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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. za 

období 2012–2016. Práce se skládá ze dvou částí, kde první část je zaměřena na 

teoretickou část analýzy a charakteristiku zmiňované společnosti. Druhou částí je už 

samotná analýza podniku pomocí konkrétních metod finanční analýzy a zhodnocení její 

výsledné finanční situace. Následně jsou výsledky z analýzy porovnány s doporučenými 

hodnotami a s konkurencí. 

 

Abstract 

The bachelor's thesis is focudes on the evaluation of the financial situation of the company 

SPEA Olomouc, s.r.o. during the period 2012–2016. Thesis consists of two parts, where 

the first part contains theoretical findings and characteristics mentioned company. The 

second part is already devoted to the financial analysis and general evaluation of the 

financial situation of the company. Next the results of the company are compared with 

recommended values and its main competitors. 
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ÚVOD 

Pro správný chod a úspěšnost podnikové organizace je zapotřebí sledovat finanční situaci 

v podniku. K tomu slouží finanční analýza, kterou můžeme označit jako nástroj 

hodnocení procesů probíhajících v podniku. Jedná se o nezbytnou složku pro řízení a 

rozhodování o managementu společnosti. Prostřednictvím těchto informací vyvozených 

z analýzy má podnik nejen podrobný přehled o své ekonomické činnosti a finanční 

situaci, ale také slouží jako podklad ke zlepšení efektivity hospodárnosti v budoucnu. Pro 

správnou finanční analýzu je potřeba důkladná evidence dokladů a podkladů 

souvisejících s činností. Mezi nejčastěji užívané podklady pro analýzu řadíme zdroje 

účetní povahy, jako jsou: výkazy zisků a ztrát, přehledy o peněžních tocích (cash flow), 

správa majetku a investic.  

Bakalářská práce se zabývá finanční situací společnosti SPEA Olomouc, s.r.o., která 

poskytuje ambulantní služby veřejnosti. Pomocí jednotlivých metod finanční analýzy 

budeme schopni poukázat, jakým směrem se podnik odebírá, a také vyhodnotit její 

ekonomickou aktivitu v průběhu pěti let (2012–2016).  

Zdravé fungování v konkurenčním prostředí je umožněno pouze těm firmám, které 

dokáží dokonale ovládnout stránku nejen obchodní, ale i finanční. K nahlédnutí do 

současného finančního zdraví společnosti poslouží celá řada metod finanční analýzy. 

Výhodou finanční analýzy je její aplikace výsledků do budoucí strategie, která je nedílnou 

součástí efektivního řízení firmy. Jsem toho názoru, že pokud chceme prosperovat 

v budoucnu, je zapotřebí se podívat do minulosti a poučit se ze svých chyb. SPEA 

Olomouc, s.r.o. je prosperující firma, která si každoročně zpracovává zkrácenou finanční 

analýzu. Nejen pro své potřeby, ale i pro informovanost externistů (dodavatele, banky, 

stát). 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

 

Cílem práce je zjistit a zhodnotit finanční situaci podniku, tedy rozhodnout, zda je 

společnost SPEA Olomouc, s.r.o. finančně „zdravá“, a to za pomocí finanční analýzy 

jakožto důležitý zdroj informací pro vyhodnocení. Po dosažení výsledků z dat převzatých 

v časovém horizontu pěti let, zhodnotit její finanční situaci a následně navrhnout opatření, 

které by mohlo odstranit nedostatky a zlepšit strategii podniku v budoucnu. K dosažení 

hlavního cíle musí být stanoveny jeho dílčí části: 

o zpracování podkladů a účetních výkazů společnosti, tedy hlavně rozvahu a výkaz 

zisků a ztrát, 

o zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb za pomocí SWOT analýzy  

o sestavení rozboru dle Porterova modelu pěti sil, 

o aplikace teoretických poznatků do praktické části práce za pomocí vybraných 

elementárních metod finanční analýzy, 

o porovnání výsledných hodnot provedené analýzy s doporučenými hodnotami a se 

stavem ke konkurenci, 

o vyvození současného finančního stavu, 

o navrhnout opatření ke zlepšení situace a odstranění nedostatků, které by mohly 

v budoucnu podniku přitížit. 

Finanční analýza slouží jako podklad pro strategické i taktické rozhodování o kapitálu a 

investicích podniku, tudíž její znalost a aplikace by měla být běžnou součástí každého 

finančního manažera. Teoretická část přibližuje problematiku především jen vybraných 

metod a ukazatelů, které budou následně aplikovány v části praktické.  

Analýza bude zpracována v horizontu pěti let a bude nám známo, jak se společnost 

každým rokem vyvíjela. Z výsledných poznatků budou zpracovány návrhy na odstranění 

nedostatků a zlepšení finanční situace a strategie společnosti. 
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1.1 Společnost SPEA Olomouc, s.r.o. 

Objektem bakalářské práce je společnost poskytující ambulantní služby veřejnosti. 

Informace o společnosti jsou převzaty z účetních uzávěrek zveřejněných v Obchodním 

rejstříku (Zdroj 17). 

 

1.1.1 Základní informace 

Obchodní firma: SPEA Olomouc, s.r.o. 

Sídlo:    nám. Národních hrdinů 769/2, 779 00 OLOMOUC 

Identifikační číslo: 640 86 114 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Datum založení: 27. června 1995 

Základní kapitál: 7 400 000,- Kč 

Předmět podnikání:  Provozování ambulantního zdravotnického zařízení; poskytování 

závodní preventivní péče; provozování lékárny základního typu; 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona; činnost účetních poradců. Vedené 

účetnictví, vedení daňové evidence. 

Statutární orgán: Jednatel Ing. PAVEL OLŠANSKÝ 

 

1.1.2 Korporátní profil 

Na trhu konkurence poskytování ambulantních zdravotnických služeb má společnost 

velmi silné postavení. Z vnitřních analýz vyhodnocovaných společností, je zřejmé, že 

důvěra zákazníků-pacientů ke společnosti meziročně roste. 



12 

Společnost je úspěšná ve zvyšování počtu nových zákazníků-pacientů jak fyzických osob, 

tak v oblasti pracovně-lékařské služby zákazníků-právnických osob. 

Pozici a jméno si udržuje kvalitou poskytované ambulantní zdravotní péče, vysoce 

kvalifikovaným personálem, přístupem zdravotnického personálu k pacientům, 

špičkovým technickým vybavením zdravotnických pracovišť přístrojovou technikou, 

využíváním a provázaností lékařských a laboratorních informačních systémů. Zdravotní 

nabídka společnosti je posílena vlastní lékárnou, kterou denně projde 700 až 800 pacientů. 

Pozitivní náhled na společnost velmi ovlivňuje její renomé spolehlivosti a vysoké míry 

odpovědnosti v poskytované zdravotní péči. 

Všechny uváděné trendy podporuje společnost strategicky a koncepčně řízenou investiční 

politikou v oblasti investic do medicínských přístrojů a zařízení, ale také výdajů v části 

rekonstrukcí, oprav a stavebních úprav celkově. Každoročně investuje společnost do 

modernizace budovy polikliniky a všech zdravotnických pracovišť finanční prostředky v 

řádu milionů korun. 

Společnost udržuje vysoký standart služeb nejen v oblasti přístrojové, ale také v oblasti 

správy budovy a řízení lidských zdrojů. Za cenu značných investic do ICT a medicínské 

přístrojové techniky, jsou výstupy provozu vybraných pracovišť polikliniky převedeny 

do digitální podoby, což se týká zejména plně digitálního RDG oddělení (PACS, rtg 

přístroje, ultrazvuky apod.). Společnost disponuje také nejmodernější generací 

analyzátorů pro účely biochemické a hematologické laboratoře. 

 

1.1.3 Organizační struktura 

Společnost má více jak 30 zdravotnických středisek s odlišnou specializací k poskytování 

ambulantních i preventivních zdravotnických služeb. 

Komplexní liniové organizační schéma je zobrazeno v Příloze č. 1. Přiložené 

dokumentace jsou na konci bakalářské práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Je důležité neopomenout teoretickou část práce, která slouží jako podklad pro chápání 

podstaty samotné finanční analýzy. Pro účely mé práce jsou v teoretické části popsané 

jednotlivé metody a jejich ukazatele, které jsou nezbytné pro vyhotovení analytické části 

práce, tedy zhotovení kompletní analýzy podniku a následně porovnání výsledků 

s oborovým průměrem či doporučenými hodnotami.  

 

2.1 Pojem finanční analýza a její význam 

„Kdybychom chtěli definovat pojem „finanční analýza“, nejvýstižnější definicí by byla 

nejspíše ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, 

která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek.“ (1, s. 9) 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 

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

schopen splácet včas své závazky, jak efektivně využívá aktiva a celou řadu dalších 

významných skutečností (2, s. 11). 

Průběžná znalost finanční situace firmy umožňuje manažerům správně se rozhodovat při 

získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci 

volných peněžitých prostředků, při poskytování obchodních úvěrů a též při rozdělování 

zisků (2, s. 11). Hlavním úkolem finanční analýzy je neustále vyhodnocovat 

ekonomickou situaci podniku a její vývoj, příčiny jejího stavu, posuzovat vyhlídky na 

finanční situaci v budoucnosti, připravit podklady k opatření ke zlepšení ekonomické 

situace a prosperity podniku (11, s. 6). 

Rolí finanční analýzy je tedy jednak využití dat týkajících se výkonů společnosti 

v minulosti k predikci výkonů v budoucnosti (prognóza), jednak zhodnocení situace 

vzhledem k identifikaci problémových oblastí (diagnóza) (3). 
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2.1.1 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýzu provádějí a pro své potřeby využívají různé subjekty. Uživatele 

výsledků můžeme rozdělit na interní a externí. Mezi ty nejběžnější interní patří 

management podniku, jeho vlastníci a zaměstnanci (4, s. 11). Vlastníci podniku, což jsou 

například společníci nebo akcionáři, výsledky finanční analýzy využívají pro posouzení 

míry zhodnocení vloženého kapitálu, pro rozhodování o rozdělení a užití zisku nebo pro 

oceňování podniku (5). 

K externím uživatelům finanční analýzy patří banky, obchodní partneři, věřitelé, investoři 

(účastníci kapitálového trhu), veřejnost, regionální a státní orgány a jako poslední 

konkurenční firmy (4, s. 11). 

 

Obr. 1: Uživatelé finanční analýzy (Zdroj 1, s. 9) 

 

2.1.2 Informační zdroje 

Základním zdrojem pro finanční analýzu je účetní závěrka podniku, ať už řádná, 

mimořádná či mezitímní (12, s. 162). 
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Jejím obsahem je: 

 Rozvaha – popisuje stav majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho financování 

(pasiva) a to vždy k určitému datu. V rozvaze platí tzv. základní bilanční pravidlo, 

tj. aktiva se rovnají pasivům (12, s. 15–17). 

 Výkaz zisku a ztráty – sleduje výsledky hospodaření podniku. Tento výkaz 

obsahuje výnosy, náklady s nimi spojené a výsledek hospodaření provozní, 

finanční a mimořádné činnosti za běžné období (12, s. 21). 

 Výkaz cash flow – neboli přehled o peněžních tocích, zobrazuje skutečný pohyb 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Podobně jako výkaz zisku a ztráty 

obsahuje veličiny tokové (příjmy a výdaje) (11, s. 17). 

 

2.2 Metody finanční analýzy 

„Znalost přehledu metod finanční analýzy umožňuje správnou orientaci při práci na 

finanční analýze i při projednávání výsledků finanční analýzy podniku.“ (11, s. 25) 

 

2.2.1 Fundamentální analýza  

Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situaci. Zpracovává velké množství kvalitativních 

údajů. Východiskem je obvykle identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází, 

analýza právě probíhající fáze života podniku a analýza podnikových cílů. Do této 

skupiny spadá SWOT analýza, Porterův model, Argentiho model, metoda kritických 

faktorů úspěšnosti, metoda analýzy portfolia dvou dimenzí, BCG matice nebo metoda 

BSC (6, s. 7). 

SWOT analýza 

SWOT analýza je základní analýza, která hodnotí podnik z hlediska jeho silných a 

slabých stránek (vnitřní prostředí), příležitostí a ohrožení (vnější prostředí) (14). 
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Příležitosti a hrozby jsou hodnoceny prostředím politickým (P), ekonomickým (E), 

sociálním (S), technologickým (T), legislativním (L) a ekologickým (E). Tudíž vnější 

prostředí můžeme určit pomocí analýzy PESTLE. Ve vnitřním prostředí vyhodnocujeme 

silné a slabé stránky celé organizace (14). 

Tato metoda analýzy patří mezi výchozí analýzy pro vytvoření strategického plánu 

podniku a pro samotné strategické řízení (14). 

