osobní pohled na společnost. 

Poukazují na to, co by ve společnosti změnili a co by naopak vyzdvihli. Poté dochází  

ke každoročnímu vyhodnocení a individuálnímu pohovoru. Tento dotazník má 

napomáhat k lepší komunikaci ve společnosti, neboť každý má možnost vyjádřit svůj 

názor (Klíma, 2018). 

Styl práce a vedení 

Jedná se o demokratický styl vedení, kdy zaměstnanci mají možnost podílet  

se na rozhodování v dané společnosti. Jde například o konzultaci s nadřízeným,  

co se týče výše stanovení paušální částky za služby klientům, kdy je zapotřebí znát 

jednotlivé informace od zaměstnance. Příkladem může být doba, kterou se zaměstnanec 

podílel na jednotlivé zakázce, jaká je komunikace s klientem a podobně. I přesto,  

že jsou jednatelé společnosti velice zaneprázdněni a jejich působení se nepohybuje  

jen na pracovišti, vždy se snaží najít si čas na své zaměstnance (Klíma, 2018). 
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Systémy 

Každý zaměstnanec využívá mobilní pracovní telefon, který je nutnou pomůckou  

pro komunikaci s klienty. I elektronická pošta je jedním z každodenních nástrojů, který 

je pro zaměstnance potřebný, ke každodenní činnosti v dané organizaci. Jako další nástroj 

potřebný pro účetní a daňové služby je místní internet, ke kterému má přístup každý 

zaměstnanec. Společnost využívá speciální softwarový program TaxEdit, který je 

potřebný pro zpracování daňového přiznání, kontrolního hlášení a dalších důležitých 

dokumentů. Díky tomuto programu jednatelé zasílají dokumenty přes systém EPO 

rovnou finančním úřadům. Aby docházelo ke každodennímu zaznamenání všech výkonů 

jednotlivých zaměstnanců, společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. využívá personální 

informační systém BMD, který zaznamenává všechny procesy týkající se personálního 

řízení (Klíma, 2018). 

3.2.4 SWOT analýza 

Tato analýza je velice důležitá pro zjištění silných a slabých stránek společnosti,  

pro jejich příležitosti a hrozby. Díky zpracování předešlých analýz může SWOT analýza 

zakončit analýzu okolí podniku. 

Tabulka č.  4: SWOT analýza společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. - silné a slabé 

stránky  

(Zdroj: V lastní zpracování)  

Silné stránky Slabé stránky 

 Dlouholeté působení v oblasti účetní 

a daňové problematiky. 

 Dobré jméno na trhu. 

 Individuální přístup k zákazníkům. 

 Přátelský kolektiv. 

 Specializace na konkrétní oblast 

v účetní a daňové sféře – neziskové 

organizace, DPH, zahraniční 

zdanění. 

 Střední úroveň ovládání jak 

anglického, tak německého jazyka. 

 Starší zaměstnanci se neúčastní aktivit 

jako je vodácká výprava nebo lyžařské 

zájezdy, a tak nemají možnost čerpat 

benefity, jako ostatní zúčastnění. 

 Získání zahraniční klientely, kvůli 

nedostatku zaměstnanců ovládající 

cizí jazyk. 
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Tabulka č.  5: SWOT analýza společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. - příležitosti a 

hrozby  

(Zdroj: V lastní zpracování)  

Příležitosti Hrozby 

 Využití nových technologií na trhu, 

například homebanking, QR kódy  

na fakturách. 

 Získat na trhu práce absolventy 

ekonomických oborů s dostatečnou 

praxí. 

 Růst inflace – firmě rostou náklady, 

měla by také uvažovat o zvýšení 

svých sazeb jako reakci na tu inflaci. 

 Kdyby společnost umožnila zkrácené 

úvazky, mohla by si udržet 

zaměstnance starší, ale zkušené, kteří 

také mohou delší dobu předávat 

zkušenosti těm mladším. 

 Získání zákazníků, kteří hledají 

externí účetní a daňové služby. 

 Nízká kvalifikace uchazečů  

o zaměstnání. 

 Absolventi ekonomických oborů  

bez praxe. 

 Neschopnost včas reagovat na nové 

legislativní změny. 

 Zvyšující se mzdy a s tím spojené 

náklady na zaměstnance. 

 Odchod zaměstnance za lepšími 

platovými podmínkami. 

 Každoroční nárůst ekonomických 

subjektů poskytující účetní a daňové 

služby. 

 Neschopnost zaměstnanců se 

adaptovat na nové technologie, chce to 

pravidelné vzdělávání. 

 

3.3 Finanční analýza 

Díky výpočtům jednotlivých ukazatelů finanční analýzy lze zjistit, zda se jedná  

o společnost finančně stabilní, či nikoliv. Lze se tak poohlédnout do minulosti a poučit  

se z dřívějších chyb. 

3.3.1 Analýza soustav ukazatelů 

Do této kapitoly spadají jak bonitní, tak bankrotní modely. Bonitní modely mají za úkol 

zjistit finanční situaci ve společnosti. Bankrotní model dává jednateli společnosti včasné 

varování před finanční nestabilitou ve společnosti. Jako zástupce bonitního modelu byl 

zvolen Index bonity. Bankrotní model zastupuje IN05. 
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Index bonity 

Tento zástupce bonitních modelů je schopen určit, zda je společnost schopna splácet své 

závazky a uspokojovat tak věřitele. 

Tabulka č. 6: Bonitní model Index bonity  

(Zdroj: vlastní zpracování)  

BONITNÍ MODEL 2012 2013 2014 2015 2016 

Index bonity 3,77 1,50 5,90 4,50 3,58 

 

Společnost ve všech případech byla schopna splatit své závazky a uspokojit tak věřitele. 

Dle doporučených hodnot, společnost může svoji situaci považovat za extrémně dobrou, 

jelikož IB je větší jak 3, a to v každém sledovaném období, kromě roku 2013. V roce 

2013 je situace dle doporučených hodnot dobrá, protože se pohybuje v rozmezí  

1 < IB < 2, jelikož výsledek hospodaření v roce 2013 dosahoval nejnižších hodnot  

za celé sledované období a to někdy až o čtyřnásobek nižších než v jiných letech.  

I z důvodu značného poklesu obratu počtu zakázek, tedy poklesu tržeb, vykazuje rok 

2013 nejnižších hodnot, avšak celková situace pro společnost je velmi příznivá. 

IN05 

Zvolený zástupce bankrotních modelů IN05 je schopen zjistit finanční stabilitu dané 

společnosti 

Tabulka č. 7: Bankrotní model IN05  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

BANKROTNÍ MODEL 2012 2013 2014 2015 2016 

IN05 2,08 1,67 2,51 2,74 2,02 

 

Z výše uvedených výsledků je patrné, že společnost Tax Consulting Brno, s.r.o.  

ve sledovaném období 2012 – 2016 přesáhla hodnotu 1,6. Znamená to, že společnost 

může svoji finanční situaci považovat za uspokojivou. K bankrotu má tedy společnost 

opravdu daleko. Model IN05 by mohl dosahovat vyšších hodnot, avšak druhý ukazatel 

v celkovém výpočtu není zahrnut, jelikož společnost neeviduje žádné nákladové úroky.  

3.3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

V této kapitole jsou zachyceny výpočty horizontální a vertikální analýzy jak v relativní 

změně, tak v absolutní. 
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Horizontální analýza 

Výsledky horizontální analýzy jsou důležité z hlediska vývoje zkoumané položky  

ve vztahu k dřívějšímu účetnímu období. 

Tabulka č. 8: Horizontální  analýza aktiv   

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

AKTIVA 

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

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

Aktiva celkem 293 4 1 950 23 472 5 1 357 12 

Dlouhodobý majetek 95 20 -         8 1 622 111 1 383 117 

DMN -    37 100 91  -     31 34 -  

DMH 132 30 -       99 17 653 140 633 57 

DMF       750  

Oběžná aktiva -  353 5 2 260 31 59 1 106 1 

Zásoby 235 226 -     339 100     

Pohledávky 315 9 332 8 -   624 15 -       39 1 

Peněžní prostředky -  903 23 2 267 75 683 13 145 2 

Časové rozlišení aktiv 551 599 -     302 47 -   209 61 -     132 100 

Náklady příštích období 551 599 -     302 47 -   209 61 -     132 100 
 

Celková aktiva během sledovaného období vykazují nestabilní vývoj. Za největší 

meziroční změnu považuji srovnání v letech 2013 – 2014, kdy došlo k navýšení aktiv  

o 1 950 tis. Kč, tedy o 23 %. To bylo způsobeno značným navýšením oběžných aktiv. 

Konkrétně zásobami a peněžními prostředky. 

Další položkou, která prošla významnou změnou během sledovaného období, je položka 

dlouhodobý majetek. Změna v sestavě dlouhodobého majetku totiž v letech  

2014 – 2015 vzrostla o 622 tis. Kč. V roce 2014 došlo k pořízení dvou tiskáren a loga  

na budově. V roce 2015 došlo k pořízení osobního automobilu a skútru. Majetek  

od roku 2014 každoročně narůstal, a tak změna v roce 2016 oproti předešlému roku 

přesáhla 100 %. Přesněji řečeno, šlo o 117 %, tedy o změnu 1 357 tis. Kč. Za příčinu  

tak značné změny považuji navýšení dlouhodobého hmotného majetku, jelikož došlo 

k pořízení dvou osobních automobilů, přičemž jeden byl do společnosti zařazen  

až v roce 2017. Z toho důvodu je uveden v položce nedokončený dlouhodobý majetek. 

Další osobní automobil byl ve společnosti zařazen už v roce 2016. 

Za zmínku stojí pořízení dlouhodobého finančního majetku v roce 2016 v celkové 

hodnotě 750 000 Kč, jelikož v předešlých letech společnost žádný dlouhodobý finanční 
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majetek neevidovala. K takovému nárůstu došlo na základě nákupu dceřiné společnosti 

DM Konto, s.r.o. 

I když společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. působí v oblasti poskytování služeb, 

položka nedokončená výroba a polotovary dosahují vysokých hodnot. Jedná  

se o nevyfakturované úkony, které proběhly, ale jejich úhrada byla zaplacena mnohem 

později. Například u společnosti, jejichž doklady jsou účtovány jedenkrát za kvartál, 

dochází z úhradě vystavených faktur mnohem později, než vznikly náklady za odvedenou 

práci. Zaplacené mzdy zaměstnancům jsou tomu příkladem. Jelikož zmíněný ukazatel  

se ve společnosti vyskytoval jen v roce 2012 a 2013, rok 2013 tak zaznamenává relativní 

změnu 226 %. Hodnota ukazatele zásob totiž z roku 2012 vzrostla o 235 000 Kč.  

Jak již bylo zmíněno, v dalších letech zásoby vykazovaly nulové hodnoty, a tak absolutní 

změna v porovnání s rokem 2013 - 2014 byla -339 000 Kč, šlo tedy 100 %.  

Důležité je poukázat na ukazatele časového rozlišení v období 2012 – 2013. V roce 2013 

společnost držela oproti předešlému roku, v položce náklady příštích období 551 000 Kč. 