V rámci této analýzy definujeme čtyři základní (bazické) strategie: 

 WO strategie (strategie hledání) – tato strategie je zaměřena na odstranění 

(překonání) slabých stránek podniku využitím nově získaných zdrojů příležitostí; 

 SO strategie (strategie využití) – využívá silné stránky společnosti ke zhodnocení 

příležitostí, zároveň tak vymezuje žádoucí stav, ke kterému společnost směřuje; 

 WT strategie (strategie vyhýbání) – definujeme jako obrannou strategii, která se 

zaměřuje na eliminaci slabých stránek a vyhnutí se vnějšímu ohrožení; 

 ST strategie (strategie konfrontace) – k realizaci ST strategie je zapotřebí, aby 

společnost byla dostatečně „silná“, jedná se totiž o přímou konfrontaci s vnějším 

ohrožením (13). 

 

Porterova analýza 

Na podnik může mít vliv hned několik faktorů, jeden z neopomíjených je vliv 

konkurence. Pro prosperující podnik je důležité zmapovat situaci ve svém 

podnikatelském prostředí, znát své postavení na trhu (15). 

 Analýza tedy závisí na předpokladu působení pěti dynamických faktorů, které ovlivňují 

ceny a náklady. Přesněji vzato zdůrazňuje hybné síly konkurence v daném odvětví. Tyto 

hnací síly jsou blíže specifikované v modelu níže (14). 
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Obr. 2: Porterův model konkurenčních sil (Zdroj 15) 

 

SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE, jinak také nazývána jako analýza širšího vnějšího prostředí je 

zaměřena na budoucí vývoj vnějšího prostředí firmy. Tato analýza bývá také někdy 

označována jako PEST nebo SLEPT analýza. Tyto obdobné analýzy fungují podobným 

principem, nejsou v nich však zahrnuty všechny vnější faktory. V PEST analýze nejsou 

zahrnuty faktory právní a enviromentální. V analýze SLEPT chybí pouze faktor 

enviromentální. Pro úplné posouzení vnějšího prostředí je tím pádem nejvhodnější použít 

analýzu SLEPTE, která zahrnuje všechny hlediska a je komplexnější (20, s. 44). 

SLEPTE je anglická zkratka, tvořena z počátečních písmem názvů zkoumaných oblastí 

podniku: 

 social – faktory společenské a demokratické, 

 legal – právní faktory, 

 economic – faktory ekonomické, 

 political – politické faktory, 

 technological – technologické faktory 

 enviromental – faktory environmentální (20, s. 44). 
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2.2.2 Technická analýza 

Využívá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných metod ke 

kvantitativnímu zpracování ekonomických dat a následně se provádí kvalitativní 

posouzení výsledků (1). 

Metody technické finanční analýzy lze rozdělit do dvou skupin – metody elementární, 

metody vyšší. Vyšší metody analýzy vyžadují rozsáhlejší znalosti matematické statistiky, 

rozsáhlejší ekonomické znalosti a kvalitní softwarové vybavení (6, s. 9). 

 

2.2.3 Elementární analýzy 

V souvislosti s tříděním účetních ukazatelů se elementární metody finanční analýzy 

obvykle člení na:  

 analýzu absolutních ukazatelů (horizontální, vertikální), 

 analýzu rozdílových ukazatelů, 

 přímou analýzu poměrových (podílových ukazatelů), 

 analýzu soustav ukazatelů (7, s. 13). 

 

2.3 Absolutní a procentní ukazatele 

Absolutní (stavové) ukazatele se využívají v případě, kdy je vhodné respektovat velikost 

analyzovaného podniku, jsou obsaženy přímo v jeho finančních výkazech. 

V české republice uvádějí společnosti ve výroční zprávě obvykle finanční výkazy v úplné 

nebo v částečné podobě pouze za daný rok nebo za daný rok ve srovnání s rokem 

předchozím. Jestliže budeme posuzovat údaje z výkazů, jde o rozbor poněkud těžkopádný 

a řada důležitých skutečností může být přehlédnutá (7. s. 48–49). 

Brání-li správnému fungování některá ze základních oblastí, analýzou absolutních 

(stavových) ukazatelů na ní poukážeme. Při této analýze je dobré čerpat z účetních dat, 

získaných z rozvahy podniku. V rozvaze je totiž nashromážděno největší množství 

informací o majetkové a finanční situaci (1, s. 109). 
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2.3.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza, někdy nazývaná analýza trendů, srovnává změny položek účetních 

výkazů v časové posloupnosti. Toto porovnání je vyjádřeno absolutně či procentuálně. 

Absolutní změna určuje, o kolik jednotek se položka změnila v čase, procentuální 

(relativní) změna vyjadřuje, o kolik se změnila (8, s. 44). 

Horizontální analýza je prováděna dvěma způsoby: 

1. Analýza podílová (absolutní) – sledujeme relativní růst položek v rozvaze nebo 

ve výkazu zisku a ztráty, tj. poměřujeme hodnoty v období n s hodnotami 

v období minulém (n-1); 

2. Analýza rozdílová (procentní) – jak už název napovídá, sledujeme absolutní 

růst položky v rozvaze nebo ve výkazu zisku a ztráty, tj. poměřujeme rozdíl 

položky v období n a n-1 (12, s. 166). 

Oba dva způsoby se využívají, záleží však na velikosti podniku. Pro menší podniky je 

doporučována analýza rozdílová, z důvodu neustálené struktury majetku a kapitálu. 

Naproti tomu analýza podílová je vhodnější pro podniky větší, a to z hlediska 

přehlednosti sledovaného vývoje (12, s. 166). 

 

2.3.2 Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Vertikální analýza, někdy nazývaná jako analýza komponent, usnadňuje srovnatelnost 

účetních výkazů s předchozím obdobím a ve své podstatě také usnadňuje komparaci 

analyzovaného podniku s jinými firmami v tomtéž oboru podnikání. Posuzujeme jak 

strukturu aktiv, tak strukturu pasiv (1, s. 73). 

Rozbor vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl k jediné 

zvolené základní položce vyjádřené jako 100 %. U rozboru rozvahy je nejčastěji volená 

základna položka aktiv (pasiv) a u výkazu zisku a ztráty se používají celkové výnosy 

(náklady) (2, s. 43). 
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Procentní vyjádření jednotlivých složek je znázorněno v jednotlivých letech odshora 

dolů, nikoli napříč jednotlivými roky, jak už napovídá název analýzy (12, s. 166). 

 

2.4 Rozdílové ukazatele 

Za typické rozdílové ukazatele jsou pokládány především ukazatele označované jako 

fondy finančních prostředků (čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky, čisté 

peněžně-pohledávkové finanční fondy). Mezi rozdílové ukazatele řadíme i různé 

ukazatele vypočítané ze zisku a z přidané hodnoty přičítáním nebo odčítáním dalších 

položek (7, s. 49). 

Základním a nejčastěji používaných finančním fondem je čistý pracovní kapitál (7, s. 49). 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) neboli provozní kapitál lze vypočítat jako rozdíl oběžných 

aktiv a krátkodobých cizích pasiv (dluhů). Jedná se tedy o část oběžného majetku, která 

je financována dlouhodobými zdroji. Tvoří rozhodovací prostor pro efektivní činnost 

podniku, respektive pro finančního manažera, neboť jde o tu část oběžných aktiv, která 

není zatížená nutností okamžitého splacení (7, s. 50). 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) jsou rozdílem mezi pohotovými prostředky a 

okamžitě splatnými závazky. Do pohotových prostředků zahrnujeme valuty, devize a také 

krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady (2, s. 84). 

 

2.5 Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů představuje jádro finanční analýzy. Hodnotí finanční 

stabilitu a výkonnost podniku. Ukazatele jsou konstruovány tak, aby umožnily analyzovat 

vždy jednu ze stránek finančního zdraví podniku. Nevýhodou však může být, že každý 

z ukazatelů, sledujeme-li je jednotlivě, může vést k odlišnému hodnocení finanční situace 

podniku (4, s. 117). 
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Z položek rozvahy a výsledovky lze vytvořit velké množství poměrových ukazatelů, 

navíc některé mohou vznikat i z rozdílových ukazatelů. Bez ohledu na jejich množství je 

však celková tendence třídit tyto ukazatele do následujících skupin: 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele dlouhodobé solventnosti (zadluženosti), 

 ukazatele provozní (7, s. 59). 

 

2.5.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita udává, jak je podnik schopný přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi 

hradit včas své závazky (9). 

Likviditu je důležité si hlídat, protože pokud společnost nemůže hradit své závazky, 

znamená to, že se ocitla v platební neschopnosti. Nedostatek likvidity působí velmi 

závazně na management podniku, kdy může způsobit ztrátu kontroly nad podnikem, 

ztrátu kapitálových investic a celkové snížení ziskovosti (1, s. 54). Chtěná není ani příliš 

vysoká likvidita, neboť váže prostředky, které nemohou být investovány a tím snižuje 

rentabilitu společnosti (22, s. 84). 

Ukazatele likvidity se člení dle likvidnosti určité části oběžných aktiv, které jsou uvedeny 

v čitateli (16). 

 

Ukazatel okamžité likvidity (hotovostní likvidita I. stupně) 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) se vypočte poměrem finančního majetku a 

krátkodobých závazků. Do finančního majetku (veškeré peněžní prostředky) mimo jiné 

také spadají i krátkodobé obchodovatelné cenné papíry (12, s. 177) 

Doporučená hodnota ukazatele by měla nabývat hodnot v rozmezí 0,2-0,5. Pohybuje-li 

se hodnota ukazatele výše, podnik využívá své finanční prostředky neefektivně (2, s. 92). 
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𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 1: Hotovostní likvidita (Zdroj 2, s. 92) 

 

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) 

Pohotovou likviditu (Quick Asset Ratio) znázorňuje poměr oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků. Ke správnému výsledku je zapotřebí od oběžných aktiv odečíst 

nejméně likvidní položku – zásoby (12. s. 177). 

Hodnota by se měla pohybovat v intervalu 1-1,5. Je-li poměr pohotové likvidity menší 

než 1. je zapotřebí regulovat množství zásob v podniku (1, s. 56). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 2: Pohotová likvidita (Zdroj 2, s. 92) 

 

Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) 

Běžná likvidita (Current Ratio) udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku. To znamená, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, 

promění-li svá oběžná aktiva na peníze (12, s. 177). 

Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí 1,5-2,5. Je-li hodnota ukazatele 

rovna 1 (oběžný majetek je roven krátkodobým cizím zdrojům) a obrat krátkodobých 

závazků je vyšší než obrat oběžných aktiv, podniková likvidita je značně riziková (1). 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 3: Běžná likvidita (Zdroj 2, s. 91) 

Při výpočtu je zapotřebí dbát na strukturu zásob a jejich ocenění vzhledem k prodejnosti. 

Neprodejné zásoby by měly být odečteny, protože nepřispívají k likviditě podniku (2).  
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Zřetel na strukturu by měl být kladen i na pohledávky podniku, a to zejména na 

pohledávky po lhůtě splatnosti a nedobytných pohledávek (2, s. 92). 

 

Ukazatel peněžní likvidity (likvidita z provozního cash flow) 

Výše uvedené ukazatele likvidity vycházejí ze stavových položek rozvahy, to znamená, 

že hodnotí likviditu podniku pouze k určitému datu. Pro budoucí hodnocení likvidity 

podniku je nejefektivnější likvidita pomocí prognózy cash flow, která zahrnuje všechny 

podstatné faktory pro její důkladnou analýzu (2, s. 93). 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛íℎ𝑜 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 =  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 4: Likvidita z cash flow (Zdroj 2, s. 93) 
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2.5.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita, respektive výnosnost vloženého kapitálu je majiteli nejvíce sledovaný 

ukazatel. Slouží jako měřítko schopnosti podniku dosahovat zisku (výstupy) 

prostřednictvím investovaného kapitálu (vstupy) (12, s. 175). Ukazatele poměřují 

konečný efekt dosaženého podnikatelskou činností ke zvolené srovnávací základně. 

Vysoká rentabilita znamená, že podnik je schopný hospodařit se svým majetkem a 

kapitálem tak, aby jej přeměnil na zisk (22, s. 80). 

Ve všech ukazatelích rentability se poměřují veličiny výsledkové (zisk) a rozvahové 

(aktiva, vlastní kapitál) (12, s. 176). 

Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) 

Jedná se o klíčové měřítko výnosnosti. Porovnává zisk s celkovými aktivy podniku, bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Rentabilita aktiv může mít několik tvarů, 

ale nejvhodnější je tvar, který zahrnuje zisk před úroky a zdaněním (EBIT). Poměřujeme-

li aktiva s čistým ziskem po zdanění (EAT), který je navýšen o zdaněné úroky, měříme 

celkově vložené prostředky i s úroky, placené věřitelům za vypůjčený kapitál (6, s. 57). 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 5: Rentabilita aktiv (Zdroj 12, s. 176) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) 

Ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku. Přesněji vzato 

sleduje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu (2). Výsledek 

by měl být procentuálně výše než dlouhodobý průměr úročení dlouhodobých vkladů. 

Porovnáním úročených vkladů a rentability získáme rozdíl nazývaný prémie za riziko. 

Odměna vlastníkům za postoupené riziko podnikání. V případě, že je rozdíl dlouhodobě 

záporný či nulový, je zapotřebí přehodnotit, zda se vyplácí podnikat s rizikem, když je 

více způsobů k dosažení zisku (1, s. 60). 
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𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 6: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj 22, s. 81) 

 

Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS) 

Ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, tj. kolik korun zisku podnik utvoří z jedné koruny 

tržeb. Je dobré výslednou ziskovou marži podniku porovnat s jinými podniky stejného či 

obdobného zaměření (2, s. 98). 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 7: Rentabilita tržeb (Zdroj 12, s. 176) 

Druh hospodářského výsledku volíme dle zaměření analýzy. Pro srovnání ziskové marže 

s ostatními podniky, je vhodné použít zisk před zdaněním (EBIT), aby hodnocení nebylo 

ovlivněno různou kapitálovou strukturou (2, s. 98). 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investment, ROI) 

Tento ukazatel je nejčastěji používán jako ukazatel měřící výnosnost dlouhodobého 

kapitálu vloženého do majetku podniku, bez ohledu na to, z jakého zdroje je 

financován (2, s. 101). 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑑𝑙. 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙. 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 8: Rentabilita investovaného dlouhodobého kapitálu (Zdroj 2, s. 101) 

Pro srovnání různě zdaněných a zadlužených podniků můžeme použít zisk před zdaněním 

(EBIT), který nebere v úvahu daň a úroky. Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje 

mezi hodnotami 12 % – 15 %. Jsou-li hodnoty ukazatele vyšší než 15 %, vykazuje podnik 

velmi dobré výsledky (2, s. 101). 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed, ROCE) 

Ukazatel vyjadřuje význam dlouhodobého investování. 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

ú𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 9: Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Zdroj 2, s. 101) 

Za úplatný kapitál lze považovat veškerý kapitál, který nese náklad. Můžeme zde zařadit 

vlastní kapitál, cizí dlouhodobé zdroje nesoucí úrok (6, s. 58). 

 

2.5.3 Ukazatele aktivity 

„Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky 

a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv.“ (1, s. 67). 

Vykazují, jak efektivně podnik dokáže hospodařit s jednotlivými majetkovými částmi 

(aktivy). Je zapotřebí dbát na přiměřenost využití vložených prostředků v podniku (16). 

S přebytkem aktiv vznikají další náklady, které snižují zisk. Naopak s nedostatkem aktiv 

nemůže podnik realizovat růstové příležitosti a přichází tak o možné budoucí 

výnosy (2, s. 102). 

V zásadě se u ukazatelů aktiv setkáváme s dvěma typy: 

 s počtem obratů (obratovosti), 

 s dobou obratu (12, s. 178). 

Ukazatele obratovosti udávají počet obrátek za určité období. U tohoto typu je vysoký 

počet žádoucí, jelikož s krátkou dobou vázanosti majetku se obvykle zvyšuje zisk 

podniku. Ukazatele doby obratu udávají průměrnou dobu trvání jedné obrátky. Podnik by 

se měl snažit tuto dobu co nejvíce zkrátit. Tudíž můžeme říci, že snaha podniku je 

minimalizovat dobu obratu a maximalizovat obrátky (12, s. 178). 
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Obrat celkových aktiv 

Udává, kolikrát se za rok celková aktiva podniku obrátí v tržbách (16). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 10: Obrat celkových aktiv (Zdroj 2, s. 179) 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 1,6-3. Je-li hodnota 

ukazatele nižší než 1,5, podnik vykazuje neefektivní využití svých aktiv (16). 

Obrat stálých aktiv  

Měří využití dlouhodobého majetku. Obrat stálých i celkových aktiv může být ovlivněn 

mírou odepsanosti majetku. Platí, že při vyšší odepsanosti majetku je výsledek ukazatele 

lepší (2, s. 104). 

Výpočet obratu stálých aktiv je obdobný jak u ukazatele celkových aktiv. Rozdíl je pouze 

ve jmenovateli, namísto celkových aktiv uvádíme aktiva stálá. Výsledná hodnota by měla 

být vyšší než u ukazatele využití celkových aktiv (16). 

Obrat zásob 

Hodnota obratu zásob udává, kolikrát za rok se přemění zásoby v ostatní formy oběžného 

majetku, resp. kolikrát za rok byly položky zásob prodány a opětovně uskladněny (6). 

Pohybuje-li se hodnota ukazatele na stejné či podobné úrovni s oborovým průměrem, 

firma nemá zbytečně nelikvidní zásoby. Přebytečné zásoby vyvolávají vyšší náklady na 

skladování. Opačným problémem je nízký obrat zásob při vysoké likviditě, kde můžeme 

říci, že má společnost zastaralé zásoby. Tudíž jejich reálná hodnota je nižší než hodnota 

uvedená v účetních výkazech (6, s. 62). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Vzorec 11: Obrat zásob (Zdroj 6, s. 62) 
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Dobra obratu zásob 

Udává, kolik dnů trvá obrat zásob, které jsou v podniku vázány až do fáze jejich spotřeby 

(materiál, suroviny) nebo do fáze jejich prodeje. Neznáme-li denní tržby potřebné 

k výpočtu, můžeme do vzorce dosadit roční tržby a čitatel vynásobit ekonomickým 

rokem, který má 360 dní (2, s. 104). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
=  

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 × 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 12: Doba obratu zásob (Zdroj 12, s. 179) 

 

Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje počet dnů od prodeje odběratelům na obchodní úvěr, které firma musí čekat, 

než obdrží platby za své již prodané výrobky či služby (12, s. 179). 

Hodnota ukazatele se porovnává s dobou splatnosti faktur a odvětvovým průměrem. Je-

li hodnota delší než doba splatnosti, zvyšují se náklady podniku. Pokud by se tato situace 

opakovala, doporučuje se zkrátit doba inkasa obchodních pohledávek (6, s. 63). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 × 360 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 13: Doba obratu (splatnosti) pohledávek (Zdroj 12, s. 179) 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel vyjadřuje počet dnů od doby nákupu zásob od dodavatelů do doby jejich úhrady, 

tzn. počet dnů, po které společnost využívá obchodní úvěr od svých dodavatelů (12). 

Pro efektivní manažerské řízení je důležité neustálé porovnávat hodnoty doby obratu 

pohledávek a doby obratu závazků. Pokud je doba obratu závazků delší, znamená to, že 

dodavatelské úvěry financují pohledávky i zásoby podniku, což je pro firmu výhodné (2). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 × 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 14: Doba obratu závazků (Zdroj 2, s. 105) 

 

2.5.4 Ukazatele dlouhodobé solventnosti (zadluženosti) 

Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky a na základě nich zjistí, v jakém 

rozsahu jsou podniková aktiva financována cizími zdroji. Podstatou analýzy je hledání 

optimálního vztahu mezi kapitálem vlastním a cizím. Jedním ze základních problémů 

finančního řízení podniku je správná skladba kapitálové struktury (2, s. 108). 

Využitím výhradně vlastního kapitálu si společnost snižuje výnosnost vloženého 

kapitálu. Opačným problémem je financování převážně cizími zdroji, což nese vyšší 

riziko, vysoké úrokové náklady a obtíže při získávání dalších cizích zdrojů krytí 

(bankovní úvěry). Avšak obecně platí, že využívání vlastního kapitálu je mnohem dražší 

než využívání kapitálu cizího (1, s. 28). 

Většina věřitelů podniku dávají přednost nižšímu zadlužení, neboť se k němu váže nižší 

riziko. Na druhé straně, vlastníci podniku preferují vyšší zadlužení, neboť využívají 

účinky finanční páky (18). 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost nebo také nazývaný ukazatel věřitelského rizika. Tento ukazatel je 

nejčastěji sledován investory a poskytovateli dlouhodobých úvěrů. Obecně platí, že čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je také riziko věřitelů (1, s. 65). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 15: Celková zadluženost (Zdroj 1, s. 65) 
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Je-li ukazatel vyšší než 50 %, věřitelé váhají s poskytnutím úvěru a požadují vyšší 

úrok (18). Výhodné je si také obdobně vyjádřit i dlouhodobou zadluženost, kdy se 

v čitateli promítnou jen dlouhodobé cizí zdroje (12, s. 181). 

 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel vyjadřuje vztah, v němž jsou aktiva podniku financována penězi 

akcionářů. Je považován za jeden z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti pro hodnocení 

celkové finanční situace (1, s. 65). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 16: Koeficient samofinancování (Zdroj 1, s. 65) 

Požadovaná hodnota ukazatele by se měla rovnat 50 % a to dle „zlatých pravidel 

financování“ (6, s. 71). 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu 

poté, co jsou uhrazeny veškeré náklady spjaté s produktivní činnosti podniku (12, s. 65). 

Jednodušeji řečeno nás informuje o tom, kolikrát je zisk vyšší než nákladové úroky. 

Neschopnost platit úrokové platby z podnikového zisku může být náznakem blížícího se 

úpadku (2, s. 105). 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 17: Ukazatel úrokového krytí (Zdroj 2, s. 105) 
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2.5.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se především uplatňují ve vnitřním řízení podniku a umožňují 

managementu sledovat efektivnost jeho provozních aktivit. Ukazatele se opírají o tokové 

veličiny, tedy hlavně o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné vynakládání 

jednotlivých druhů nákladu, a tím i dosažení vyššího konečného efektu (6, s. 71). 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Produktivita práce z přidané hodnoty sleduje, jaké množství přidané hodnoty připadá na 

jednoho zaměstnance. Výsledná hodnota se může porovnat s průměrnými osobními 

náklady na jednoho pracovníka, jinak také nazývané jako průměrná mzda na pracovníka. 

Zde platí, že čím větší je produktivita práce a čím menší jsou mzdové náklady, tím je větší 

efekt, který ze zaměstnanců plyne (12, s. 184). 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Vzorec 18: Ukazatel produktivity z přidané hodnoty (Zdroj 16) 

 

Nákladovost výnosů 

Ukazatel nákladovosti výnosů udává zatížení výnosů celkovými náklady (6, s. 71). 

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec 19: Nákladovost výnosů celkovými náklady (Zdroj 6, s. 71) 
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2.6 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Pro posouzení celkového finančního zdraví podniku prostřednictvím jediného čísla 

(souhrnným indexem) byly vyvinuty jisté modely. Tyto modely můžeme rozdělit na 

bonitní a bankrotní (1, s. 77). 

Bonitní modely 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví podniku, resp. stanovují, 

zda se firma řadí mezi ty špatné, či naopak dobré firmy. Jedná se o komparaci firem 

v rámci jednoho oboru podnikání (1, s. 77). 

Bankrotní modely 

Tyto modely byly sestaveny na základě skutečných dat firem, které zbankrotovaly nebo 

naopak prosperovaly. Finančně ohrožené podniky vykazují jisté symptomy, které jsou 

charakteristické pro bankrot (1, s. 77). 

Uvádí se, že modely jsou spíše určené pro věřitele, nicméně jsou stejně důležité i pro 

interní uživatele podniku. Výsledné hodnoty modelů můžou rychle a jednoduše 

identifikovat blížící se hrozbu finančního zdraví podniku, napomoct při současném i 

budoucím rozhodování managementu a popřípadě zamezit blížícím se problémům ve 

společnosti (19). 

2.6.1 Altmanův index finančního zdraví (Z-score) 

Altmanův index finančního zdraví nebo také Altmanův model je jeden z mnoha 

bankrotních modelů, avšak díky jeho jednoduchosti výpočtu patří mezi ty nejoblíbenější, 

a to především v České republice. Z-skóre je jednou z modifikací indexu, jeho účelem je 

především predikce finanční tísně společnosti a odhalení nepřiměřených úvěrových rizik 

přibližně na dva roky dopředu (1, s. 78). 

Altmanův index v sobě zahrnuje nejdůležitější poměrové ukazatele finančního zdraví, tj. 

rentabilitu, likviditu, zadluženost i strukturu kapitálu. Každému ukazateli je přiřazena 

váha, která vyjadřuje jeho významnost v celém souboru modelu (5, s. 116). 
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Pomocí těchto výsledných poměrových ukazatelů a diskriminační analýzy, se Altman 

dopracoval k následující rovnici, která nejlépe rozlišuje podniky na bankrotní a 

prosperující (1, s. 79). 