Jde tak o největší relativní změnu 599 %. V roce 2013 společnost Tax Consulting Brno, 

s.r.o. totiž investovala do vybavení nových kancelářských prostor. Jednalo se o nábytek, 

počítače, který byl v roce 2013 zaplacen a dodán, ale až v následujícím roce došlo 

k používání nového vybavení. Proto došlo k využití nákladů příštích období. V roce 2016 

tato položka neevidovala žádné hodnoty, jelikož došlo ke změně účetního období. Rok 

2016 tak končí k 31. srpnu 2016, a tak změna oproti roku 2015 je 100 %. 
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Tabulka č. 9: Horizontální analýza pasiv   

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

PASIVA 

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

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

Pasiva Celkem 293 4 1950 23 472 5 1357 12 

Vlastní kapitál 500 8 1910 28 881 10 777 8 

Základní kapitál 0   0   0   0   

VH minulých let 1135 22 513 8 1910 28 881 10 

VH běžného účetního období -635 56 1410 282 -1029 54 -104 12 

Cizí zdroje -220 12 82 5 -598 35 789 72 

Závazky -220 12 82 5 -598 35 789 72 

Dlouhodobé závazky -423 100           

Krátkodobé závazky 203 14 82 5 -598 35 789 72 

Závazky ostatní 33 3 365 35 -491 35 63 7 

Časové rozlišení 13 27 -42 68 189 945 -209   

Výdaje příštích období 13 27 -42 68 29 145 -49   

Výnosy příštích období         160   -160   

 

Základní kapitál společnosti zůstal za celé sledované období nezměněn. Jeho hodnota 

každoročně dosahovala rovných 100 000 Kč.  

Stejně jako celková aktiva, i pasiva vykazují během analyzovaného období nestabilní 

vývoj. Za důležité považuji srovnání výsledku hospodaření běžného účetního období,  

kdy v roce 2014 došlo k nárůstu oproti předchozímu roku o 1 140 000 Kč  

(o 282 % v relativním vyjádření). Rok 2015 už tak pozitivních hodnot nedosahoval. Došlo 

totiž ke značnému snížení přes 1 000 000 Kč. A tak výsledek hospodaření běžného 

účetního období klesl z částky 1 910 000 Kč na částku 881 000 Kč. I to je pro společnost 

pozitivní výsledek, jelikož zdaleka nedosahuje záporných hodnot. 

Dlouhodobé závazky společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. evidovala v roce  

2012 – 2013. Tyto závazky společnosti vznikly na základě fúze dvou společností,  

kdy společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. evidovala závazek vůči společníkovi 

v celkové výši 423 000 Kč. V následujícím roce byl však tento závazek uhrazen.  

Proto v porovnání období 2012 – 2013 dostáváme relativní změnu přesných 100 %. 

Dalšími dlouhodobými závazky společnost není zatížená.  

Je dobré si povšimnout ukazatele krátkodobých závazků, který se ve sledovaném období 

nerovnoměrně pohybuje. V roce 2016 společnost vykazuje krátkodobé závazky 
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v hodnotě 1 889 000 Kč, což oproti předchozímu roku značí nárůst o 789 000 Kč. 

Příčinou toho je nárůst o téměř čtyřnásobek závazků z obchodních vztahů.  

I časové rozlišení má svoji významnou hodnotu právě v meziročních změnách. Rok 2015 

dosahoval nevyšších hodnot výnosů příštích období, a to 160 000 Kč. Tyto výnosy 

vznikly na základě dříve uhrazených služeb, které byly poskytnuty až v roce 2016. 

Konkrétně se jednalo o práci na dvou likvidovaných společnostech, které tuto službu 

zaplatily a až v následujícím roce došlo k likvidaci. Výnosy příštích období se v žádném 

jiném roce nevyskytovaly. 
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Tabulka č. 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát - absolutní změna  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

VZZ 

Absolutní změna v tis. Kč 

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

Tržby z prodeje výrobků a služeb -1 164 3 196 -1 612 298 

Tržby za prodej zboží 75 -26 -49   

Výkonová spotřeba   -82 952 -349 -206 

Náklady vynaložené na prodané zboží 75 -40 -35   

Spotřeba materiálu a energie 417 223 -362 -475 

Služby -574 769 48 269 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -130 573 -339   

Osobní náklady  19 86 348 355 

Mzdové náklady -70 38 285 288 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 89 48 63 67 

 Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 11 45 76 19 

Ostatní náklady 78 3 -13 48 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  -141 -12 194 -548 

Úpravy hodnot DMN a DMH -24 5 177 -510 

Úpravy hodnot DMN a DMH majetku 

- trvalé -24 5 177 -510 

Úpravy hodnot pohledávek -117 -17 17 -38 

Ostatní provozní výnosy  -10 178 141 -164 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    65 153 -218 

Jiné provozní výnosy -10 113 -12 54 

Ostatní provozní náklady 72 -28 -97 157 

Daně a poplatky 10 -14 1 19 

Jiné provozní náklady 62 -14 -98 138 

Provozní výsledek hospodaření -837 1 777 -1 277 376 

Výnosové úroky a podobné výnosy - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
    12 -12 

Ostatní finanční výnosy 33 -36 -1 -3 

Ostatní finanční náklady 5 -5 4 -9 

Finanční výsledek hospodaření 28 -31 7 -6 

Výsledek hospodaření před zdaněním  -809 1 746 -1 270 370 

Daň z příjmů za běžnou činnost   -174 336 -241 86 

Daň z příjmů splatná -174 336 -241 86 

Výsledek hospodaření po zdanění  -635 1 410 -1 029 284 

Výsledek hospodaření za účetní období   -635 1 410 -1 029 284 

Čistý obrat za účetní období -1 066 3 312 -1 509 119 
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Tabulka č. 11: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát - relativní změna  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

VZZ 

Relativní změna v % 

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

Tržby z prodeje výrobků a služeb -9,12 27,57 10,90 2,26 

Tržby za prodej zboží   34,67 100,00   

Výkonová spotřeba    2,04 -24,19 7,14 4,54 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží   53,33 100,00   

Spotřeba materiálu a energie 32,23 13,03 18,72 30,22 

Služby 21,08 35,78 1,64 9,07 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 125,00 244,87 100,00   

Osobní náklady  0,28 1,27 5,07 4,92 

Mzdové náklady 1,42 0,78 5,80 5,54 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 4,90 2,52 3,22 3,32 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 0,73 2,96 4,86 1,16 

Ostatní náklady 25,16 0,77 3,32 12,70 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  32,64 4,12 69,53 115,86 

Úpravy hodnot DMN a DMH 6,82 1,52 53,15 100,00 

Úpravy hodnot DMN a DMH - 

trvalé 6,82 1,52 53,15 100,00 

Úpravy hodnot pohledávek     146,25 45,95 31,48 102,70 

Ostatní provozní výnosy  6,13 116,34 42,60 34,75 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku     235,38 100,00 

Jiné provozní výnosy 6,13 73,86 4,51 21,26 

Ostatní provozní náklady  20,11 6,51 24,13 51,48 

Daně a poplatky       26,32 29,17 2,94 54,29 

Jiné provozní náklady 19,38 3,66 26,63 51,11 

Provozní výsledek hospodaření 57,41 286,15 53,25 33,54 

Výnosové úroky a podobné výnosy 

- ovládaná nebo ovládající osoba 
    100,00 

Ostatní finanční výnosy 330,00 83,72 14,29 50,00 

Ostatní finanční náklady 12,50 11,11 10,00 20,45 

Finanční výsledek hospodaření 93,33 1550,00 21,21 23,08 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
56,65 282,07 53,70 33,79 

Daň z příjmů za běžnou činnost  59,39 282,35 52,97 40,19 

Daň z příjmů splatná 59,39 282,35 52,97 40,19 

Výsledek hospodaření po zdanění   55,95 282,00 53,87 32,24 

VH za účetní období   55,95 282,00 53,87 32,24 

Čistý obrat za účetní období  8,24 27,91 9,94 0,87 
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U Horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty se zaměřím na všechny položky výsledku 

hospodaření, protože právě zde dochází k značným změnám jak relativní, tak absolutní 

povahy. Provozní výsledek hospodaření, značený jako EBIT, nabývá během sledovaného 

období nestabilních hodnot. Největší změna se projevila z roku 2013 na rok 2014,  

kdy došlo ke značnému nárůstu, a to o 1 770 tis. Kč. V relativní změně šlo  

o 285,15 %. K takové změně došlo z důvodu navýšení počtu klientů a s tím spojené tržby 

z prodeje výrobků a služeb, jelikož právě v roce 2014 tyto položky vykazovaly nejvyšších 

hodnot, a to 14 790 tis. Kč. Co se týče roku 2015 – 2016, ani v tomto období 

nevykazovala společnost špatné výsledky v oblasti tržeb. Na druhou stranu docházelo  

ke zvýšení nákladových položek, a proto nebylo dosaženo tak vysokého provozního 

výsledku hospodaření, jak tomu bylo ve zmíněném roce 2014.  

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty zjistila změny v položce náklady vynaložené 

na prodané zboží pouze z dat v letech 2013 – 2014, jelikož se tyto náklady  

ve společnosti vyskytovaly právě pouze v těchto letech. V roce 2013 společnost 

evidovala zmíněné náklady ve výši 75 000 Kč. V roce 2014 došlo k poklesu těchto 

nákladů o polovinu, a tak stoprocentní relativní změna vyšla v pořádku. Jednalo  

se o dodání softwaru Money S3. Podobná situace nastala u položky změna stavu zásob 

vlastní činnosti, kdy v období 2014 – 2016 žádné zásoby ve společnosti nebyly.  

Jak již bylo zmíněno u horizontální analýzy aktiv, jednalo se o nevyfakturované úkony, 

které proběhly, ale jejich úhrada byla zaplacena mnohem později. Rok 2012 vykazuje 

hodnotu zásob 104 tis. Kč. A v roce 2013 byly ve společnosti zásoby ve výši 339 tis. Kč.  

V následujícím roce došlo k celkovému spotřebování zásob, a tak relativní změna 

vykazuje 100% změnu z roku 2014 na rok 2015.  

Položka změna stavu zásob vlastní činnosti jednoznačně stojí za zmínku, a to z toho 

důvodu, že od 1. ledna 2016 došlo ke změně v jednotlivých položkách rozvahy  

a výkazu zisku a ztráty, a právě zmíněná položka byla touto změnou ovlivněna. V roce 

2015 ve VZZ byla tato položka uváděna v A II. Od roku 2016 je však vykazována  

na řádku v B. Aby došlo ke správným úpravám, je tato položka nově evidována 

s mínusem i přesto, že dříve byla kladnou položkou. 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v porovnání mezi roky 

2015 a 2016 vykazují 100% změnu. To bylo způsobeno změnou účetního období v roce 
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2016, kdy účetní období společnosti končí k 31. srpnu 2016, a tak v tomto výkazu 

společnost neeviduje žádné úpravy hodnot majetku. 

Položka Ostatní finanční výnosy dosahují v porovnávajících letech 2012 – 2013 relativní 

změnu 330 %, z důvodu téměř trojnásobného zvýšení oproti roku 2012. K takovému 

navýšení došlo u kurzových rozdílů z důvodů devalvace české koruny.  

Finanční výsledek hospodaření vykazuje v absolutní změně záporných hodnot. 

Za pozornost stojí zmínit finanční výsledek hospodaření roku 2014, který zaznamenává 

ze všech sledovaných položek největší změnu. Relativní změna během porovnání roku 

2013 – 2014 dosáhla velmi vysokých hodnot, které přesahovaly 1000 %.  Přesněji šlo  

o 1550 %. Jak bylo zmíněno, rok 2014 vykazoval nejmarkantnější změny, co se týče tržeb 

z prodeje výrobků a služeb, a právě díky těmto tržbám se společnost dostala  

do vyšších hodnot výsledků hospodaření.  

Pozitivním zjištěním je, že výsledek hospodaření za účetní období nedosahuje záporných 

hodnot, a tak ve všech sledovaných období společnost vykazuje zisk. Nejlépe se však 

společnosti dařilo v roce 2014, kdy dosahovala nejvyššího zisku, a to necelé 2 000 000 

Kč. V roce 2013 a 2015 nedosahoval výsledek hospodaření za účetní období  

ani 1 000 000 Kč, a proto jsou relativní i absolutní změny tak odlišné. 

Vertikální analýza  

Tabulka č. 12: Vertikální analýza aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

AKT 

 [v %] 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem v Kč 8220 8513 10463 10935 12292 

Aktiva celkem v % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 5,73 6,65 5,33 10,79 20,86 

Dlouhodobý majetek nehmotný 0,45   0,87 0,55 0,49 

Dlouhodobý majetek hmotný 5,28 6,65 4,46 10,24 14,27 

Dlouhodobý majetek finanční         6,10 

Oběžná aktiva 93,16 85,80 91,40 88,00 79,14 

Zásoby 1,27 3,98       

Krátkodobé pohledávky 44,27 46,45 40,96 33,49 29,47 

Peněžní prostředky 47,62 35,37 50,44 54,51 49,67 

Časové rozlišení aktiv 1,11 7,55 3,27 1,21   

Náklady příštích období 1,11 7,55 3,27 1,21   
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Dlouhodobý majetek ve sledovaném období zaznamenává rostoucí tendenci. Společnost 

svůj kapitál investovala převážně do dlouhodobého majetku hmotného. Jak již bylo 

zmíněno v horizontální analýze aktiv, v roce 2016 společnost pořídila dva osobní 

automobily. V jednom případě k zařazení vozidla došlo až v následujícím roce,  

a tak tento majetek je v roce 2016 vykazován v položce nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek ve výši 633 000 Kč.  

Na základě předešlých poznatků lze uvést, že dlouhodobý finanční majetek  

se ve společnosti objevil pouze v roce 2016, kdy došlo k nákupu dceřiné společnosti  

DM Konto, s.r.o. v celkové hodnotě 750 000 Kč, a právě tento rok zaznamenává  

6,10 % v položce dlouhodobý majetek finanční. 

Oběžná aktiva ve sledovaném období 2012 – 2016 přesahovala 85 %, což je vysoký podíl 

oběžných aktiv na celkových aktivech společnosti. V předešlých zmínkách bylo 

objasněno, jaké zásoby se ve společnosti vyskytovaly. Nevyfakturované úkony, které  

již proběhly, jsou uvedeny v položce nedokončená výroba a polotovary. 

Společnost má k dispozici téměř polovinu z celkových aktiv v peněžních prostředcích. 

Tyto peněžní prostředky společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. nashromáždila a použila 

v roce 2017 k částečnému odkupu budovy, kde má sídlo, do svého vlastnictví. 

Pozitivní hodnoty zaznamenává položka krátkodobých pohledávek, jelikož od roku 2013 

dochází ke každoročnímu snižování podílu na celkových aktivech. Co se týče časového 

rozlišení, konkrétně nákladů příštích období, nejvyšších hodnot tato položka dosahovala 

v roce 2013, kdy náklady příštích období dosahovaly 643 000 Kč. 
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Tabulka č. 13: Vertikální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

PASIVA 

[v %] 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem v Kč 8220 8513 10463 10935 12292 

Pasiva celkem v % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 77,07 80,29 83,58 88,02 84,63 

Základní kapitál 1,22 1,17 0,96 0,91 0,81 

Výsledek hospodaření minulých let 61,89 73,09 64,37 79,06 77,50 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 13,81 5,87 18,25 8,06 6,32 

Cizí zdroje 22,34 18,98 16,23 10,06 15,37 

Závazky 22,34 18,98 16,23 10,06 15,37 

Dlouhodobé závazky 5,15         

Krátkodobé závazky 17,19 18,98 16,23 10,06 15,37 

Závazky ostatní 12,26 12,23 13,44 8,37 7,96 

Časové rozlišení 0,60 0,73 0,19 1,91   

Výdaje příštích období 0,60 0,73 0,19 0,45   

Výnosy příštích období       1,46   

 

Vlastní kapitál společnosti během sledovaného období dosahuje značné výše podílu  

na celkových pasivech. Během analyzovaného období docházelo k nárůstu vlastního 

kapitálu. Zlom nastal až v roce 2016, kdy se tato položka dostala z 88,02 %  

na 84,63 %. Poměr cizích zdrojů se vůči celkovým pasivům za období 2012 – 2015 

snižoval. K přelomu došlo až v posledním analyzovaném roce, kdy cizí zdroje tvoří 15,37 

% celkových pasiv. Tento stav je zapříčiněn navýšením krátkodobých závazků oproti 

předešlému roku o 789 000 Kč. Položky časového rozlišení za celé analyzované období 

vykazují nestabilní vývoj. Největší změna je zaznamenána v roce 2015,  

kdy v tomto roce jako jediném společnost pracovala s výnosy příštích období.  

V horizontální analýze pasiv bylo zjištěno, že společnost vykazovala dlouhodobé 

závazky jen v roce 2012. To bylo způsobeno na základě fúze dvou společností. 

V následujícím roce došlo k celkové úhradě závazku vůči společníkovi ve výši  

423 000 Kč. Proto i vertikální analýza pasiv eviduje dlouhodobé závazky jen v roce 2012 

a to 5,15 % na celková aktiva.  
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3.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato analýza slouží ke zjištění, zda společnost disponuje dostatečným množstvím 

peněžních prostředků ke krytí nahodilých událostí. Jde tedy o to, aby společnost byla 

připravena na tyto situace a zároveň byla schopna hradit své závazky. 

Tabulka č. 14: Rozdílové ukazatele  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

ROZDÍLOVÉ UKAZATELE 2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý pracovní kapitál v tis. Kč 6244 5688 7866 8523 7840 

Čisté pohotové prostředky v tis. Kč 2501 1395 3580 4861 4217 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál ve všech sledovaných obdobích dosahuje značně vysokých hodnot. 

Je to způsobeno tím, že společnost eviduje oběžná aktiva v letech 2012 – 2016 v průměru 

za 8 000 000 Kč a krátkodobé závazky jsou mnohonásobně nižší.  

O společnosti tedy můžeme říci, že v analyzovaném období byla schopna pohotově 

reagovat na ihned splatné závazky, protože měla k dispozici značné množství peněžních 

prostředků, kterými je mohla pokrýt. 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Tento rozdílový ukazatel nám slouží ke zjištění, zda je společnost schopna splácet své 

závazky prostřednictvím prostředků držících v hotovosti nebo na bankovních účtech. 

Z výpočtů je patrné, že společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. disponuje vysokým 

množstvím peněžních prostředků. V roce 2012 a 2013 měla společnost k dispozici 3 914 

tis. Kč a 3 011 tis. Kč. V roce 2013 došlo k poklesu peněžních prostředků z toho důvodu, 

že společnost splatila svůj dlouhodobý úvěr 423 000 Kč. Rok 2014 a 2015 zaznamenává 

částky 5 278 tis. Kč a 5 961 tis. Kč. V posledním sledovaném období společnost držela 

peněžní prostředky k hodnotě 6 106 tis. Kč. To jsou opravdu vysoké částky, jelikož 

závazky, které společnost zaznamenávala, v žádném sledovaném období nedosahovaly 

2 000 000 Kč. A tak ve všech sledovaných období společnost neměla žádný problém 

v podobě úhrady svých závazků. 
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Graf č. 1: Grafické zpracování rozdílových ukazatelů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýzu poměrových ukazatelů tvoří ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, 

aktivity a provozní ukazatele. 

Ukazatele rentability 

Postavení ukazatele rentability je velice významné, jelikož vyjadřuje efektivnost v dané 

společnosti. K výpočtům jsou použity dostupné výkazy, jako jsou rozvaha a výkaz zisku 

a ztráty. 

Tabulka č. 15: Ukazatele rentabi lity  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

UKAZATELE RENTABILITY (v %) 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 18 7 23 10 12 

Rentabilita tržeb (ROS)  11 5 16 9 11 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  18 7 22 9 11 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Rentabilita celkového kapitálu dosahovala nejvyšších hodnot v roce 2014 a to 23 %. 

Z toho je patrné, že právě v tomto roce společnost nejvíce generovala z dostupných 

zdrojů zisk, bez ohledu na to, zda aktiva byla financována z vlastních nebo cizích zdrojů. 

6244
5688

7866
8523

7840

2501

1395

3580

4861
4217

0

2000

4000

6000

8000

10000

2012 2013 2014 2015 2016

ROZDÍLOVÉ UKAZATELE (v tis. Kč)

Čistý pracovní kapitál v tis. Kč

Čisté potohové prostředky v tis. Kč



  

 

55 

 

Nejhůře se však společnosti dařilo v roce 2013, kdy byl provozní výsledek hospodaření 

oproti roku 2014 téměř čtyři krát nižší. Pozitivní je, že ve všech sledovaných letech 

nevykazoval zisk záporných hodnot. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Doporučená hodnota ukazatele rentability tržeb je udávána nad 10 %. Těchto hodnot 

společnost dosahuje téměř ve všech sledovaných období. Nepříznivá situace nastává 

v roce 2013, kdy ukazatel dosahuje pouze 5 %. Opět je to způsobeno nejnižším ziskem, 

který se ve sledovaném období vyskytuje. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel je velice důležitým nástrojem pro vlastníky nebo potenciální investory, 

jelikož hodnotí výnosnost kapitálu, který byl do společnosti vložen právě těmito subjekty. 

Nejvyšších hodnot dosahoval ukazatel vlastního kapitálu v roce 2012 a 2014, kde byly 

zjištěny hodnoty nad 15 %. I tak ale vložený kapitál nepřinesl svým vlastníkům 

dostatečný výnos.  

Graf číslo 1 značí průběh ukazatelů rentability za sledované období 2012 až 2016. 

 

Graf č. 2: Grafické zpracování ukazatelů rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele likvidity 

Za likviditu je označována schopnost přeměny svých aktiv na peněžní prostředky.  

Tento ukazatel se tedy zaměřuje na to, čím je možné platit a co je potřeba zaplatit.  

Jde tak o schopnost uhradit své krátkodobé závazky. 
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Tabulka č. 16: Ukazatele likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

UKAZATELE LIKVIDITY 2012 2013 2014 2015 2016 

Okamžitá likvidita 2,77 1,86 3,11 5,38 3,23 

Pohotová likvidita 5,35 4,31 5,63 8,75 5,15 

Běžná likvidita 5,42 4,52 5,63 8,75 5,15 

 

Okamžitá likvidita 

Hodnoty ukazatele okamžité likvidity ve sledovém období silně převyšují doporučené 

hodnoty 0,2 až 0,5. Znamená to, že firma je schopna hradit své okamžitě splatné závazky.  

Nejvíce je tomu tak v roce 2015, kdy okamžitá likvidita udává 5,38.  

Na druhou stranu společnost eviduje příliš velké množství peněžních prostředků  

na bankovním účtu, a tak by tyto volné prostředky mohla využít jako investici do své 

činnosti.  

Pohotová likvidita 

I pohotová likvidita silně převyšuje doporučené hodnoty, které jsou v rozmezí 1 – 1,5. 

Společnost eviduje ukazatele pohotové likvidity v rozmezí 5 – 8. Nadměrná výše 

oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání do společnosti vložených prostředků 

a tak nepříznivě ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků. 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity dosahuje v období 2014 – 2016 stejných hodnot jako pohotová 

likvidita, jelikož nebyly zaznamenány žádné zásoby ve společnosti, a tak je tento ukazatel 

neměnný. 
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Graf č. 3: Ukazatele likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele zadluženosti 

Tento ukazatel vypovídá o tom, z jaké části společnost využívá k financování svých aktiv 

cizí zdroje. 