𝑍 = 0,717 × 𝑥1 + 0,847 × 𝑥2 + 3,107 × 𝑥3 + 0,42 × 𝑥4 + 0,998 × 𝑥5 

kde: 𝑥1 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
, 

 𝑥2 =  
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
, 

 𝑥3 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
, 

 𝑥4 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
, 

 𝑥5 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
, 

Vzorec 20: Altmanův index finančního zdraví podniku (Zdroj 12, s. 190) 

Existuje několik modifikací Altmanova modelu, které se liší pouze diskriminačními 

koeficienty (k daným ukazatelům se přiřazuje jiná váha). Tento model je používán pro 

společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Hraniční hodnoty stupnice 

jsou o něco nižší než u společností obchodovatelných (1, s. 78). 

Je-li výsledná hodnota větší než 2,9 firma je finančně zdravá a předpokládá se, že 

prosperuje. Pokud je výsledné číslo větší než 1,23 a zároveň menší než 2,89, nachází se 

podnik v pásmu zvaným „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků. Hodnota menší než 1,23 

znamená finanční nestabilitu podniku a blížící se bankrot (12, s. 190). 

 

2.6.2 Index důvěryhodnosti – Model IN 

Manželé Neumaierovi v roce 1995 sestavili model pro zhodnocení finančního zdraví 

českých firem v českém prostředí. Tento matematicko-statistický model vychází 

z Altmanova indexu finančního zdraví, avšak váha poměrových ukazatelů je dána 

váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví (1, s. 79). 
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IN95 je prvotním modelem manželů Neumaierových. Jedná se o index bankrotního, resp. 

věřitelského typu. Model díky přiděleným váhám jednotlivých odvětví, respektuje obor 

podnikání a nároky věřitelů z hlediska likvidity (1, s. 79). 

𝐼𝑁95 =  𝑣1 ×
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 𝑣2 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 𝑣3 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 𝑣4 ×

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 𝑣5

×
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟. 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
+ 𝑣6 ×

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 

Vzorec 21: Bankrotní model IN95 (Zdroj 1, s. 79) 

Výsledná hodnota by měla být vyšší než 2, pokud společnost prosperuje (1, s. 80). 

IN99 vznikl o pár let později. Jedná se o model bonitního, resp. vlastnického typu, a na 

rozdíl od primárního modelu respektuje fakt, že z investorského hlediska není důležitější 

obor podnikání, ale schopnost nakládat se svěřenými finančními prostředky (1, s. 80). 

𝐼𝑁99 =  −0,017 ×
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 4,573 ×  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,481 ×

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,015

×
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟.  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟. 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 

Vzorec 22: Bonitní model IN99 (Zdroj 1, s. 80) 

Pohybuje-li se ukazatel nad hranicí 2,07 nebo je mu rovna, podnik vykazuje prosperitu. 

V mezích 0,684 – 2,07 je situace podniku nejistá, může však očekávat potencionální 

problémy. Hranicí pro finanční neduživost podniku je tedy 0,684 (1, s. 80). 

Vzhledem k faktu, že předchozí modely IN zkoumají podnik z různé stránky, se v roce 

2002 manželé rozhodli tyto dva předchozí indexy spojit, a tak vytvořit jednotný index 

IN01, který bude bankrotního i bonitního typu. Tento věřitelský i vlastnický model dále 

také zohledňuje snahu o sledování tvorby ekonomické přidané hodnoty (EVA) (1, s. 81). 

𝐼𝑁01 = 0,13 ×
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,92 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21 ×

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,09 ×
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟.  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟. 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 

Vzorec 23: Index důvěryhodnosti IN01 (Zdroj 1, s. 81) 



35 

Je-li hodnota indexu vyšší než 1,77, pak podnik tvoří hodnotu. Hodnota IN01 menší než 

0,75 zaznamenává blížící se bankrot podniku. Rozmezí 0,75 a 1,77 jinak nazýváno jako 

„šedá zóna“ znamená, že podnik netvoří hodnotu, ale také nebankrotuje (5, s. 134). 

Model IN01 byl v roce 2005 modifikován a původní váha rentability celkového 

vloženého kapitálu v hodnotě 3,92 byla navýšena na hodnotu 3,97, a tak vznikl nový 

model označován jako IN05. Index se liší i v interpretaci hodnotící stupnice. Hodnota 

výsledného indexu nad 1,6 znamená, že podnik vytváří hodnotu. Při hodnotě menší než 

0,9 podnik netvoří hodnotu. Mezi těmito hodnotami je opět „šedá zóna“ (1, s. 81). 

Při výpočtu IN05 může nastat problém u úrokového krytí (EBIT/nákladové úroky), kdy 

se ukazatel blíží k nule. Problémem je nezadluženost nebo velmi nízká zadluženost 

podniku. Pro tento případ se doporučuje omezit celkovou hodnotu tohoto ukazatele 

hodnotou 9 (12, s. 190). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Je několik různých možností pohledů na podnik, avšak podíváme-li se na něj jako na živý 

organismus, zjistíme, že má řadu funkcí a činností, které mezi sebou úzce souvisí a jsou 

mezi sebou provázány. Něco je méně viditelné, jiné zas na první pohled jasně zřetelné. 

Finance obíhají celým systémem, jsou součástí všeho. Finanční zdraví hraje velkou roli 

na konkurenčním trhu, vypovídá o společnosti uvnitř i navenek. Tento fakt nás bude 

doprovázet i touto částí bakalářské práce, která bude věnována kompletnímu zpracování 

finanční analýzy. Nestačí jen znalost podstaty finanční analýzy a jejich metod, ale také 

její následná aplikace. K tomuto účelu byly využity data převzatá z účetních výkazu, tj. 

rozvaha a výkazy zisků a ztrát. K vyhodnocení finančního zdraví je zapotřebí se podívat 

i do minulosti, proto jsou data v časovém období pěti let (2012-2016). Z výsledných 

hodnot bude souhrnně posouzena současná situace podniku. 

Legislativní změna platná od 1. 1. 2016 

Od roku 2016 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 563/2015 Sb., která mění strukturu 

výkazů pro účetní jednotky podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví. Tyto 

změny jsou v analýze brány v potaz. Náležitosti výkazů v letech je strukturována dle 

účelovosti analýzy. 

 

3.1 Analýza okolí obchodní korporace 

Za pomocí vybraných modelů uvedených v předchozí části práce se pokusím přiblížit 

vnější a z části i vnitřní okolí společnosti. 

3.1.1 SWOT analýza 

Tento druh analýzy se zaměřuje na odhalení silných a slabých stránek společnosti. Je 

zapotřebí poukázat na silné stránky, kterých podnik může v budoucnu lépe využít. 
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A na stránky slabé, na které by se měla zaměřit a v budoucnu vylepšit. SWOT analýza 

dále může odhalit případné hrozby, kterým se podnik může vyhnout a příležitosti, na 

kterých může vydělat. 

Tab. 1: SWOT analýza společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. (Zdroj: vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY 

Kvalifikovaný personál 

Zvyšování kvality poskytované péče 

Certifikáty a ocenění 

Vlastní lékárna 

Neustálý rozvoj a inicializace 

Rozsáhlá nabídka komerčních služeb 

Stabilní hospodářský výsledek 

SLABÉ STRÁNKY 

Systém úhrad zdravotních pojišťoven 

Pouze regionální působnost 

Nedostatečný kontroling v medicínské 

části 

Rostoucí mzdové nároky zaměstnanců 

Parkovací prostor pro vozidla zákazníků 

Neúplné využití marketingových nástrojů 

PŘÍLEŽITOSTI 

Stálá poptávka po lékařských službách 

Regulace farmaceutických společností 

zákonem 

Nároky pacientů na kvalitní lékařskou 

péči 

Vývoj komunikačních a informačních 

technologií 

Získání a podpora z fondů Evropské unie 

 

HROZBY 

Akreditace zdravotnických zařízení 

Změny v legislativě 

Změny smluvních vztahů s pojišťovnami 

Zvyšování cen energií 

Nedůvěra k lékařům a praktikám 

Pracovní příležitosti v zahraničí (odchod 

zaměstnanců za lepší nabídkou) 
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3.1.2 Porterova analýza 

Pomocí Porterova modelu pěti sil budou zjištěna případná rizika z pohledu na konkurenci. 

Konkurenční rivalita 

V Olomouckém okresu dominuje v poskytování zdravotnických služeb Fakultní 

nemocnice Olomouc, která má díky své rozsáhlé nabídce služeb větší působnost i mimo 

Olomoucký region. Společnost SPEA Olomouc, s.r.o. nemá až tak velké spektrum 

nabízených služeb ani lůžkovou kapacitu. Avšak na rozdíl od Fakultní nemocnice jsou 

zaměstnanci ambulance lépe motivovaní a vysoce kvalifikovaní. Společnost má na trhu 

dobré jméno a postavení, a je tedy potřeba si ho udržet a neustále zkvalitňovat nabízené 

služby. 

Noví konkurenti 

Nová konkurence může znamenat pro podnik velkou přítěž a hrozbu. Jelikož je působnost 

na určitý region, otevření nové kliniky by podniku značně uškodila. Avšak tento případ 

je velmi nepravděpodobný. V tomto odvětví by konkurent musel mít nejen vysoký 

kapitál, ale také by mu vybudování dobrého jména trvalo několik řádku let. Stávající 

zákazníci také málokdy přechází k novým lékařům, především kvůli nedůvěře a nulové 

zkušenosti s poskytující službou. 

Odběratelé 

Odběratelé polikliniky jsou její pacienti, kteří využívají její služby. Za tyto služby jsou 

placeny zdravotními pojišťovnami, což může mít za následek zanedbání potřeb svých 

zákazníků. SPEA Olomouc však svoji pozornost zaměřila právě na pacienty. Kvalita 

služeb neustále roste a s tím roste i dobré jméno společnosti. Pacienti se drží známého a 

spolehlivého zázemí, které firma poskytuje a tím dále tvoří řetězec, kterým oslovuje nové 

potencionální „zákazníky“. 

Dodavatelé 

Regulace farmaceutických zařízení poskytuje společnosti možnost velkého výběru 

dodavatelů poskytujících léky, zdravotnické pomůcky a potřeby. 
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Firma má však se svými stávajícími dodavateli velmi dobré vztahy. Dlouholeté vztahy se 

vzájemně mezi sebou snaží udržovat a dále rozvíjet. Tudíž v tomto případě nevzniká 

podniku žádné riziko. 

Substituty 

U zdravotnické péče je těžké hovořit o substitutech. V České republice lidé preferují 

odbornou lékařskou péči a ostatní alternativy nejsou v zemi populární. Za alternativní 

léčbu se považuje bylinkářství, čínská medicína, indická medicína apod. 

 

3.1.3 SLEPTE analýza 

Pomocí SLEPTE analýzy, bude zjištěno vnější prostředí firmy v rozsáhlejším spektru. 

Sociální faktory 

Zdravotnická zařízení jsou ovlivněna počtem obyvatel, zejména jejich věkem. 

V Olomouckém kraji žije přibližně 233 992 obyvatel v průměrném věku 41,9 let. Dle 

analýz Českého statistického úřadu se v budoucnu očekává pokles celkového počtu 

obyvatelstva a růst zastoupení starších v krajské populaci, tedy růst osob požadujících 

zvýšenou lékařskou péči. Kolem roku 2030 by měly osoby starších 65 let navýšit až na 

150 tisíc, což je trojnásob vyšší populace seniorů než k 31. 12. 2016. Pro společnost je 

růstová tendence stáří pozitivním faktem, protože to znamená příchod nových 

potencionálních pacientů. 

Právní faktory 

Společnost je silně ovlivněna systémem úhrad za zdravotnickou péči ze strany 

zdravotních pojišťoven, které se řídí přísnou úhradovou vyhláškou vydanou 

Ministerstvem zdravotnictví. Dále se státem plánuje změna v regulaci sponzorství 

lékařských kongresů farmaceutickými firmami. V neposlední řadě legislativních faktorů 

ovlivňující firmu jsou i nároky na státní akreditaci v oblasti poskytování zdravotnické 

péče. 
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Ekonomické faktory 

SPEA Olomouc je soukromá poliklinika financována i ze stran Ministerstva 

zdravotnictví, tedy částečně formou veřejných financí. Každým rokem se v České 

republice prohlubuje státní dluh, který snižuje důvěryhodnost státu a úbytek financí ve 

veřejném sektoru. Vezmeme-li to ze strany druhé, státní nemocnice by úbytkem 

veřejných financí utrpěla daleko více. Pokud by okresní fakultní nemocnice ztratila 

finance z veřejného sektoru, je pravděpodobné, že by se zájem o soukromou polikliniku 

s pevným zázemím značně zvýšil. 

Politické faktory 

Hlavními cíli zdravotnické reformy je zamezení napojení politických vlivů do 

zdravotnictví, z toho důvodů tu velké riziko ohrožení z hlediska politického nehrozí. 

Jedině čemuž politika přispěla, je navýšení důchodů předsedou vlády. Jak už bylo 

zmíněno, osoby starší 65 let vyžadují zvýšenou lékařskou péči, a navýšením jejich 

důchodů může vést firmu k vyšším ziskům. 

Technologické faktory 

Pro optimální vývoj technologií ve zdravotnictví je velmi důležitá podpora vlády, resp. 

podpora výzkumu a vývoje a také jejich výdaje poskytnuté na tento výzkum. Firma je 

v tomto ohledu více samostatná a neustále sama investuje do nových technologií nebo 

modernizuje stávající. 

Environmentální faktory 

Každá firma by se měla držet specifických vyhlášek o znečištění a ochraně životního 

prostředí. Výjimkou není ani SPEA Olomouc, která je dodržuje všechny. Avšak u 

podniků, které nevyrábí je to mnohem jednodušší. Tudíž se dá říci, že v tomto ohledu 

společnost není nijak ovlivněna. 
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3.2 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů  

Tyto ukazatele nám poskytují náhled na fungování podniku. Analýzy horizontální a 

vertikální budou provedeny na základě dat, získaných z rozvahy sledovaného podniku. 

 

3.2.1 Horizontální analýza rozvahy 

Jak je již psáno výše, horizontální analýza nám udává, o kolik se jednotlivé položky 

změnily v čase anebo o kolik procent se položky změnily v čase.  

Tab. 2: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

POLOŽKY 

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

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

Aktiva celkem -21 353 -21 21 154 26,3 20 894 20,6 2 177 1,8 

Dlouhodobý majetek -6 855 -14,3 -2 517 6,1 -693 -1,8 2 228 5,9 

Dl. nehmotný majetek -13 -2,3 104 18,1 -120 -17,7 -88 -15,8 

Dl. hmotný majetek -6 666 -14,3 -2 612 -6,6 -2 128 -5,7 1559 4,4 

Dl. finanční majetek -202 -19,8 -9 -1,1 1 555 192,2 757 32 

Oběžná aktiva -15 215 -28,9 21 254 56,9 21 743 37,1 1 717 2,1 

Zásoby -615 -11,1 734 14,9 230 4,1 646 11,4 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 -4 500 -99,6 -1 -100 - - 

Krátkodobé pohledávky 1 504 9,4 -1 951 -11,2 1 621 10,4 75 0,4 

Peněžní prostředky -16 104 -60,7 26 971 258,4 19 911 53,2 1 226 2,1 

Časové rozlišení 717 70,1 2 124 122,1 -156 -3,8 -1 768 -44,2 
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Výše celkových aktiv ve sledovaném období stále narůstá. Výjimkou je rok 2013, kde 

celková aktiva klesla o 21 353 tis. Kč. Tento pokles můžeme přiklánět k více faktorům, 

největší změnou však je pokles oběžných aktiv téměř o třetinu hodnoty roku 2012. 

Největší podíl na poklesu oběžných aktiv má úbytek peněžních prostředků na bankovních 

účtech a výdej zásob, určených k okamžité spotřebě či k lékárenským účelům. Z tabulky 

analýzy je zřejmé, že v roce 2013 má největší podíl na změně dlouhodobých aktiv 

dlouhodobý finanční majetek. Společnost vlastní 50% podíl firmy CT SCAN s.r.o. a to 

pro rok 2013 v celkové výši 818 tis. Kč, která zaznamenala ztrátu ve výši 402 tis. Kč, 

způsobenou pořízením investic. 

V roce 2014 nastal ohromný převrat u oběžných aktiv. Změnu o necelých 22 milionů 

korun můžeme přičíst bankovnímu účtu. Tyto bezhotovostní peněžní prostředky byly 

poskytnuty úvěrově, a to na opravu sídla společnosti. Byla by škoda si nepovšimnout i 

téměř 100% poklesu dlouhodobých pohledávek. Společnost SPEA Olomouc, s.r.o. v roce 

2011 uzavřela smlouvu o půjčce s dlužníkem o celkové výši 4 500 tis. Kč. Tato půjčka 

byla v roce 2014 vrácena zpět v plné výši. U stálých aktiv je potřeba vytýčit především 

nárůst nehmotného majetku, zapříčiněný pořízením nového síťového informačního 

softwaru. 

Jak už bylo zmíněno, společnost vlastní podíl ve společnosti CT SCAN s.r.o. Tento podíl 

k 31. 12. 2014 činil celých 50 %. Avšak v roce 2015 si můžeme povšimnout razantní 

změny u dlouhodobého finančního majetku. Tuto změnu zapříčinilo navýšení podílu u 

zmíněné společnosti, a to na celých 100 %. Poskytnuté půjčky byly k roku 2015 všechny 

splaceny v plné výši, tudíž společnost už za sledované období neeviduje žádné 

dlouhodobé pohledávky. Peníze na účtech stále rostou, ale hotovostní peněžní prostředky 

poklesly. 

Co se týče roku 2016, analýza aktiv nezaznamenala převratné změny ve srovnání 

s minulým rokem. Společnost si stále udržuje vysoký profil. Její majetek byl za účelem 

inovací technologie sloužící pro poskytování ambulantních služeb navýšen. Peněžní 

prostředky na účtech zůstávají obdobně ve stejné výši jako v předešlých letech. 

Pohledávky z obchodních vztahů jsou opět v obdobné výši jako v minulém roce. Jediná 

vysoká hodnota změny je u dlouhodobého finančního majetku, činí 32,02 %. 
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Finanční majetek byl navýšen přesně o 757 tis Kč, které byly dlužníkem splaceny v rámci 

smlouvy o půjčce. 

Časové rozlišení ve sledovaném období kolísá, a to díky vlivu leasingových splátek a 

nákladům na dodávku služeb. Současně jsou zde zachyceny i změny v příjmech příštího 

období, kdy se očekávají příjmy z dlouhodobých dodávek zboží do lékárny a také 

z potvrzených doplatků od pojišťoven za lékařskou péči, které jsou poté v dalším období 

přeúčtovány do výnosů, a to v plné výši (100%). 

 

Graf 1: Vývoj položek aktiv v jednotlivých letech (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

Na grafu je možno vypozorovat kolísání jednotlivých položek aktiv. Časové rozlišení se 

ve sledovaném období mění jen o pár stovek tisíc korun, celkově však hodnoty nepřesáhly 

5 milionů. Dlouhodobý majetek střídavě klesá a roste, příčinou může být postupné 

opotřebení majetku, a naopak pořízení nových technologických strojů pro zlepšení 

kvality nabízených lékařských služeb. U oběžného majetku vidíme největší změnu. 

Oproti roku 2014, rok 2016 zaznamenal vysoký nárůst oběžných aktiv, především tedy u 

položek krátkodobého finančního majetku a zásob. 
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Tab. 3: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

POLOŽKY 

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

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

Pasiva celkem -21 353 -21 21 154 26,3 20 894 20,6 2 204 1,8 

Vlastní kapitál -59 653 -92,9 41 846 923,8 29 012 62,6 27 669 36,7 

Základní kapitál -73 903 -739 71 303 -111,6 0 0 0 0 

Kapitálové fondy -201 58,9 190 -35 -545 154,8 767 -85,5 

Rezervní a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 

VH minulých let 12 923 32,2 -56 851 -107,2 41 655 -1 097 24 559 64,9 

VH běžného ÚO 1 528 11,8 27 204 188,3 -12 098 -29 -2 644 -8,9 

Cizí zdroje 38 515 103,8 -22 052 -29,2 -7 315 -13,7 -25 481 -55,1 

Rezervy - - - - - - - - 

Dlouhodobé závazky 37 606 695,4 -10 075 -23,8 -8 413 -26 -23 700 -99,1 

Krátkodobé závazky 2 610 12,13 -2 874 -11,9 1 098 5,7 -1 871 -8,4 

Bankovní úvěry -1 161 -11,31 -9 103 -100 - - - - 

Časové rozlišení -215 -55,84 1 360 800 -803 -52,5 -9 -1,2 

Co ihned padne do oka, je převratná změna základního kapitálu v roce 2013, kdy se 

v rozvaze objevuje jako záporná hodnota ve výši 63 903 tis. Kč. V roce 2012 základní 

kapitál společnosti činil 10 000 tis. Kč, kdy 80 % podílu vlastnil společník  a zbylých 

20 % společnost BENDA a.s. V říjnu 2013 byla spoluúčast firmy BENDA a.s. dohodou 

ukončena, byla jí vyplacena hodnota ve výši uvolněného základního kapitálu. Ocenění 

uvolněného základního majetku bylo zajištěno ze znaleckého posudku a ocenění čistého 

obchodního majetku společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. 
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Po tomto úkonu zůstalo zbylému společníkovi 74 % obchodního podílu na základním 

kapitálu. V roce 2014 se stal tento podíl stoprocentním, tzn., od roku 2014 byl základní 

kapitál snížen na částku 7 400 tis. Kč. Tento fakt ovlivnil i výši dlouhodobých závazků, 

kde je zachycena Smlouva o půjčce ve výši 38 000 tis. Kč, které byly použity právě 

k úhradě závazku o výplatě vypořádacího podílu na základním kapitálu společnosti 

BENDA a.s. 

V roce 2013 byl pořízen nový lékařský skiagrafický přístroj, který se promítá 

v dlouhodobém hmotném majetku a souvztažně i v dlouhodobých závazcích. Tento stroj 

je hrazen měsíčními splátkami z úvěrového účtu společnosti. 

Výsledek hospodaření ve sledovaném období různě kolísá. Můžeme si všimnout změny 

v roce 2014, kde výsledek hospodaření se navýšil o necelých 30 milionů korun, kdy 

polovina je přisluhována ostatním finančním výnosům. Kapitálové fondy jsou vykázány 

v mínusových hodnotách, tyto hodnoty se stále prohlubují díky oceňovacím rozdílům 

z přecenění majetku a závazků. Bankovní úvěry, krátkodobé i dlouhodobé, byly na konci 

roku 2014 předčasně splaceny v plné výši. 

 

 

Graf 2: Vývoj položek pasiv v jednotlivých letech (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

Druhý graf znázorňující vývoj pasiv v rozvaze, v období pěti po sobě jdoucích let. Zde je 

přímo viditelná enormní změna vlastního kapitálu v roce, zapříčiněná změnou strukturu 

základního kapitálu. 
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3.2.2 Horizontální analýza VZZ 

K úplné horizontální analýze je zapotřebí porovnat i změny v čase ve výkazech zisků a 

ztrát. Tyto změny budou v následujících tabulkách znázorněny opět v peněžní hodnotě 

a procentech. 

Tab. 4: Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

POLOŽKY 

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

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

Tržby za služby 1 981 2,3 14 333 16 -435 -0,4 4 893 4,8 

Tržby za zboží 4 241 3,7 -1 410 -1,2 -2 006 -1,7 3 009 2,6 

Výkonová spotřeba 4 361 3,5 -4 086 -3,2 -5 448 -4,4 7 636 6,4 

Přidaná hodnota 1 861 2,4 17 009 21,4 3 007 3,1 266 0,3 

Osobní náklady 515 1 1 608 3 3 327 6 3 395 5,7 

Odpisy 673 7 -1 258 -12,3 -1 865 -20,7 75 1,1 

Ostatní provozní výnosy -59 -1,3 -439 -9,5 1 519 36,1 35 0,6 

Ostatní provozní náklady 346 28,2 -116 -7,4 -12 -0,8 142 9,7 

Provozní VH 263 1,5 16 246 89,5 3 227 9,4 -3 311 -8,8 

Výnosové úroky 47 15,8 -185 -53,8 -51 -32,1 -100 -92,6 

Nákladové úroky -1 553 -78,6 900 212,3 -314 -23,7 -238 -23,6 

Ostatní finanční náklady -12 -6,5 32 18,4 4 1,9 4 1,9 

Finanční VH 1 612 -86,4 13 883 -5 466 -14 741 -108,2 134 -12,1 

VH před zdaněním 1 875 11,7 30 129 168,4 -11 514 -24 -3 177 -8,7 

VH za účetní období 1 528 11,8 27 204 188,3 -12 098 -29 -2 646 -9 
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V průběhu sledovaných let tržby za ambulantní služby mírně rostly, nebereme-li v potaz 

rok 2015, kde nastal celkový pokles tržeb. Ty sice byly vyšší než v roce 2012, ale oproti 

předešlému roku 2014, kdy se tržby za služby zvedly o 14,3 milionů korun, je tento pokles 

velmi nežádoucí. Tržby za zboží tvoří většinovou část výnosů, avšak v období pěti let 

různě kolísají. Tyto měny jsou projeveny v kladných i záporných hodnotách. 