Tabulka č. 17: Ukazatele zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost v % 0,22 0,19 0,16 0,10 0,15 

Míra zadluženosti 0,29 0,24 0,19 0,11 0,18 

Koeficient samofinancování v % 77,07 80,29 83,58 88,03 84,63 

Doba splácení dluhů 1,57 -28,35 0,67 0,69 1,24 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. se pohybuje na velice nízké 

úrovni. Věřitelé, především banky, se tak nemusejí obávat poskytnout této společnosti 

úvěr. Nejvyšší zadluženost je zaznamenána v roce 2012 a to ve výši  

22,34 %, kdy společnost čerpala úvěr, který byl v roce 2013 splacen. Od té doby 

společnost eviduje jen krátkodobé závazky. Znamená to tedy, že má společnost značné 

množství vlastního kapitálu. 
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Míra zadluženosti 

Míra zadluženosti se v letech 2012 – 2016 pohybuje na velmi nízké úrovni. Nejvyšších 

hodnot dosahuje v roce 2012, kde bylo naměřeno 0,29. To především proto, že ještě 

v roce 2012 docházelo ke splacení závazků vůči úvěrovým institucím. V dalších letech 

společnost žádné takové závazky neevidovala. Jde tedy a celkovou nízkou zadluženost, 

jelikož cizí kapitál je podstatně nižší než kapitál vlastní. 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování patří mezi nejvýznamnější ukazatele, který nám říká,  

do jaké míry je společnost schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Výsledky 

daného ukazatele jsou velice příznivé, neboť ve všech sledovaných období hodnoty silně 

převyšují 70 %. Znamená to tedy, že vlastníkům společnosti zůstane vysoký podíl aktiv, 

jelikož došlo ke splacení všech svých závazků, a tak společnost můžeme považovat  

za finančně nezávislou. 

Doba splácení dluhu 

Ukazatel doby splácení dluhu si ve všech sledovaných období vede velice dobře. Dluhy, 

které společnost vykazuje, je schopna splatit do roka, maximálně do dvou let.  

Ukazatele aktivity 

Ukazatel aktivity dává jasný přehled o tom, jak společnost hospodaří se svými aktivy, 

tedy po jakou dobu jsou v aktivech vázány finanční prostředky společnosti. 

Tabulka č. 18: Ukazatele aktivity  

(Zdroj: Vlastní  zpracování)  

UKAZATELE AKTIVITY 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 1,55 1,37 1,42 1,21 1,10 

Obrat stálých aktiv 27,09 20,62 26,59 11,17 5,26 

Obrat zásob 122,67 34,42       

Doba obratu zásob 2,93 10,46       

Doba obratu závazků 39,87 49,86 41,19 30,05 50,46 

Doba obratu pohledávek 102,68 121,98 103,98 100,04 96,79 
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Obrat celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv zjišťuje, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval. 

Čím větší hodnota ukazatele, tím lépe. Pro tento ukazatel jsou stanoveny doporučené 

hodnoty 1,6 – 3. K tomuto doporučení se společnost přibližuje jen v roce 2012, kdy 

společnost dokázala otočit vybraná aktiva 1,55krát v tržbách roku 2012. Právě v tomto 

roce společnost dokázala efektivně využít svůj majetek. V letech  

2013 – 2014 jsou zaznamenány hodnoty od 1,1 do 1,42. To jsou podle doporučených 

hodnot velice nízké údaje. Je to způsobeno neúměrnou majetkovou vybaveností a také 

právě neefektivním využitím majetku. 

Obrat stálých aktiv 

Ukazatel obratu stálých aktiv se zaměřuje na to, zda společnost efektivně využívá  

svá aktiva a kolikrát se tato aktiva ve společnosti za jeden rok obrátí. Dále odpovídá  

na otázku, zda pořídit nový majetek do společnosti, či nikoliv. Společnost dokázala 

obrátit svá stálá aktiva v letech 2012 až 2014 přes 20krát za rok. Mnohem nižších hodnot 

pak společnost vykazuje v roce 2016, kdy se podařilo obrátit svá aktiv  

jen 5,26krát za rok. K tomu vedlo značné navýšení dlouhodobého majetku. 

Stálá aktiva by měla převyšovat aktiva celková. Z grafu je patrné, že toto pravidlo 

společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. skutečně splňuje, jelikož obrat stálých aktiv 

mnohonásobně převyšuje obrat celkových aktiv. 

 

Graf č. 4: Obrat celkových a stálých aktiv  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrat zásob 

Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob prodána a znovu 

uskladněna. Při nižších hodnotách obratu zásob lze usuzovat, že společnost eviduje 

zastaralé zásoby. V našem případě tomu tak není. V roce 2012 společnost dokázala své 

zásoby prodat a znovu naskladnit 122krát. V roce 2013 došlo k tomuto procesu 34krát.  

A tak nedocházelo k tomu, že by peněžní prostředky, které vnášely do zásob, nepřinášely 

žádný výnos. Jak si můžeme povšimnout, ukazatel obratu zásob zaznamenává silně 

kolísavý trend. Zásoby byly totiž evidovány pouze v roce 2012 a 2013,  

šlo o nedokončenou výrobu a polotovary.   

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob představuje, kolik dnů jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

přeměny na hotové peněžní prostředky. Jednoduše řečeno, jak dlouho trvá jeden obrat. 

Doporučuje se pozvolné snižování hodnoty tohoto ukazatele. V našem případě 

k pozvolnému snižování hodnoty ukazatele doby obratu zásob nedocházelo. Právě 

naopak, v roce 2012 zásoby byly ve společnosti vázány 3 dny do doby jejich přeměny  

na peněžní prostředky. Rok 2013 vykazoval těchto dnů 10. Domnívám se, že příčina 

navýšení v roce 2013 vzniká právě zvýšeným počtem zásob oproti minulému roku téměř 

o trojnásobek.  

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel stanoví dobu, která uběhne mezi nákupem zásob a platbou za tento nákup. 

Je třeba zabezpečit, aby společnost byla v době splatnosti platebně schopná. Ukazatel 

doby obratu krátkodobých závazků ve sledovaném období zaznamenal  

v průměru 42 dnů. Tato doba by neměla být kratší než doba, kdy budeme inkasovat 

pohledávky, aby nedocházelo k případům, že budeme dříve platit své závazky  

než inkasovat pohledávky. Z výpočtů je patrné, že společnost platí faktury svým 

dodavatelům ještě dříve, než dojde k úhradě pohledávek od odběratelů. Na druhou stranu 

společnost disponuje značným množstvím peněžních prostředků, a tak úhrada 

krátkodobých závazků společnost nedostává do silných potíží. 
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Doba obratu pohledávek 

Výsledkem doby obratu pohledávek je doba, která uplyne ode dne vystavení faktury 

odběratelům až po den, kdy jsou přijaty peněžní prostředky. Každá společnost má zájem 

o to, aby dříve inkasovala své pohledávky, než platila své závazky. Toho ale společnost 

Tax Consulting Brno, s.r.o. nedosahuje. Průměrně k inkasování pohledávek dochází  

až za 105 dnů od vystavení daňového dokladu. To není zrovna příjemné zjištění,  

jelikož lhůta splatnosti vystavených faktur je 14 dní. Pohledávky, které  

se společnost snaží vymáhat, dosahují až 400 000 Kč. 

 

Graf č. 5: Doba obratu závazků a pohledávek 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu jde tedy jednoduše zjistit předešlé skutečnosti. Společnost dříve platí své 

krátkodobé závazky, než inkasuje své pohledávky. Dobrou zprávou je, že k úhradě svých 

závazků společnost dostatečně disponuje peněžními prostředky a stav těchto závazků  

ve sledovaném období je podstatně nižší než stav zjištěných pohledávek. 

Provozní ukazatele 
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Tabulka č. 19: Provozní ukazatele  

(Zdroj: Vlastní  zpracování)  

PROVOZNÍ UKAZATELE 2012 2013 2014 2015 2016 

Mzdová produktivita 2,62 2,43 3,09 2,63 2,51 

Nákladovost výnosů 0,89 0,95 0,84 0,92 0,89 

Materiálová náročnost výnosů 0,10 0,14 0,13 0,12 0,08 

 

Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita udává, jak vysoký podíl tržeb připadá na 1 Kč vyplacených mezd. 

Ve sledovaném období všechny vypočtené hodnoty převyšovaly hodnotu 1,  

což můžeme považovat za pozitivní zjištění. Dalším pozitivním zjištěním je, že ukazatel 

v čase roste. V roce 2014 dosahoval nejvyšších čísel, kdy na 1 Kč mezd připadalo 3,09 

Kč z tržeb, následně opět klesá. Společnost by vykazovala vyšších hodnot tehdy, pokud 

by mzdové náklady nebyly tak vysoké. Ty totiž jsou v průměru sledovaného období  

5 081 tis. Kč. 

Nákladovost výnosů 

Tento ukazatel značí, do jaké míry celkové náklady zatěžují výnosnost organizace.  

V ideálním případě by hodnota ukazatele měla mít klesající trend. Lze tedy říci,  

že hodnoty ve sledovaném období jsou téměř vyrovnané, avšak klesajícího trendu 

nedosahují. Vysoké hodnoty zde ale nenalezneme, tudíž můžeme usuzovat,  

že společnost není celkovými náklady značně zatížena. 

Materiálová náročnost výnosů 

Na základě materiálové náročnosti výnosů dokáže společnost stanovit, z jaké části jsou 

výnosy zatíženy spotřebovaným materiálem a energiemi. Hodnoty ukazatele jsou velmi 

nízké. Za sledované období nedosahovaly hodnoty 0,2. Je tedy jasné, že výnosy 

společnosti nejsou nijak zvlášť ovlivněny materiálem a energiemi, jelikož se jedná  

o společnost poskytující služby. 

3.3.5 Srovnání s konkurencí 

V této části je porovnán stav analyzované společnosti s konkurencí. Rok 2016 nelze 

s konkurenční společností porovnat, jelikož výkazy z roku 2016 nejsou veřejně dostupné. 
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Tabulka č. 20: Porovnání ROE s konkurencí  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

ROE (v %) 2012 2013 2014 2015 2016 

Tax Consulting Brno, s.r.o. 18 7 22 9 11 

SLUTO, s.r.o.  48 23 38 51   

KATEA, spol. s.r.o. 22 21 21 17  

ORKÁN plus, s.r.o. 23 -26 -1 20  

BETA Brno, a.s. -99 58 53 42   

 

Obě konkurenční společnosti SLUTO, s.r.o. a KATEA, spol. s.r.o. dosahují  

ve sledovaném období mnohem vyšších hodnot než společnost Tax Consulting Brno, 

s.r.o. Je tedy jasné, že konkurenční společnost lépe hospodaří s prostředky vloženými 

společníky nebo akcionáři. Společnosti ORKÁN plus, s.r.o. a BETA Brno, a.s. oproti 

analyzované společnosti vykazují záporných hodnot. To z toho důvodu, že vykazovaly 

ztrátu v daném období. Společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. v žádném roce ztrátu 

nezaznamenala, což vyjadřuje její silnou pozici na trhu. 

Tabulka č. 21: Porovnání ROA s konkurencí  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

ROA (v %) 2012 2013 2014 2015 2016 

Tax Consulting Brno, s.r.o. 18 7 23 10 12 

SLUTO, s.r.o.  29 20 28 32  

KATEA, spol. s.r.o. 25 20 21 20  

ORKÁN plus, s.r.o. 21 -16 -0,8 14  

BETA Brno, a.s. -13 33 51 44   

 

Vyšších nezáporných hodnot ukazatele rentability aktiv dosahuje společnost SLUTO 

s.r.o. i KATEA, spol. s.r.o., což značí, že jsou lépe schopny hospodařit se svými aktivy 

než konkurenční společnosti. I tak lze ale říci, že společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. 

je schopna využít svůj majetek, jelikož záporné hodnoty se ve sledovaném období 

nevyskytují. 
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Tabulka č. 22: Porovnání ROS s  konkurencí  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

ROS (v %) 2012 2013 2014 2015 2016 

Tax Consulting Brno, s.r.o. 11 5 16 9 11 

SLUTO, s.r.o.  20 10 13 13  

KATEA, spol. s.r.o. 38 34 42 41  

ORKÁN plus, s.r.o. 6 -4 -0,2 4  

BETA Brno, a.s. -6 14 31 31   

 

I v porovnání rentability tržeb dosahuje konkurenční firma, jak SLUTO, tak KATEA 

příznivějších hodnot. Nejnižších hodnot obě zmiňované společnosti dosahují v roce 2013, 

kdy vykazovaly nejmenší provozní výsledek hospodaření za celé sledované období.  

I když konkurenční společnosti ORKÁN plus, s.r.o. a BETA Brno, a.s. dosahují 

v jednotlivých letech záporného výsledku hospodaření, dokázaly se s touto ztrátou 

vypořádat, a proto je třeba s těmito společnostmi na trhu počítat. Celkově lze usoudit,  

že společnost SLUTO s.r.o. a KATEA, spol. s.r.o. dosahují mnohem příznivějších hodnot 

v porovnání ukazatele rentability než společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. 

Na základě rozhovoru s jednatelem společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. bylo zjištěno, 

že konkurenční společnosti v Jihomoravském kraji sice existují, nicméně žádná z těchto 

společností neposkytuje v tak velkém rozsahu externí služby v oblasti účetnictví (Klíma, 

2018). 

3.3.6 Shrnutí finanční analýzy  

Z výpočtů ukazatelů bonitního modelu bylo zjištěno, že společnost Tax Consulting Brno, 

s.r.o. nemá problém s placením svých závazků a uspokojováním tak věřitelů. Bankrotní 

model odpověděl na otázku, jaká je finanční situace ve společnosti.  

Tu lze považovat za stabilní a uspokojivou. K bankrotu má tedy společnost daleko. 

Je dobré zmínit výpočty horizontální a vertikální analýzy jak v relativní, tak v absolutní 

změně. V předešlých krocích jsou podobně objasněny položky, u kterých došlo k výrazné 

změně. Dobré je podotknout zejména vývoj výsledku hospodaření, který se během 

sledovaného období výrazně liší. Lze tomu přisoudit nestabilitu tržeb. Dlouhodobý 

majetek ve sledovaném období procházel značnou změnou, jelikož došlo k pořízení  

jak dlouhodobého hmotného, tak finančního majetku. I oběžná aktiva hrají významnou 
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roli ve společnosti. Zásoby se ve společnosti vyskytovaly jen ve dvou letech, pohledávky 

nebyly vždy konstantní a u peněžních prostředků docházelo od roku 2013 k celkovému 

růstu. Časové rozlišení stojí také za zmínku, neboť právě v této položce jsou vykazovány 

markantní změny. 

Na základě výpočtů rozdílových ukazatelů je patrné, že společnost během sledovaného 

období eviduje v položce peněžní prostředky značně vysoké částky. To z toho důvodu, 

že tyto peníze byly v roce 2017 použity na odkup budovy do svého vlastnictví, kde má 

společnost sídlo. V tuto chvíli společnost vlastní dvě třetiny z celkové budovy. Během 

sledovaného období se zjistilo, že společnost eviduje dostatek kapitálu na fungování 

společnosti. 

Celkově lze říci, že na základě výpočtů ukazatele rentability společnost dosahovala  

za celé sledované období kladných výsledků, a tak byla schopna vytvářet zisk.  

To se o sledované konkurenci říci nedá, jelikož ta ve sledovaném období dosahovala 

záporných hodnot, co se týče výsledku hospodaření. 

Jak již bylo zmíněno, hodnoty ukazatele likvidity silně převyšují doporučené hodnoty, 

právě na základě nadměrné výše oběžných aktiv, jelikož společnost Tax Consulting Brno, 

s.r.o. si peněžní prostředky ukládala na budoucí investici, která proběhla v roce 2017. 

Kdyby se společnost nechystala k takové dlouhodobé investici, která byla promítnuta  

až v roce 2017, jistě by výsledky ukazatele likvidity dosahovaly doporučených hodnot. 

Dalo by se pak tedy říci, že by došlo k produktivnímu využití vložených prostředků.  

Celková zadluženost společnosti se pohybuje na velmi nízké úrovni. Věřitelé, především 

banky, se tak nemusejí obávat poskytnout této společnosti úvěr. Z výpočtů ukazatele 

koeficientu samofinancování se zjistilo, že společnost je schopna pokrýt své financování 

z vlastních zdrojů, a tak lze společnost považovat za finančně nezávislou. 

Při celkovém pohledu na dobu obratu závazků a pohledávek lze konstatovat,  

že společnost dříve platí své závazky, než inkasuje pohledávky. K inkasování pohledávek 

dochází v průměru za 105 dnů, přičemž k placení svých závazků dochází  

za 42 dnů. Je tedy dobré se zamyslet nad tím, jak by společnost mohla snížit tak značně 

vysokou dobu inkasování pohledávek. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední kapitola bakalářské práce je věnována návrhové části vybrané společnosti  

Tax Consulting Brno, s.r.o. K tomu, aby bylo možné navrhnout zlepšení finanční situace 

vybrané společnosti, budou použity dosud zjištěné skutečnosti z předešlých analýz. 

Díky výpočtům jednotlivých ukazatelů finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost má 

problém v oblasti inkasování pohledávek. Ty jsou totiž splaceny až po době jejich 

splatnosti. Využití nových technologií pro zaúčtování účetních dokladů poslouží  

jako další návrh. Díky tomu společnost ušetří čas nad jednotlivými činnostmi, který může 

využít pro získání nových klientů. Další problém, který se ve společnosti vyskytuje,  

je nevyužitelnost volně dostupných peněžních prostředků. 

4.1 Snížení doby obratu pohledávek 

 Značný problém, který se ve společnosti vyskytuje, je srovnání doby obratu pohledávek 

a závazků. Doba obratu pohledávek by měla dosahovat nižších hodnot než doba obratu 

závazků. To z toho důvodu, aby společnost dříve inkasovala své pohledávky, než platila 

své závazky. K takovému stavu ve společnosti ale nedochází. Doba obratu pohledávek 

mnohonásobně převyšuje dobu obratu závazků. Průměrně dochází k inkasování 

pohledávek za 105 dní od data vystavení daňového dokladu a k platbě závazků dochází  

za 41 dní od obdržení faktury. Společnost sice disponuje dostatečným množstvím 

peněžních prostředků, avšak držené finanční prostředky v pohledávkách by šly proměnit 

na volně dostupné finanční prostředky, které by mohly posloužit jako zdroj investic  

nebo na pořízení dlouhodobého majetku. 

 Na základě poskytnutých informací od vedení společnosti bylo zjištěno, že společnost 

své dlouhodobě neuhrazené pohledávky, kdy nepomohlo ani napomenutí přímo  

od vedení společnosti, předala do rukou právníků k dalšímu řešení. Tomuto nákladnému 

kroku lze na základě doporučení předejít (Klíma, 2018). 

V následující části je navrženo snížení doby obratu pohledávek, zefektivnění evidence  

a tím spojené celkové snížení stavu pohledávek: 
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 povědomí o zákazníkovi, 

 záloha jako součást vystavené faktury, 

 systém řízení pohledávek, 

 využití outsorcingových služeb, 

 faktoring 

 řešení nedobytných pohledávek z účetního hlediska. 

V poslední části těchto návrhů je uvedena změna v ukazatelích, která by nastala právě 

díky využití výše zmíněných návrhů. 

4.1.1 Povědomí o zákazníkovi 

Je klíčové, aby při získání nových zákazníků měla společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. 

zjištěné dostupné informace o budoucích klientech. Pro tato data lze použít vyhledávací 

nástroj Bisnode. Ten dokáže zjistit, za jak dlouho společnost platí své závazky, zda je 

společnost v insolvenci, likvidaci či exekuci. Dokáže také zjistit bonitu společnosti, kdy 

lze jednoduše poznat finanční situaci jednotlivých zákazníků. Dalším velmi užitečným 

nástrojem, pokud je zákazník plátce daně z přidané hodnoty, je využití volně dostupných 

stránek administrativního registru ekonomických subjektů, kde je možné snadno zjistit, 

zda se jedná o spolehlivého plátce či nikoliv. Zjištění výše uvedených informací by měla 

na starosti asistentka společnosti, která by zpracovávala prvotní záznamy o budoucí 

spolupráci pro jednatele. Pokud budou při navázání spolupráce zjištěny výše uvedené 

skutečnosti, které odhalí zákazníka jako nespolehlivého, je dobré s takovými subjekty 

raději nespolupracovat. Tím se společnost vyvaruje navýšení neuhrazených pohledávek 

(Bisnode, 2018). 

Při navázání nového obchodního vztahu se zákazníkem, by stálo za doporučení nechat 

komunikaci ohledně podmínek, zejména platebních na vedení společnosti, kdy samo 

rozhodne, zda s novým zákazníkem uzavře obchodní vztah či nikoliv. Při přípravě smluv, 

které by také měla na starosti asistentka společnosti, by bylo dobré získat kontakty  

na osoby zodpovědné za rozhodování o úhradě faktur. Tu pak lze upomínat.  

Jde tak o efektivnější způsob komunikace. Jestliže se totiž zpráva ohledně uhrazení 

pohledávky dostane například k asistentce odběratele, je možné, že se informace  

o upomínané částce k zodpovědné osobě ani nedostane. Díky potřebným informacím  

se zefektivní upomínky, které dokáží alespoň u některých klientů snížit dobu nezaplacení. 
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Prvotní náklady při navázání nového obchodního vztahu jsou rozpracovány v níže 

uvedené tabulce. Tyto náklady byly probrány s vedením společnosti. Také bylo zjištěno, 

že díky propracovaným informacím o budoucím zákazníkovi by se společnost alespoň 

částečně vyvarovala nezaplaceným pohledávkám. Celkový přínos je uveden v poslední 

části těchto návrhů. 

Tabulka č. 23: Náklady související s povědomím o budoucím zákazníkovi   

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

NÁKLADY NA JEDNU SPOLEČNOST PŘI 

UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍHO VZTAHU 

Průměrná 

délka práce 

(hod.) 

Náklad na 

1 hodinu 

(Kč) 

Celkové 

náklady 

(Kč) 

Práce asistentky jednatele 3  250 750  

Konečná schůzka vedení s novým klientem 1  1 000  1 000  

 

4.1.2 Záloha jako součást vystavené faktury 

Společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. k vystavování svých faktur zálohové faktury 

nepoužívá. Pokud by společnost při navázání spolupráce s novým zákazníkem využívala 

zálohové faktury, tedy výzvu k platbě za budoucí uskutečněnou činnost  

než konečnou fakturu, měla by větší jistotu v inkasování svých pohledávek. To by bylo 

vhodné právě u zmíněné nově navazující spolupráce. Stálých klientů by se tyto zálohové 

faktury netýkaly, a tak by se u nich tato změna nijak neprojevila. Možná změna u stálých 

klientů by byla jen v případě, kdy by došlo k dlouhodobému nezaplacení pohledávek. 

Bylo by na domluvě, kdy u nových firem s vystavováním záloh přestat, když totiž 

společnost uvidí, že pohledávky jsou hrazeny bez jakýchkoliv problémů, není důvod tyto 

zálohové faktury používat. Tuto činnost by měla na starosti asistentka jednatele, jelikož 

ta vystavuje faktury společnosti. Díky Fakturoidu, který je popsán níže, je možno zjistit, 

zda klient platí včas, či nikoliv. Náklady na práci se zálohovými fakturami jsou zahrnuty 

v následující kapitole. V té se totiž řeší nový způsob vystavování faktur v programu 

Fakturoid. 