I když v tabulce není vykazována obchodní marže, díky ní lze z výkazů posoudit 

úměrnost tržeb za zboží k nákladům vynaložených na prodané zboží. Tržby za zboží sice 

kolísají, ale náklady na ně každým rokem klesají, jedinou výjimkou je poslední rok. Rok 

2016 byl i přesto velmi úspěšný. Příčinou mohou být nové technologie pořízené pro 

zkvalitnění lékařských služeb, či zavedení věrnostních kartiček, které pacienti mohli 

využít v lékárně společnosti, k uplatnění slev na nabízené zboží – léky. 

Nejúspěšnějším rokem se pak stává rok 2014. Přidaná hodnota dosahuje téměř 97 milionů 

korun, výnosy rostou, a naopak náklady klesají. Tím pádem se zvýšil i provozní výsledek 

hospodaření o necelých 90 %. Vyjma nákladových úroků, které se zvýšily o 900 %. Tento 

nárůst přisuzuji předčasnému splacení všech poskytnutých úvěrů. Souvztažně klesly i 

výnosové úroky o polovinu. Na základě Smlouvy o převodu podílu a o postoupení 

pohledávky, společnosti byl připsán příjem ve výši 15 000 tis. Kč. Příjem, zcela 

osvobozen od daně, byl vykázán v ostatních finančních výnosech. Tím se společnosti 

dostal finanční výsledek hospodaření do kladných hodnot, tato změna je v tabulce 

vyjádřena až v několika tisících procentech (5 466 %). 

 

Graf 3: Vývoj tržeb a výkonové spotřeby v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 
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Tržby mají spíše rostoucí tendenci, vyjma roku 2015. Pomocí přímky v grafu je vyjádřena 

výkonová spotřeba, tzn. náklady vynaložené na zajištění prodeje služeb a zboží. 

 

Graf 4: Vývoj výsledků hospodaření v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

Výsledky hospodaření v průběhu pěti let různě kolísají, avšak společnost vždy 

vykazovala zisk a to vyšší než 10 milionů korun. 
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3.2.3 Vertikální analýza rozvahy 

V následujících tabulkách č. 4 a 5 bude provedena vertikální analýza rozvahy, resp. budou 

jednotlivé položky výkazů znázorněny jako procentní podíl k jediné zvolené základně. 

Pro analýzu položek aktiv i pasiv jsou jako 100% základny zvoleny jejich jednotlivý 

součet v rozvaze, tzn. celková aktiva a celková pasiva. 

Tab. 5: Vertikální analýza aktiv v rozsahu pěti let (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

POLOŽKY 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 47,26 % 51,3 % 38,12 % 31,05 % 32,29 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,17 % 1,39 % 1,75 % 1,47 % 1,17 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 96,71 % 96,62 % 96,16 % 92,31 % 91,07 % 

Dlouhodobý finanční majetek 2,12 % 1,99 % 2,09 % 6,22 % 7,76 % 

Oběžná aktiva 51,73 % 46,54 % 57,78 % 65,68 % 65,92 % 

Zásoby 10,54 % 13,19 % 9,66 % 7,33 % 7,69 % 

Dlouhodobé pohledávky 8,59 % 12,08 % 0,03 % 0 % 0 % 

Krátkodobé pohledávky 30,41 % 46,81 % 26,51 % 21,36 % 21 % 

Peněžní prostředky 50,46 % 27,92 % 63,8 % 71,31 % 71,31 % 

Časové rozlišení 1,01 % 2,16 % 4,1 % 3,27 % 1,79 % 

Z procentuálního rozboru jednotlivých položek aktiv je zřejmé, že společnost disponuje 

s velkým množstvím oběžných aktiv, především s peněžními prostředky. Zbytek pak 

tvoří stálá aktiva a s nejmenším podílem časové rozlišení. 

Zatímco stálá aktiva u většiny let netvoří ani polovinu majetku společnosti, bezhotovostní 

peníze v posledních dvou letech tvoří téměř 3/4 oběžných aktiv. Fakt, že podnik 

disponuje velkým množstvím získaných peněz je přinejmenším uspokojivé, ale držet je 

na účtu s velmi nízkým výnosovým úrokem je značně špatně. 
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Směry jejich využití jsou různé, podnik by se nad touto skutečností měl zamyslet a peníze 

investovat. Můžeme si v tabulce všimnout, že v roce 2013 tyto peněžní prostředky tvoří 

jen 27,92 % oběžných aktiv. Příčinou je vyplacení obchodního podílu na základním 

kapitálu společnosti bývalému společníkovi. Co se týče dlouhodobých pohledávek, ty 

byly na konci roku 2014 splacené v plné výši, proto je podíl v posledních dvou letech 

sledovaného období nulový. 

Stálá aktiva jsou převážně tvořena dlouhodobým hmotným majetkem. Hlavní skupinou 

dlouhodobého hmotného majetku jsou samostatné movité věci, poté stavby a pozemky. 

Jelikož se společnost zaobírá poskytováním ambulantních a jiných lékařských služeb, 

potřebuje pro své výkony pracovní technologie, umožňující lékařům tyto služby 

poskytovat. 

Velmi malým podílem jsou znázorněny zásoby podniku. Zásobami rozuměje převážně 

zboží, resp. léky nabízené k prodeji v lékárně, nacházející se přímo v budově polikliniky. 

Zboží skladované v podniku má velký odbyt a objednává se jen potřebné, tudíž se 

zbytečně netvoří vysoké náklady na skladování. Materiál používaný k lékařským úkonům 

se ihned spotřebovává. 

 

Graf 5: Procentuální vyjádření jednotlivých položek aktiv v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní úprava dle 

výkazů firmy) 

Procentuální znázornění nejdůležitějších položek aktiv v grafu č. 5 potvrzuje skutečnost, 

že celková aktiva jsou převážně složena z aktiv oběžných. 
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Tab. 6: Vertikální analýza pasiv v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

POLOŽKY 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 63,13 % 5,64 % 45,70 % 61,61 % 82,75 % 

Základní kapitál 15,58 % -1410,66 % 15,96 % 6,23 % 7,18 % 

Kapitálové fondy -0,53 % -11,97 % -0,76 % -1,19 % -0,13 % 

Rezervní a ostatní fondy 2,29 % 32,43 % 3,17 % 1,95 % 1,43 % 

VH minulých let 62,53 % 1171,19 % -8,19 % 50,22 % 60,57 % 

VH běžného ÚO 20,13 % 319,01 % 89,82 % 39,21 % 26,12 % 

Cizí zdroje 36,5 % 94,15 % 52,79 % 37,80 % 16,67 % 

Rezervy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Dlouhodobé závazky 14,36 % 56,06 % 60,33 % 51,69 % 1,43 % 

Krátkodobé závazky 57,98 % 31,90 39,67 % 48,31 % 98,57 % 

Bankovní úvěry 27,66 % 12,04 0 % 0 % 0 % 

Časové rozlišení 0,37 % 0,21 % 1,51 % 0,59 % 0,58 % 

Z pohledu vertikální analýzy tvoří vlastní kapitál na začátku sledovaného období většinu 

celkových pasiv, v zastoupení se 63,13 %. Tato výše je ovlivněna převážně 

hospodářským výsledkem minulých let. Společnost vykazuje kapitálové fondy 

v mínusové hodnotě a jejich podíl na vlastním kapitálu není nijak výrazný. 

V roce 2013 byla ukončena dohodou účast společníka, kterému byl vyplacen obchodní 

podíl ve výši ocenění. Základní kapitál byl ponížen o vlastní obchodní podíly ve výši 

63 903 tis. Kč, což udává vysoké mínusové procento. Tato událost měla v tomto roce 

velký vliv na celkové struktuře pasiv. S obrovským snížením základního kapitálu nastává 

převaha cizích zdrojů, kterým dominují dlouhodobé pohledávky ve výši 56,06 %. 
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V dalším roce si společnost díky půjčce, od ovládané osoby podniku ve výši 38 milionů, 

navýšila cizí kapitál. Ten pak tvořil více jak polovinu celkových pasiv. Přesto, že se 

podnik ve sledovaném období nenacházel ve ztrátě, na položce výsledku hospodaření 

minulých let je mínusová částka. Příčinou je proúčtována tržní hodnota obchodního 

podílu proti nerozdělenému zisku minulých let. V tomtéž roce se podnik rozhodl splatit 

všechny své bankovní úvěry a výpomoci v plné výši. 

V posledních dvou je podnik financován převážně svým vlastním kapitálem, který 

přesahuje 60 %. Z hlediska zadlužení je tato skutečnost příznivá, společnost je samostatná 

a prosperující. Avšak na opačné straně, financování vlastním kapitálem je dražší než 

financování cizími zdroji. Firma už také nevykazuje žádné bankovní výpomoci a 

převládající část cizích zdrojů jsou závazky – dlouhodobé i krátkodobé, přičemž v roce 

2016 krátkodobé závazky tvoří téměř celou strukturu cizího kapitálu. 

Nejmenší podíl na celkovém kapitálu pak má časové rozlišení, ve kterém podnik vykazuje 

pouze výdaje příštích období. 

 

Graf 6: Rozdíl struktury pasiv v jednotlivých letech (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 
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3.2.4 Vertikální analýza VZZ 

V následujících dvou tabulkách budou pomocí vertikální analýzy procentuálně vyčísleny 

poměry výnosů a nákladů společnosti.  

Tab. 7: Vertikální analýza výnosů v rozmezí pěti let (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

POLOŽKY 2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tržby za služby 42,38 % 42,07 % 43,26 % 46,14 % 46,69 % 

Tržby za zboží 55,19 % 55,57 % 48,68 % 51,23 % 50,8 % 

Ostatní provozní výnosy 2,28 % 2,2 % 1,75 % 2,58 % 2,51 % 

Výnosové úroky 0,15 % 0,16 % 0,07 % 0,05 % 0 % 

Ostatní finanční výnosy 0 % 0 % 6,24 % 0 % 0 % 

Struktura výnosů je z největší části tvořena tržbami za prodej zboží. Výkony, resp. tržby 

za služby, jsou o něco nižší, přestože je poskytování lékařských služeb hlavní činností 

podniku. Tržby za poskytnuté služby v žádném roce sledovaného období nepřekročily 

více jak 50 % celkových výnosů. Ostatní finanční výnosy se ve struktuře celkových 

výnosů podíleli jen v roce 2014, kdy společnost uzavřela smlouvu o postoupení 

pohledávky a obchodního podílu. Celých 15 milionů korun pak ve třetím roce 

sledovaného období tvoří 6,24 % podílu na výnosech. 

Mezi výnosy patří i tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Ve výkazech 

zisků a ztrát firmy se během pěti let tato položka vykazovala v nulové výši, či byly tržby 

tak nízké, že procentuálně netvořily ani jednu tisícinu celkových výnosů. 
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Graf 7: Skladba výnosů v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

Výše celkových výnosů je ve sledovaném období proměnlivá, avšak v žádném roce 

nebyly výnosy nižší než 200 000 tis. Kč. V grafu číslo 7 je procentuálně znázorněné 

zastoupení jednotlivých druhů výnosů. Během pěti let se tržby za prodej zboží v lékárně 

udržují stále na prvním místě v polovičním poměru zastoupení na celkových výnosech. 
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Na celkových nákladech se z největší části podílí výkonová spotřeba, a to vždy z více jak 

60 %. Ta v sobě zahrnuje i náklady vynaložené na prodej zboží, které jsou vzhledem 

k výnosům pochopitelně nejvyšší. Společnost má průměrně 125 zaměstnanců a 3 řídící 

pracovníky. Od toho se odvíjí fakt, že druhou nejvyšší položkou jsou osobní náklady, 

resp. náklady na mzdy, které se v průběhu let pohybují mezi 27% – 30% výši. V poslední 

řadě jsou to odpisy majetku podniku, jejichž výše v posledních dvou letech klesá. 

 

 

Graf 8: Skladba nákladů v posledním roce sledovaného období (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 
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3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato část analýzy obsahuje výpočet čistého pracovního kapitálu (ČPK) a také čistých 

pohotových prostředků (ČPP), za použití vzorců uvedených v teoretické části práce. 

3.3.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

ČPK je rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Tab. 9: Vývoj čistého pracovního kapitálu v tis. Kč (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý pracovní kapitál 27 376 8 538 37 386 58 031 61 619 

Kladné hodnoty ČPK nacházející se v tabulce č. 8 znamenají, že krátkodobé cizí zdroje 

jsou nižší než krátkodobý majetek, který je potřebným zdrojem pro splácení těchto 

závazků. V posledních třech letech sledovaného období čistý pracovní kapitál neustále 

narůstá. Příčinou jsou rychle narůstající oběžná aktiva, především peněžní prostředky 

uložené v bankách, a naopak stagnující výše krátkodobých závazků. Například v roce 

2016 podnik pokrývá své krátkodobé cizí zdroje nejméně čtyřnásobně, tzn. v čistém 

pracovním kapitálu je zadržováno zbytečně mnoho prostředků. Společnost by se měla 

zaměřit na jednotlivé složky aktiv a pokusit se snížit jejich hodnoty. 