V následující tabulce je navrženo, kdy se zálohovými fakturami pracovat a kdy je  

to zbytečné. U nových klientů stojí za doporučení, aby vystavování faktur probíhalo 

měsíčně a ne kvartálně. Díky tomu lze dříve zjistit, zda klient skutečně platí včas. 
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Tabulka č. 24: Práce se zálohovými fakturami  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

KDY POUŽÍVAT ZÁLOHOVÉ 

FAKTURY 

Vystavení 

zálohové faktury 

Možnost zrušení zálohových 

faktur (pokud klient platí) 

Nový klient ano po 6 měsících 

Stálý klient platící ne  

Stálý klient dlouhodobě neplatící ano po 6 měsících 

 

4.1.3 Systém řízení pohledávek 

Jde o velmi snadnou a efektivní formu sledování jednotlivých pohledávek. Pokud  

by asistentka ve společnosti, která faktury vystavuje a má je tak na starosti, využila 

program Fakturoid, došlo by tak ke snadnému zjištění, které faktury jsou zaplacené, 

nezaplacené nebo po splatnosti. Fakturoid totiž slouží jako nástroj pro vystavování faktur, 

evidenci pohledávek a nákladů. Velmi snadná manipulace v tomto programu ušetří 

vynaložený čas strávený nad zadáváním dat například do tabulky Excel. Fakturoid je tedy 

snadným pomocníkem pro evidenci pohledávek. V předešlé kapitole bylo zmíněno 

využití zálohových faktur. I to Fakturoid umí. Dokáže zálohovou fakturu odeslat klientovi 

a až dorazí platba na účet, Fakturoid označí tuto fakturu jako zaplacenou a spolu 

s daňovým dokladem zašle i poděkování. Faktury vystavené ve Fakturoidu lze kdykoliv 

exportovat do účetního programu Money S3, který společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. 

používá. Díky importovaným datům od asistentky by tak každá účetní měla tyto 

vystavené faktury evidované u svého klienta (Fakturoid, 2018). 

Doba splatnosti pohledávky by byla nastavena na 14 dnů od data vystavení. Pokud 

odběratel překroční dobu splatnosti o týden, což se dozvíme z programu Fakturoid, první 

upomínka bude vyslána z účtárny, neboť právě účetní má s odběratelem téměř 

každodenní komunikaci. Tato informace o době splatnosti bude poskytnuta  

od asistentky společnosti, která bude mít na starosti program Fakturoid a kontaktování 

účetních o zaslání upomínky klientovi. Upomínka by mohla být předem nastavena v poště 

jako šablona, takže doba pro vyřízení komunikace s klientem by byla zanedbatelná. 

Druhá upomínka, pokud nadále nedojde k úhradě pohledávky, by proběhla z vyšších 

pozic, a to od hlavní účetní. Další a také poslední výzva k zaplacení pohledávky  

by proběhla přímo od vedení společnosti. Pokud by tyto kroky nedokázaly napomoci 
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odběrateli k úhradě pohledávky, přistoupilo by se k razantnějším krokům, které jsou 

popsány v další kapitole. 

Náklady na pořízení programu Fakturoid by byly 640 Kč bez DPH měsíčně (Fakturoid, 

2018). Doba potřebná pro evidenci nezaplacených faktur se odhaduje na dvě hodiny  

za měsíc. Komunikace s klienty další dvě hodiny za měsíc. Náklady na práci činí  

250 Kč na hodinu. Celkové náklady na zavedení Fakturoidu a komunikaci s klienty jsou 

1640 Kč měsíčně. Tento návrh má přinést přehlednější systém v evidenci pohledávek. 

Tedy jasný přehled o zaplacených, nezaplacených pohledávkách a pohledávkách  

po splatnosti. Díky snadnému systému společnost ušetří čas nad jednotlivým 

dohledáváním nezaplacených faktur. Cílené urgování zodpovědných osob zkrátí dobu 

inkasování pohledávek, což je pro společnost prioritou. Přínos ve snížení doby obratu 

pohledávek je uveden v poslední části tohoto návrhu.  

4.1.4 Využití outsorcingových služeb 

Outsorcingové společnosti, které se zaměřují na vymáhání krátkodobých pohledávek 

mimosoudní cestou, poskytují takzvané externí služby svým zákazníkům. Mezi takové 

služby patří komunikace a urgování nezaplacené pohledávky, pravidelné informace  

o stavu pohledávky a na základě plné moci vymáhání pohledávky. V těchto případech  

by tedy společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. nepřevedla pohledávku na externí 

společnosti, pouze by využívala výše uvedené služby. Advokátní kancelář Kestlová, 

Rotterová a Mádr sídlící v Brně se zaměřuje na vymáhání pohledávek. Společnost  

Tax Consulting Brno, s.r.o. nevyužívá těchto služeb, a tak po konzultaci s vedením 

společnosti byla vybrána právě tato společnost, jelikož má dlouhodobou tradici  

a uspokojivé reference. Výhodou je, že Advokátní kancelář nepožaduje žádné platby 

předem. Celková hodnota vymáhaných pohledávek společnosti Tax Consulting Brno 

s.r.o. se pohybuje kolem 400 000 Kč. Při vymáhání dluhu 100 000 Kč si společnost 

nárokuje 7 500 Kč za úrok z prodlení. Pokud dlužník zaplatí 107 500 Kč Tax Consulting 

Brno, s.r.o. tedy obdrží 100 000 Kč. Úrok lze chápat jako poplatek externí společnosti, 

která se o pohledávku starala. Celkové náklady na úrok z prodlení  

při snadno vymahatelných pohledávkách v hodnotě 400 000 Kč by byly 30 000 Kč 

(Vymozeno, 2018).  
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Mnohdy je lepší svěřit vymáhání pohledávek zkušenějším. Díky tomu dochází k úspoře 

času a s tím spojených nákladů na účetní specialisty nebo rovnou vedení společnosti  

a také k rychlejšímu inkasu pohledávky. Jelikož společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. 

eviduje průměrnou dobu obratu pohledávek 105 dní, outsorcingová společnost je v tomto 

případě vhodným nástrojem pro lepší budoucnost. Přínos, který společnost získá díky 

využití externí služby, je uvedený v poslední kapitole věnující se pohledávkám, kde je 

jasně vidět, snížení doby obratu pohledávek, tedy celkové snížení jejich stavu. 

4.1.5 Faktoring 

Faktoring v českém překladu znamená odkup krátkodobých pohledávek. Tato služba  

se využívá především v případech, kdy společnost učinila snahy o inkasování pohledávky 

od odběratelů, avšak marně. V některých případech jde tedy o konečnou možnost tuto 

pohledávku obdržet. Osud faktury už není v rukou společnosti, která fakturu vystavila, 

ale přechází na faktoringovou společnost. Díky odkupu však společnost prodávající 

pohledávku získává alespoň část pohledávky. Vztah mezi faktoringovou společností  

a společností Tax Consulting Brno, s.r.o. by byl upraven faktoringovou smlouvou, která 

vymezuje základní práva a povinnosti obou stran. Cenou faktoringu je takzvaná 

faktoringová provize, kterou by si strany určily mezi sebou. Odkup právě zmíněných 

pohledávek provádí faktoringová společnost, kdy touto společností může být i banka. 

Například Československá obchodní banka a.s. nebo Komerční banka a.s. tyto služby 

běžně poskytují. 

V následující tabulce je zpracován přehled uhrazených částek faktoringovou společností 

a náklady s tím spojené při využití služeb Zaplacenka. V prvním případě jde o lehce 

vymahatelnou pohledávku. Tuto službu lze využít v případě, že společnost  

Tax Consulting Brno, s.r.o. ví, že odběratel sice pohledávku zaplatí, ale až za 90 dní. 

V takovém případě faktoringová společnost poskytne peníze dříve. Druhá možnost 

směřuje na těžší případy vymáhání pohledávek, kdy nejsou zcela jisté postoje odběratele. 

Díky faktoringové společnosti by dodavatel účetních služeb měl jistotu alespoň v nějaké 

části, že skutečně dojde k úhradě (Zaplacenka, 2018).  
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Tabulka č. 25: Rozdíl ve vymáhání pohledávek  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

ROZDÍL VE VYMÁHÁNÍ 

POHLEDÁVEK (v Kč) 

Cena 

pohledávky 

Obdržení  

od faktoringové 

společnosti před 

úhradou 

dlužníka 

Obdržení od 

faktoringové 

společnosti 

po úhradě 

dlužníka 

Náklad  

na 

faktoring 

Lehce vymahatelná pohledávka 100 000  (90 %) 90 000  8 000   2 000  

Těžce vymahatelná pohledávka 100 000  (40 %) 40 000  58 000  2 000  

 

Může se stát, že se při těžce vymahatelné pohledávce ani faktoringové společnosti 

nepodaří od dlužníka získat peněžní částku zpět. Společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. 

by tedy obdržela jen 40 % z celkové hodnoty faktury. I to je ale pozitivní zjištění, jelikož 

dojde aspoň k částečnému uhrazení pohledávky. Z výsledků je také patné,  

že tento způsob zpeněžení pohledávek by měl být využit jen v těch nejkritičtějších 

případech. Proto je nesmírně důležité, mít dobře propracovaný postup vymáhání 

pohledávek, aby se tak zabránilo vzniku dalších pohledávek po lhůtě splatnosti. 

4.1.6 Řešení nedobytných pohledávek z účetního hlediska 

V současné době společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. eviduje dvě nedobytné 

pohledávky, u kterých si je vědoma, že nebudou nikdy zaplaceny. Jedna je v hodnotě  

60 000 Kč a druhá za 20 000 Kč. Je několik způsobů, jak s nedobytnými pohledávkami 

naložit. Odpis pohledávky je jeden z nich. Účetní jednotka se řídí zavedenou účetní 

směrnicí, kde má striktně stanoveno, kdy k pohledávce tvoří opravnou položku  

a zároveň, v jakých případech pohledávku odepsat (Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků v ČR, 2018). 

4.1.7 Celkové vyhodnocení návrhu na snížení doby obratu pohledávek 

V níže uvedeném přehledu je nově vypočítaný ukazatele doby obratu pohledávek, který 

jasně značí, že díky vypracovaným návrhům se společnosti skutečně sníží doba obratu 

pohledávek.  
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Tabulka č. 26: Porovnání doby obratu před návrhem a po návrzích   

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

POROVNÁNÍ DOBY OBRATU 

POHLEDÁVEK PŘED NÁVRHY A PO 

NÁVRZÍCH 

Celkový stav 

pohledávek 

(mil. Kč) 

Doba obratu 

pohledávek  

(ve dnech) 

Doba obratu pohledávek před změnou (rok 2016) 3 623 96 

Doba obratu pohledávek po změně 1 811 48 

 

Na základě konzultace s vedením společnosti bylo konstatováno, že tyto návrhy mohou 

skutečně přispět ke snížení pohledávek, a to o 50 %, tedy o 48 dní. Toto procentuální 

vyčíslení lze brát jako orientační hodnotu, jelikož až po zavedení navržených změn  

lze skutečně zjistit, o kolik procent by se dané pohledávky snížily. Celkové pohledávky 

v roce 2016 jsou vyčísleny na 3 623 000 Kč. Pokles o 50 % tedy udává hodnotu 

pohledávek na 1 811 500 Kč a dobu obratu pohledávek z 96 dnů na 48 dnů. Došlo  

tedy k celkovému snížení stavu pohledávek o 1 811 500 Kč. Tyto volné peněžní 

prostředky jsou zahrnuty v posledním návrhu této bakalářské práce, kde je doporučeno, 

volné peněžní prostředky uložit na podnikatelský spořicí účet. 

 

Graf č. 6: Snížení doby obratu pohledávek  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že na základě zpracovaných návrhů skutečně dochází ke snížení doby 

obratu pohledávek.  

Následující graf poukazuje na změnu v době inkasování závazků a pohledávek.  

Před stanovenými návrhy byla doba obratu pohledávek vyšší než doba obratu závazků. 
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Společnost tedy dříve platila své závazky, než inkasovala pohledávky. Díky zmíněným 

návrhům došlo k radikální změně. Společnost totiž dříve inkasuje své pohledávky, 

než platí závazky. Lze tedy říci, že návrh snížení doby obratu pohledávek byl skutečně 

dosažen. 

 

Graf č. 7: Doba obratu závazků a pohledávek po návrzích  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.2 Homebanking – import výpisů z účtů 

Účetní program Money S3, který společnost využívá pro zaúčtování dokladů, je schopen 

připravené bankovní výpisy naimportovat do svého programu právě za pomoci 

homebankingu. Funkce homebanking také umožní automaticky spárovat úhradu závazků 

a pohledávek. Jde tak o přímé propojení účetnictví s bankou. Díky tomu dojde ke zkrácení 

doby strávené nad jednotlivým zaúčtováním bankovních výpisů. Účetní tak budou 

schopny ušetřený čas strávit na jiných činnostech, například na nově přiděleném 

klientovi, přitom fakturace jednotlivým odběratelům zůstane stejná. Homebanking lze 

jednoduše nastavit v účetním programu Money S3, který společnost Tax Consulting 

Brno, s.r.o. zcela využívá. Výhodou je, že tato změna nenese žádné náklady, jelikož 

funkce homebanking je v účetním programu MoneyS3 zabudována.  

V následujících dvou tabulkách jsou porovnány náklady na klasické zaúčtování 

bankovního výpisu a zaúčtování se službou homebanking. 
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Tabulka č. 27: Porovnání nákladů na zaúčtování bankovního výpisu u jednoho 

klienta  

(Zdroj: Vlastní zpracování ) 

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ na 

zaúčtování bankovního výpisu u 

jednoho klienta 

Průměrná 

doba (hod.) 

Průměrná mzda 

Kč/hod. 

Měsíční 

náklady 

Zaúčtování bankovních výpisů 3 300  900 Kč 

Využití homebankingu 0,5 300  150 Kč 

 

Tabulka č. 28:Porovnání  nákladů na zaúčtování bankovních výpisů  u všech klientů 

(Zdroj: Vlastní zpracování ) 

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ na 

zaúčtování bankovních výpisů u 

všech 220 klientů 

Průměrná 

doba (hod.) 

Průměrná mzda 

(Kč/hod.) 

Měsíční 

Náklady 

(Kč) 

Zaúčtování bankovních výpisů 660 300  198 000  

Využití homebankingu 110 300  33 000  

 

Z výše uvedených tabulek je patrné, že díky využití služeb homebankingu u všech svých 

klientů se společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. výrazně sníží náklady a strávený čas 

nad touto činností. Díky tomu dojde k využití času, například pro nové zakázky a tím  

ke zvýšení tržeb, tedy zisku. 

4.3 Zavedení QR kódu  

4.3.1 Zavedení QR kódu na fakturách vystavených 

Pro společnost by bylo vhodné uvádět QR kód na vystavených fakturách a zálohových 

fakturách vydaných vybrané společnosti, kde by zákazníkům posloužil pro snadnější 

úhradu závazků. Postačí jen vyfotit QR kód na faktuře chytrým telefonem a platební 

příkaz se tak vytvoří automaticky. Tato metoda se v praxi běžně vyskytuje, jelikož dnešní 

společnost je velice ovlivněna novými technologiemi. 

4.3.2 Práce s QR kódem na fakturách přijatých 

Účetní data jsou díky naskenování QR kódu na faktuře automaticky doplněna  

do účetního programu, a tak nedochází k lidské chybovosti. Příkladem načtených dat je 

datum vystavení, číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ 

daně a daň. Pokud by faktury přijaté od jednotlivých zákazníků obsahovaly zmíněný QR 

kód, došlo by stejně jako u služby homebanking k omezení lidské chybovosti  
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při zaúčtování faktury do účetního programu. Další pokles nastane u doby jednotlivého 

zaúčtování. Díky tomu opět dojde ke snížení nákladů, jelikož ušetřený čas bude využit 

pro další zakázky.  

Pro využití načtení faktur přijatých pomocí QR kódu bude zapotřebí jen čtečka QR kódu 

a program QRCodeScanner.  Na základě zjištěných informací lze tento program zakoupit 

za 990 Kč. Čtečku QR kódů lze také zakoupit do 1 000 Kč. Je jen otázka času, kdy QR 

kód bude součástí každé faktury, a tak by prozatím nákup jedné čtečky byl dostačující. 

Společnost sice v první fázi vynaloží náklady na pořízení těchto dvou prostředků, 

nicméně kratší čas na zaúčtování jednotlivých faktur a lidská bezchybnost, díky těmto 

technologiím stojí za tuto investici.  

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny náklady, které lze ušetřit právě díky využití 

QR kódu na přijatých fakturách. 

Tabulka č. 29: Porovnání nákladů na zaúčtování faktur přijatých  u jednoho klienta  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

Tabulka č. 30: Porovnání nákladů na zaúčtování faktur přijatých u všech klientů  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

Za celkový přínos lze uvést využití uspořeného času, nižší náklady na jednotlivé 

zaúčtování a vyšší tržby z nově přidělených firem právě na základě ušetřeného času. 

 

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ na 

zaúčtování faktur přijatých u jednoho 

klienta 

Průměrná 

doba (hod.) 

Průměrná 

mzda Kč/hod. 

Měsíční 

Náklady 

(Kč) 

Zaúčtování faktur přijatých 3 300  900  

Využití QR kódu 1 300  150  

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ na 

zaúčtování faktur přijatých u všech 220 

klientů 

Průměrná 

doba (hod.) 

Průměrná mzda 

(Kč/hod.) 

Měsíční 

Náklady 

(Kč) 

Zaúčtování faktur přijatých 660 300  198 000  

Využití QR kódu 220 300  66 000  
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4.4 Využití volných peněžních prostředků 

Společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. během sledovaného období spořila peněžní 

prostředky na svém bankovním účtu pro budoucí investici, která proběhla v roce 2017. 

Jednalo se o odkup kancelářských prostor, kde má společnost sídlo, do svého vlastnictví. 

Díky inflaci však tyto volně dostupné finanční prostředky ztrácely na své hodnotě. 

Návrhem proto je, aby část peněžních prostředků, které byly nachystány  

pro investici, byla uložena alespoň na podnikatelský spořicí účet, který dokáže tyto 

peněžní prostředky zhodnotit. Výhodou je, že tyto zdroje lze okamžitě ze spořicího účtu 

obdržet. Na konci roku 2016 společnost evidovala peněžní prostředky v celkové hodnotě 

6 106 000 Kč. Závazky byly vyčísleny na 1 889 000 Kč. Pro společnost  

by bylo dostačující, ponechat na konci roku v položce peněžní prostředky pouze  

843 000 Kč. Začátkem následujícího období dojde k úhradě většího počtu pohledávek,  

a tak není potřeba ponechat vyšší částku. Zbylé peněžní prostředky 5 263 000 Kč budou 

zaslány na spořicí účet, kde dojde k jejich zhodnocení.  

Tabulka č. 31: Porovnání spořicích účtů pro podnikatele  

(Zdroj: Vlastní zpracování  dle: csob, moneta, rb, equabank) 

POROVNÁNÍ 

SPOŘICÍCH ÚČTŮ PRO 

PODNIKATELE 

Maximální 

úročená částka 

(Kč) 

Úroková 

sazba 

(p.a.) 

Výpovědní 

lhůta (dnů) 

Připisování 

úroků 

Raiffeisenbank a.s. 30 000 000  0,05 p.a.  14  měsíčně 

Československá obchodní 

banka a.s. 30 000 000  0,02 p.a. 1  

měsíčně 

MONETA Money bank 

a.s. 4 999 999,99  0,20 p.a. ihned 

měsíčně 

Equa bank a.s. 25 000 000  0,20 p.a. ihned měsíčně 

 

Na základě zjištěných údajů je nejvhodnější uložit volné peněžní prostředky na účet 

Moneta Money Bank a.s. a Equa bank a.s. To z toho důvodu, že jejich úrokové sazby jsou 

v porovnání s ostatními uvedenými bankami vysoké. Společnost může volné finanční 

prostředky rozdělit do dvou těchto bank, nebo ponechat u jedné. Pokud by se rozhodla 

pro jednu, Equa bank a.s. je jasnou volbou, jelikož oproti Moneta Money Banks a.s. úročí 

do maximální částky 25 000 000 Kč úrokovou sazbou 0,20 p.a. 

Níže uvedená tabulka značí, roční naspořenou částku u vybrané banky Equa bank a.s. 
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Tabulka č. 32: Výběr nejvhodnější banky  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ 

BANKY Vklad (Kč) 

Úroková 

sazba (p.a.) 

Naspořená 

částka (Kč) 

Equa bank a.s. 5 263 000 Kč 0,20  10 526 

 

Je tedy patrné, že tento návrh, využít spořicího účtu pro podnikatele, poslouží společnosti 

Tax Consulting Brno s.r.o. pro zhodnocení doposud volných finančních prostředků.  

Díky výše uvedenému návrhu, snížení doby obratu pohledávek, by společnost získala 

volné peněžní prostředky, které by převedla na podnikatelský spořicí účet. V následující 

tabulce jsou tedy tyto volné peněžní prostředky, v celkové hodnotě 1 811 500 Kč připsány  

na podnikatelský spořicí účet. 

Tabulka č. 33: Celkové  peněžní prostředky připsané na podnikatelský spořicí účet  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ 

BANKY Vklad (Kč) 

Úroková 

sazba (p.a.) 

Naspořená 

částka (Kč) 

Equa bank a.s. 7 071 500  0,20  14 143  

 

Další tabulka značí porovnání, jak se změní ukazatel likvidity, pokud se volné peněžní 

prostředky převedou na spořicí účet podnikatelský. 

Tabulka č. 34: Změna v ukazateli likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

UKAZATELE LIKVIDITY před návrhem po návrhu 

Okamžitá likvidita (doporučená hodnota 0,2 – 0,5) 3,23 0,4 

Pohotová likvidita (doporučená hodnota 0,7 – 1,2) 5,15 2,3 

Běžná likvidita (doporučená hodnota 1,5 – 2,5) 5,15 2,3 

 

Díky tomuto návrhu by ukazatel likvidity v roce 2016 dosahoval doporučených hodnot. 

Výše uvedená pohotová likvidita spolu s běžnou likviditou vykazují stejných hodnot, 

jelikož společnost v roce 2016 neevidovala žádné zásoby. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo, prostřednictvím finanční analýzy a analýzy okolí podniku, 

zjistit finanční situaci vybrané společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. K tomu byly 

použity volně dostupné výkazy jako rozvaha a výkaz zisku a ztráty za sledované období 

2012 – 2016. Jak již bylo zmíněno v úvodu, bakalářská práce je rozdělena hned  

na několik částí. Teoretickou, analytickou a návrhovou. První část byla věnována 

teoretickým poznatkům, které nadále sloužily jako podklad pro zpracování analytické 

části. Následnou analytickou část tvořilo představení vybrané společnosti, analýza okolí 

podniku a zpracování finanční analýzy s reálnými čísly na základě výpočtů finančních 

ukazatelů. Důležitou a také splněnou částí bylo zhodnotit finanční situaci vybrané 

společnosti a navrhnout případná řešení pro zlepšení finanční situace společnosti. 

V teoretické části byl vytvořen základ všech potřebných poznatků pro další zpracování 

bakalářské práce.  