 

Graf 9: Vývoj složek čistého pracovního kapitálu (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2012 2013 2014 2015 2016

T
IS

. 
K

Č

SLEDOVANÉ OBDOBÍ

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Krátkodobé závazky



57 

Při pohledu na graf č. 8 můžeme sledovat stále se zvětšující rozdíl mezi krátkodobými 

aktivy a krátkodobými pasivy. 

3.3.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

ČPP jsou definovány jako rozdíl pohotových peněžních prostředků a okamžitě splatných 

závazků. 

Tab. 10: Vývoj čistých pohotových prostředků v tis. Kč (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Čisté pohotové prostředky 1 321 -18 406 16 159 34 972 38 069 

Převážně kladné hodnoty čistých pohotových prostředků znamená, že je podnik schopen 

splatit všechny své krátkodobé závazky finančním majetkem. Výjimkou je pouze rok 

2013, ve kterém si společnost zřídila úvěr k vyplacení obchodního podílu na základním 

kapitálu. Ke konci roku 2014 byly veškeré poskytnuté úvěry (krátkodobé i dlouhodobé) 

splaceny v plné výši. To je vidno ve výsledcích dalších let, kde výše ČPP stále roste. 
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3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Za pomocí analýzy jednotlivých poměrových ukazatelů lze získat základní přehled o 

finančních charakteristikách firmy. 

 

3.4.1 Ukazatele likvidity 

Prostřednictvím ukazatelů likvidity se pokusím zjistit, zda je společnost SPEA Olomouc, 

s.r.o. schopna přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, a následně jimi pokrýt veškeré 

splatné závazky. 

Následující tabulka č. 10 zobrazuje výsledné hodnoty všech tří stupňů likvidit. 

Tab. 11: Ukazatele likvidity společnosti v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

I. Okamžitá likvidita 1,05 0,36 1,76 2,57 2,86 

II. Pohotová likvidita 1,69 0,97 2,49 3,33 3,70 

III. Běžná likvidita 2,09 1,30 2,76 3,60 4,01 

Okamžitá likvidita by měla nabývat doporučených hodnot v rozmezí 0,2-0,5. Tyto 

hodnoty podnik splňuje pouze v roce 2013, kdy byl finanční majetek nejnižší za celé 

sledované období. Po zbytku let se hodnoty likvidity I. stupně pohybují až příliš vysoko. 

V posledním roce je hodnota likvidity 2,86, což je cca šestinásobek doporučované 

hodnoty. Z hlediska získávání nového pásma věřitelů, resp. z hlediska potencionální 

prémie za riziko, jsou hodnoty nad hranicí doporučovaných výhodnější. Avšak v tomto 

případě se už jedná o velmi neefektivní využití finančních prostředků, které jsou nadměrně 

vázané v oběžných aktivech. 

Pohotová likvidita neboli likvidita II. v sobě nezahrnuje nejméně likvidní část oběžných 

aktiv – zásoby. Doporučované hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí 1-1,5. 
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V roce 2013 poměr hodnot klesl na 0,97, což je mírně pod hranici. K pokrytí svých 

závazků by musel podnik spoléhat na případný prodej zásob. V posledních třech letech 

likvidita, společně s peněžními prostředky na účtech u bank, opět nežádoucí rychlostí 

roste. Běžná likvidita udává, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé cizí zdroje. To 

znamená, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele. Díky zásobám je tento druh 

likvidity nejméně likvidní ze všech. Pro zjištění krátkodobé finanční situace je vhodná, 

avšak není tak přesná jako její předchůdkyně. Hodnoty doporučované v České republice 

se pohybují v rozmezí 1,5-2,5. Jediný rok nacházející se v těchto hodnotách je rok 2012 

s hodnotou 2,09. V roce 2013 jsou hodnoty nízké, avšak to neznamená, že by se podnik 

ocitl ve finanční tísni. Naopak v tomto roce firma nezadržuje přebytečné množství 

finančních prostředků. Poslední tři roky sledovaného období jsou opět enormně nad 

hranicí. 

Výsledné hodnoty alarmují o neefektivním řízení finančních zdrojů, které dále nejsou 

investovány a jejich následný výnos je velmi malý či nulový. Nehospodárné zadržování 

finančních prostředků na účtech může také snižovat rentabilitu podniku. 

 

Graf 10: Vývoj ukazatelů likvidity v kontextu s doporučenými hodnotami (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů 

firmy) 

Z grafu vyjadřující likviditu v letech 2012-2016 je patrné, že v posledních třech letech 

dosahuje firma hodnot vysoko nad hranicí (červená čára) doporučeného pásma. 
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3.4.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Účelem této analýzy je 

zjistit, zda podnik dokáže hospodárně nakládat se svým majetkem a kapitálem. 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Zde je zisk porovnáván s celkovými aktivy podniku, bez ohledu na to, z jakého zdroje 

jsou financovány. 

Tab. 12: Rentabilita celkového kapitálu společnosti (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 17,70 % 22,81 % 48,63 % 30,66 % 27,38 % 

Pro výpočet ROA jednotlivých let byl do čitatele dosazen EBIT (zisk před zdaněním) 

společně s nákladovými úroky. Doporučované hodnoty ukazatele by měly být vyšší než 

10 %. Podnik tuto hranici splňuje ve všech letech sledovaného období, avšak ukazatel by 

měl mít rostoucí tendenci, což se v případě společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. neděje. 

Příčinou snižování rentability může být návaznost na vysokou likviditu, a to především 

v roce 2016. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Měřením rentability vlastního kapitálu lze zjistit efektivnost využívání vloženého 

kapitálu vlastníky podniku, za účelem tvorby čistého zisku. 

Tab. 13: Rentabilita vlastního kapitálu společnosti (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 20,14 % 319,01 % 89,82 % 39,21 % 26,11 % 

ROE bývá nejsledovanějším ukazatelem, a to především akcionáři a vlastníky 

společnosti. Jeho hodnoty by měly být vyšší než je průměrné úročení dlouhodobých 

vkladů. 
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Dosahované hodnoty v jednotlivých letech jsou příslibné, avšak jako celek mají klesající 

efekt, což je nežádoucí. V roce 2013 je hodnota 319 % zapříčiněna změnou na základním 

kapitálu společnosti. Tato změna už byla vysvětlena výše v horizontální analýze podniku. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilitou tržeb sledujeme, kolik korun zisku podnik vytvoří z jedné koruny tržeb. 

Tab. 14: Rentabilita tržeb podniku v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ROS 8,92 % 8,81% 22,34 % 17,18 % 15,07 % 

U rentability tržeb se doporučuje minimální výše 6 %, což podnik splňuje v každém roce 

sledovaného období. Dle čísel se pro podnik rok 2014 stává nejúspěšnějším, a to ve 

většině případů. Výjimkou není ani rentabilita tržeb, kdy je hodnota zisku na korunu tržeb 

22,34 %. Problém však nastává v dalších letech, kdy začíná ROS pomalu klesat. 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

ROI měří, kolik zisku připadne na korunu vloženého kapitálu bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů je financován (vlastní, cizí). 

Tab. 15: Rentabilita dlouhodobého kapitálu společnosti (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ROI 23,66 % 35,70 % 62,71 % 37,79 % 33 % 

ROI by se dle doporučení měla pohybovat nad 15%. Z poměru zisku (EBIT) a 

dlouhodobého kapitálu je zřejmé, že společnost má vysokou rentabilitu vloženého 

kapitálu. Nejvyšších hodnot opět dosahuje rok 2014. Od tohoto roku ale rentabilita 

v dalších letech jen klesá. V roce 2015 je zaznamenaný pokles téměř o dvojnásobek od 

předešlého roku. 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

ROCE vyjadřuje poměr zisku s úplatným kapitálem, resp. kapitál nesoucí náklad. 

Tab. 16: Rentabilita úplatného kapitálu v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ROCE 18,74 % 82,56 % 87,01 % 39,67 % 25,11 % 

Nejnižší hodnota je zaznamenána v roce 2014, kdy rentabilita z investovaného kapitálu 

netvoří ani 19 %. V dalších letech, především roky 2013 a 2014, společnost vykázala 

neuvěřitelný nárůst ROCE, a to díky vysokým ziskům a sníženého základního kapitálu. 

V ostatních letech se sice rentabilita pohybuje nad doporučenou výši, ale má opět klesající 

tendenci, což může v budoucích letech společnosti jen přitížit. 

 

Graf 11: Vývoj rentability v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 
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3.4.3 Ukazatele aktivity 

Pomocí těchto ukazatelů bude zjištěno, jak efektivně podnik dokáže hospodařit 

s jednotlivými majetkovými částmi (aktivy).  

Tab. 17: Obrat jednotlivých položek aktiv v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 1,98 2,59 2,18 1,79 1,82 

Obrat stálých aktiv 3,84 4,55 5,71 5,75 5,62 

Obrat zásob 36,39 42,19 39,01 37,01 35,88 

Hodnoty obratu celkových aktiv by se měly pohybovat v intervalu 1,6-3. Toto rozmezí 

podnik splňuje ve všech letech sledovaného období. Tudíž můžeme říci, že z hlediska pěti 

let byly aktiva v podniku využívány efektivně. 

Ukazatel obratu stálých aktiv má podobnou vypovídající schopnost, avšak je omezen 

pouze na posouzení využití investičního majetku. Rozmezí doporučovaných hodnot 

v tomto případě není dáno, ale ukazatel by měl být vyšší než obrat celkových aktiv. I 

v tomto případě je hospodárnost majetku z hlediska tržeb uspokojující. Ale je zapotřebí 

zdůraznit, že podnik využívá leasingovou formu financování. V důsledku toho je 

ovlivněna rozvaha na straně stálých aktiv a následné hodnoty obratovosti jsou 

nadhodnoceny. 

Hodnota obratu zásob udává, kolikrát za rok se zásoby přemění na ostatní formy 

oběžného majetku, tedy především na peněžní prostředky, protože analyzovaná firma 

nepatří mezi výrobní podniky. U zásob převládá položka zboží, která zahrnuje léky a další 

zdravotnické potřeby, které slouží k prodeji zákazníkům polikliniky. Z tabulky číslo 16 

je vidno, že obraty zásob v posledních třech letech klesají. Při takto neustálém snižování 

obratu zásob, z hlediska narůstající likvidity, je možné se domnívat, že má společnost 

zastaralé zásoby. 
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Graf 12: Ukazatel aktivity - obrat celkových aktiv společnosti (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

 

Tab. 18: Doba obratu jednotlivých položek rozvahy (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 
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nachází přímo v budově. Hodnoty/dny doby obratu zásob různě kolísají, avšak 
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doby, alespoň do míry přejaté z roku 2013, kdy celková doba obratu zásob byla 8,5 dní. 
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uskladnění, ale je tu i velké riziko snížení kvality léků, lékařské kosmetiky a jiných 

nabízených potřeb. 

Dobou obratu pohledávek se rozumí počet dnů, kdy firma musí čekat na zaplacení již 
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1,98 2,59
2,18

1,79 1,82

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

OBRAT CELKOVÝCH AKTIV



65 

Ani v jednom sledovaném roce doba obratu pohledávek nepřesáhla 30 dní, což je hodnota 

splatnosti u většiny faktur z obchodních vztahů. Co se týče doby obratu závazků, hodnoty 

jsou nižší než u dnů splatnosti pohledávek. Společnost využívá průměrně 23,6 dnů 

bezplatný dodavatelský úvěr. Naproti tomu ho sama průměrně poskytuje svým 

odběratelům téměř 27 dní. Skutečnost, že je doba dodavatelského úvěru nedostatečná, 

signalizuje, že podnik nevyužívá bezúplatných prostředků dostatečně efektivně. 

Z předchozí analýzy, konktrétně analýzy likvidity a rentability, však víme, že tohle není 

první a jediný signál nehospodárnosti finančních prostředků. 

 

 

Graf 13: Vývoj doby obratu pohledávek a závazků v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů 

firmy) 

Podnik disponuje velkým množstvím finančního majetku, takže pro něj tato situace, kdy 

jsou závazky splaceny rychleji než pohledávky, nepředstavuje žádný významný problém. 