V analytické části byla jako první zpracována analýza okolí podniku, díky které bylo 

možné určit silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby, tedy SWOT analýza. 

K tomu byly nápomocny jednotlivé analýzy, jako je SLEPTE analýza, Porterům model 

pěti sil a analýza 7S. Za silnou stránku vybrané společnosti lze považovat dobré jméno 

na trhu, individuální přístup k zákazníkům, přátelský kolektiv. Slabá stránka je u získání 

zahraniční klientely. Příležitost společnost může vidět v oblasti získání zákazníků, kteří 

hledají externí služby v oblasti účetnictví a daní. Hrozbu lze očekávat v neustálých 

legislativních změnách. Na základě výpočtů finančních ukazatelů bylo zjištěno,  

že společnost Tax Consulting Brno, s.r.o. dosahuje za sledované období kladného 

výsledku hospodaření, tudíž k bankrotu má společnost opravdu daleko. Dále bylo 

zjištěno, že celková zadluženost se pohybuje na velmi nízké úrovni, a to kolem 20 %. 

Společnost ve sledovaném období 2012 – 2016 evidovala průměrně 4 854 000 Kč 

v peněžních prostředcích. S těmito penězi pak v roce 2017 naložila v podobě investice  

do pořízení nebytových prostor, ve kterých má společnost sídlo. 

V návrhové části bylo navrženo hned několik opatření pro zlepšení finanční situace 

vybrané společnosti Tax Consluting Brno, s.r.o. Velmi silný návrh je postaven  

na snížení doby obratu pohledávek, neboť to trápí společnost nejvíce. Dále bylo navrženo 

využití technologií v jednotlivém účtování, za pomoci homebankingu nebo QR kódu. 
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Poslední návrh byl směřován na volné peněžní prostředky, které se ve společnosti 

vyskytují. Návrhem tedy bylo přesunout je na podnikatelský účet spořící, aby neztrácely 

na své hodnotě.  
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I 

 

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. za sledované období 2012 – 2016 

  AKTIVA (v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

  AKTIVA CELKEM  8 220 8 513 10 463 10 935 12 292 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B.   Dlouhodobý majetek 471 566 558 1 180 2 563 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 37   91 60 60 

B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje            

  

2 Ocenitelná práva 37   91 60 60 

  B.I.2.1. Software 37   91 60 60 

  B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva           

3 Goodwill           

4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek           

5 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý nehmotný majetek           

  

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek           

  

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek           

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  434 566 467 1 120 1 753 

B. II. 1 Pozemky a stavby           

  

  B.II.1.1. Pozemky           

  B.II.1.2. Stavby           

2 

Hmotné movité věci a soubory movitých 

věcí 434 566 467 1 120 1 120 

3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           

4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           

  B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů           

  B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny           

  

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek           

5 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek         633 

  

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek           

  

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek         633 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek          750 



  

 

II 

 

B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba         750 

  

2 

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo 

ovládající osoby           

3 Podíly - podstatný vliv           

4 Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv           

5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

6 Zápůjčky a úvěry - ostatní           

7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek           

  

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční 

majetek           

  

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý finanční majetek           

C.   Oběžná aktiva  7 657 7 304 9 564 9 623 9 729 

C. I.   Zásoby    104 339       

C. I. 1 Materiál           

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 104 339       

3 Výrobky a zboží           

  C.I.3.1. Výrobky           

  C.I.3.2. Zboží           

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny           

5 Poskytnuté zálohy na zásoby           

C. II.   Pohledávky   3 639 3 954 4 286 3 662 3 623 

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky           

  

  C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů           

  

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo 

ovládající osoba           

  C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv           

  C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka           

  C.II.1.5. Pohledávky - ostatní           

  C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky           

  C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

  C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní           

  C.II.1.5.4. Jiné pohledávky           

2 Krátkodobé pohledávky 3 639 3 954 4 286 3 662 3 623 

  C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 3 257 3 594 4 236 3 662 3 564 

  

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo 

ovládající osoba           



  

 

III 

 

  C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv           

  C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 382 360 50   59 

  C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 85         

  

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění           

  C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 37 210     28 

  C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 260 70     31 

  C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní           

  C.II.2.4.6. Jiné pohledávky   80 50     

C. III.   Krátkodobý finanční majetek             

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba           

  2 Ostatní krátkodobý finanční majetek           

C. IV.   Peněžní prostředky   3 914 3 011 5 278 5 961 6 106 

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 121 57 79 55 60 

  2 Peněžní prostředky na účtech 3 793 2 954 5 199 5 906 6 046 

D. I.   Časové rozlišení   92 643 341 132   

D. I. 1 Náklady příštích období  92 643 341 132   

  

2 Komplexní náklady příštích období           

3 Příjmy příštích období           

 

  



  

 

IV 

 

Příloha č. 2: Rozvaha společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. za sledované období 2012 – 2016 

  PASIVA (v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

  PASIVA CELKEM    8 220 8 513 10 463 10 935 12 292 

A.   Vlastní kapitál    6 335 6 835 8 745 9 626 10 403 

A. I.   Základní kapitál  100 100 100 100 100 

  

1 Základní kapitál 100 100 100 100 100 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

3 Změny základního kapitálu           

A. II.   Ážio   (ř. 85 až 86)           

A. II. 1 Ážio           

  

2 Kapitálové fondy           

  A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy           

  

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků           

  

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění 

při přeměnách obchodních korporací           

  

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních 

korporací           

  

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při 

přeměnách obchodních korporací           

A. III.   Fondy ze zisku   13 13       

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 10 10       

  2 Statutární a ostatní fondy 3 3       

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 5 087 6 222 6 735 8 645 9 526 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  5 087 6 222 6 735 8 645 9 526 

    2 Neuhrazená ztráta minulých let           

  3 

Jiný výsledek hospodaření minulých 

let           

A. V.   

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)  

1 135 500 1 910 881 777 

A. VI.   

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu 

na zisku 
          

B.  C. Cizí zdroje       1 836 1 616 1 698 1 100 1 889 

B. I.   Rezervy              

B. I. 1 

Rezerva na důchody a podobné 

závazky           

  

2 Rezerva na daň z příjmů           

3 

Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů           

4 Ostatní rezervy           



  

 

V 

 

C.     Závazky  1 836 1 616 1 698 1 100 1 889 

C. I.   Dlouhodobé závazky   423         

C. I. 1 Vydané dluhopisy           

  

  C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy           

  C.I.1.2. Ostatní dluhopisy           

2 Závazky k úvěrovým institucím 423         

3 Dlouhodobé přijaté zálohy           

4 Závazky z obchodních vztahů           

5 Dlouhodobé směnky k úhradě           

6 

Závazky - ovládaná nebo ovládající 

osoba           

7 Závazky - podstatný vliv           

8 Odložený daňový závazek           

9 Závazky - ostatní           

  C.I.9.1. Závazky ke společníkům           

  C.I.9.2. Dohadné účty pasivní           

  C.I.9.3. Jiné závazky           

C. II.   Krátkodobé závazky  1 413 1 616 1 698 1 100 1 889 

C. II. 1 Vydané dluhopisy           

      C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy           

      C.II.1.2. Ostatní dluhopisy           

    2 Závazky k úvěrovým institucím           

    3 Krátkodobé přijaté zálohy 12 18   5 37 

    4 Závazky z obchodních vztahů 393 557 292 180 874 

    5 Krátkodobé směnky k úhradě           

    6 

Závazky - ovládaná nebo ovládající 

osoba           

    7 Závazky - podstatný vliv           

    8 Závazky ostatní 1 008 1 041 1 406 915 978 

      C.II.8.1. Závazky ke společníkům 332 311 389 276 127 

      

C.II.8.2. Krátkodobé finanční 

výpomoci           

      C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 348 349 335 408 492 

      

C.II.8.4. Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění 153 168 172 203 246 

      

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a 

dotace 122 147 505 23 88 

      C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 50 55     25 

      C.II.8.7. Jiné závazky 3 11 5 5   

D. I.   Časové rozlišení   49 62 20 209   

D. I. 1 Výdaje příštích období 49 62 20 49   

    2 Výnosy příštích období        160   



  

 

VI 

 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti Tax Consulting Brno, s.r.o. za sledované období  

2012 – 2016 

  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

(v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

  I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 12 758 11 594 14 790 13 178 13 476 

  II. Tržby za prodej zboží   75 49     

A.     Výkonová spotřeba    4 017 3 935 4 887 4 538 4 332 

A.   1 Náklady vynaložené na prodané zboží   75 35     

A.   2 Spotřeba materiálu a energie 1 294 1 711 1 934 1 572 1 097 

A.   3 Služby 2 723 2 149 2 918 2 966 3 235 

B.   Změna stavu zásob vlastní činnosti -104 -234 339     

C.   Aktivace           

D.     Osobní náklady  6 760 6 779 6 865 7 213 7 568 

D.   1. Mzdové náklady 4 943 4 873 4 911 5 196 5 484 

D.   2. 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 1 817 1 906 1 954 2 017 2 084 

D.     

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 1 507 1 518 1 563 1 639 1 658 

D.   2.2. Ostatní náklady 310 388 391 378 426 

E.   Úpravy hodnot v provozní oblasti  432 291 279 473 -75 

E.   1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 352 328 333 510   

E.     

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - trvalé 352 328 333 510   

E.     

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - 

dočasné           

E.   2. Úpravy hodnot zásob               

E.   3. Úpravy hodnot pohledávek   80 -37 -54 -37 -75 

  III.   Ostatní provozní výnosy  163 153 331 472 308 

  III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku      65 218   

  III. 2. Tržby z prodeje materiálu             

  III. 3. Jiné provozní výnosy 163 153 266 254 308 

F.   Ostatní provozní náklady  358 430 402 305 462 

F.   1. 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku           

F.   2. Zůstatková cena prodaného materiálu           

F.   3. Daně a poplatky       38 48 34 35 54 



  

 

VII 

 

F.   4. 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období           

F.   5. Jiné provozní náklady 320 382 368 270 408 

* Provozní výsledek hospodaření 1 458 621 2 398 1 121 1 497 

  IV.   

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly            

  IV. 
1. 

Výnosy z podílů - ovládaná nebo 

ovládající osoba           

  IV. 2. Ostatní výnosy z podílů           

G.   Náklady vynaložené na prodané podíly           

  V.   

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku            

  
V. 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku           

  
V. 

2. 

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku           

H.     

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem           

  VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy   0 0 0 12 0 

  VI. 
1. Výnosové úroky a podobné výnosy - 

ovládaná nebo ovládající osoba       12   

  VI. 
2. Ostatní výnosové úroky a podobné 

výnosy           

I. 

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční 

oblasti           

J.     Nákladové úroky a podobné náklady  0 0 0 0 0 

J.   
1. Nákladové úroky a podobné náklady - 

ovládaná nebo ovládající osoba           

J.   
2. 

Ostatní nákladové úroky a podobné 

náklady           

VII. Ostatní finanční výnosy 10 43 7 6 3 

K.   Ostatní finanční náklady 40 45 40 44 35 

*     Finanční výsledek hospodaření -30 -2 -33 -26 -32 

** Výsledek hospodaření před zdaněním  1 428 619 2 365 1 095 1 465 

L.   Daň z příjmů za běžnou činnost 293 119 455 214 300 

L. 

  

1 Daň z příjmů splatná 293 119 455 214 300 

L. 2 Daň z příjmů odložená           

** Výsledek hospodaření po zdanění   1 135 500 1 910 881 1 165 

M.   

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům            

*** Výsledek hospodaření za účetní období   1 135 500 1 910 881 1 165 

* Čistý obrat za účetní období 12 931 11 865 15 177 13 668 13 787 

 