Začne-li se však mezera mezi dobou obratu pohledávek a závazků zvětšovat, je zapotřebí 

přehodnotit stávající podmínky z obchodních vztahů. 
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3.4.4 Ukazatele zadluženosti 

V této části bude pomocí ukazatelů zadluženosti zjištěno, z jaké části má firma pokryta 

svá aktiva cizími zdroji. Hodnoty slouží jako indikátor rizika, které podnik podstupuje při 

určité struktuře vlastních a cizích zdrojů. Platí, že čím vyšší jsou hodnoty, tím vyšší je 

následné riziko. 

Celková a dlouhodobá zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Součástí tabulky č. 18 jsou i 

hodnoty dlouhodobé zadluženosti, které vyjadřují poměr dlouhodobých cizích zdrojů 

s celkovými aktivy. 

Tab. 19: Celková zadluženost podniku (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 36,50 % 94,15 % 52,79 % 37,80 % 16,68 % 

Dlouhodobá zadluženost 11,69 % 58,24 % 31,85 % 19,54 % 0,17 % 

Na začátku sledovaného období byl procentuální poměr cizích zdrojů a celkových aktiv 

podniku ve výši 36,5 %. Podnik v té době disponoval s 37 miliony korun, získaných 

prostřednictvím věřitelů. V roce 2013 nastal masivní nárůst zadluženosti o více jak 50 %, 

kdy cizí zdroje tvořily většinu celkových pasiv firmy. Důvodem tohoto navýšení byla již 

zmiňovaná změna struktury základního kapitálu. Firma musela vyplatit společníkův podíl 

na základním kapitálu v ceně ocenění. Na toto vyplacení si sjednala půjčku, a tím se jí 

vytvořil závazek ve výši 38 000 tis. Kč, který byl úplně splacen v roce 2016. Dále podnik 

na konci roku 2014 splatit své krátkodobé i dlouhodobé bankovní úvěry. Tento fakt se 

opět promítl až do roku 2016, kdy procentní poměr celkové zadluženosti tvoří 16,68 %. 

Tato hodnota je velmi nízká a jedná se o negativní faktor z hlediska rentability. 

Dlouhodobá zadluženost má podobný vývoj jako zadluženost celková. V roce 2016 

netvoří ani jedno procento pokrytí. 

Z hlediska věřitelského můžeme říci, že vyjma roku 2013, má podnik dobré zázemí u 

potencionálních investorů k poskytnutí finančních prostředků. 
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Koeficient samofinancování 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, koeficient samofinancování je považován 

za jeden z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti z hlediska hodnocení finanční situace. 

Udává v jakém poměru je vlastní kapitál k celkovým aktivům. 

Tab. 20: Koeficient samofinancování v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Koeficient samofinancování 63,13 % 5,64 % 45,70 % 61,61 % 82,75 % 

Dle zlatých pravidel financování by se hodnota koeficientu samofinancování měla rovnat 

50 %. V našem případě hodnoty různě kolísají. Nejhorším rokem z hlediska 

samofinancování se stává rok 2013, kdy hodnota klesla až na 5,64 %. Nejblíže 

doporučenému procentu se blíží rok 2014 s hodnotou 45,70 %. V následujících letech se 

podnik dostává do situace, kdy jsou aktiva podniku převážně financována vlastním 

kapitálem, který snižuje výnosnost celkového kapitálu. Jak je již známo, vlastní kapitál 

je z hlediska financování dražší než cizí kapitál, avšak z hlediska investorského se 

preferuje nízká zadluženost a finanční nezávislost podniku. Na druhé straně, podnik 

nemůže využít účinky finanční páky. 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel udává, kolikrát jsou pokryty nákladové úroky hospodářským výsledkem 

podniku. 

Tab. 21: Úrokové krytí podniku (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Úrokové krytí 9,10 43,21 37,27 37,15 44,18 

Tento ukazatel by se měl sledovat v případě financování cizími úročenými zdroji. Jelikož 

podnik disponuje s velmi nízkým cizím kapitálem, nákladové úroky jsou minimální. 

Doporučená hodnota úrokového krytí je vyšší než 5, což v našem případě podnik splňuje 

v každém roce sledovaného období. 
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Nejnižší hodnota pokrytí je 9,10 v roce 2012, kdy měl podnik nejmenší výsledek 

hospodaření před zdaněním a zároveň nejvyšší úrokové náklady. V dalších letech se 

hodnoty pohybují kolem 40, a tak může podnik zaručit svým věřitelům nejnižší možné 

riziko spojené s poskytnutím úvěru. 

 

3.4.5 Provozní ukazatele 

Na základě těchto ukazatelů management sleduje efektivnost podnikových aktivit. 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Následující tabulka č. 21 obsahuje vypočítané hodnoty produktivity práce a průměrné 

osobní (mzdové) náklady na jednoho pracovníka, jinak také nazývané jako průměrná 

mzda na pracovníka. 

Tab. 22: Ukazatele produktivity v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Produktivita práce z přidané hodnoty 622,50 637,38 773,46 797,51 799,64 

Průměrná mzda na pracovníka 430,46 434,58 447,44 474,06 501,13 

Podíl počtů zaměstnanců na přidanou hodnotu má v průběhu pěti let rostoucí trend. 

V podniku je zaměstnaných průměrně 125 pracovníků, a to ve všech letech sledovaného 

období. V roce 2016 připadá na jednoho zaměstnance téměř 800 tis. Kč přidané hodnoty, 

za to jeho průměrná mzda je ve výši 501 tis. Kč. Tudíž růst produktivity práce je silnější 

než růst mzdových nákladů, a to po celou dobu analyzovaného období. 

Produktivita z přidané hodnoty by měla převyšovat průměrnou mzdu pracovníka, tím je 

jasné, že podnik tvoří provozní zisk. Lépe je vývoj těchto ukazatelů znázorněn 

v následujícím grafu. 



69 

 

Graf 14: Vývoj produktivity zaměstnance a jeho mzdy (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

 

Nákladovost výnosů 

U nákladovosti výnosů je potřeba dbát na strukturu výnosů dosažených do jmenovatele, 

resp. by neměl obsahovat mimořádné výnosy. 

Tab. 23: Zatížení výnosů celkovými náklady (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nákladovost výnosů 0,94 0,93 0,83 0,87 0,88 

Výnosy podniku jsou vyšší než celkové náklady. Hodnota ukazatele by měla v čase 

klesat, ale v posledních dvou letech sledovaného období nákladovost výnosů mírně roste. 

Pořád se však podnik drží pod hodnotou 1, která by znamenala, že celkové náklady 

převyšují výnosy. 
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3.5 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Tato část bude věnována bankrotním modelům, především výpočtu Altmanova indexu 

finančního zdraví a indexu důvěryhodnosti IN05. Modely slouží především pro rychlé 

zhodnocení finančního zdraví podniku. 

 

3.5.1 Altmanův index finančního zdraví (Z-score) 

Altmanův index v sobě zahrnuje nejdůležitější poměrové ukazatele finančního zdraví. 

Pro jeho výpočet jsem si zvolila modifikaci pro firmy neobchodovatelné na burze, které 

mají nižší hraniční hodnoty než firmy obchodovatelné. 

Tab. 24: Altmanův index v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,27 0,11 0,37 0,47 0,50 

X2 0,40 0,66 0 0,31 0,50 

X3 0,18 0,23 0,49 0,31 0,27 

X4 1,73 0,06 0,87 2,55 4,96 

X5 1,98 2,59 2,18 1,79 1,82 

Z 3,79 3,96 4,33 4,42 5,52 

Hodnoty nad 2,9 vykazují, že firma z hlediska Z-skóre prosperuje a v nejbližší době není 

ohrožena bankrotem. Společnost by pravděpodobně mohla získat velmi výhodný úvěr, 

protože její nízká zadluženost a vysoká výkonnost je pro věřitele spojena s velmi nízkým 

rizikem. 
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Graf 15: Vývoj Z-score v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

 

3.5.2 Model IN05 

Index důvěryhodnosti IN se v průběhu let modifikoval a stal se tak bankrotním i bonitním 

modelem. V následující tabulce budou vypočítány hodnoty modelu IN05, ale z důvodu 

velmi nízké zadluženosti podniku bude ukazatel úrokového krytí nahrazen 

doporučovanou hodnotou ve výši 9. 

Tab. 25: Výpočet indexu IN05 (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

V1 2,74 1,06 1,89 2,65 6,00 
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V3 0,18 0,23 0,49 0,31 0,27 

V4 2,03 2,65 2,37 1,83 1,86 
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IN05 2,05 2,08 3,30 2,64 6,70 
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Podle vypočtených hodnot, které přesahují doporučenou hranici 1,6, podnik 

pravděpodobně vytváří hodnotu. Z hlediska modelu IN05 je společnost finančně zdravá 

a prosperuje. V prvních třech letech můžeme vidět navýšení indexu až na hodnotu 3,3, 

naopak v roce 2015 klesla na 2,64. Rok 2016 vykazuje nejvyšší hodnotu indexu 6,7, což 

je způsobeno velmi malým podílem cizích zdrojů na celkových aktivech. 

 

Graf 16: Vývoj indexu důvěryhodnosti v letech 2012-2016 (Zdroj: vlastní úprava dle výkazů firmy) 

 

 

3.6 Souhrnné hodnocení finanční situace 

V této části práce budou shrnuty poznatky k finanční situaci podniku, získaných 

prostřednictvím provedené finanční analýzy společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. v období 

let 2012-2016. 
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V ostatních letech oběžná aktiva stále rostla, především díky finančním prostředkům 

uložených na bankovních účtech. Zatímco krátkodobý finanční majetek narůstal, stálá 

aktiva mírně poklesla, zřejmě z důvodu opotřebení majetku a splacení dlouhodobých 

pohledávek v plné výši. V horizontální analýze pasiv je nejvýraznější změna výše 

základního kapitálu v roce 2013, a to z důvodu vypořádání obchodního podílu bývalého 

společníka. Tato skutečnost zasáhla i výši cizích zdrojů, kdy si společnost musela na toto 

vypořádání vypůjčit 38 milionů Kč. V dalších letech byl zaznamenaný vysoký nárůst 

vlastního kapitálu na úkor cizích zdrojů. Ty se neustále snižovaly, hlavně v roce 2014, 

kdy podnik předčasně splatil všechny své bankovní úvěry, a v roce 2016, kdy splatil i 

jediný dlouhodobý závazek – půjčka na vypořádání obchodního podílu. Analýza změn 

výkazů zisků a ztrát zaznamenala, že rok 2014 vykázala společnost změnu výsledku 

hospodaření z předešlého roku o 188,3 %. Jedná se o kladnou výši, která byla vyvolána 

připsáním 15 000 tis Kč na položku finančního majetku. Celkově pak v průběhu let tržby 

podniku stále rostly. 

Další součástí analýzy absolutních ukazatelů byla vertikální analýza, která vykazuje 

jednotlivé položky jako procentní rozbor k jedné hlavní základně. U aktiv společnosti 

bylo zjištěno, že v podniku převládají oběžná aktiva, jejichž výše rapidně roste. 

Společnost vykazuje čím dál méně dlouhodobého majetku, avšak převážně z důvodu, že 

využívá stroje financované leasingem. Položky pasiv se vyvíjely obdobně jako aktiva. 

Jedna strana rostla a druhá značně klesla. V roce 2013 tvořily převážnou část kapitálu cizí 

zdroje, především dlouhodobé závazky a bankovní úvěry. Tato situace však netrvala 

dlouho a v roce 2014 nastal převrat, kdy se vlastní a cizí kapitál téměř rovnal. V dalších 

letech, roky 2015 a 2016 cizí zdroje tvořily velmi malou část celkového kapitálu a vlastní 

kapitál se dostal až do výše téměř 83% podílu na celkovém majetku. Z výkazů zisků a 

ztrát bylo zjištěno, že nejvíce tržeb firma získala z prodeje zboží, přičemž její specializace 

je na poskytování zdravotnických služeb. Souvztažně z celkových nákladů převládají 

náklady na výkonovou spotřebu, jež zahrnuje vynaložené náklad na prodej zboží, 

poskytnutí služeb apod. Výše jejich podílu se v průběhu pěti let téměř nemění, tvoří 

průměrně 62,7 % na celkových nákladech. 
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Analýza rozdílových ukazatelů 

V rozdílových ukazatelích byl vypočten čistý pracovní kapitál, který měl růstovou 

tendenci. Příčinou byly narůstající oběžná aktiva, a naopak stagnující výše krátkodobých 

závazků. Bylo zjištěno, že například v roce 2016 by společnost byla schopna pokrýt své 

krátkodobé závazky oběžnými aktivy až čtyřnásobně. Dále součástí této analýzy byl 

výpočet čistých pohotových prostředků, které vykázaly kladné hodnoty, kromě roku 

2013, kdy výše okamžitě splatných pohledávek převládala nad pohotovými peněžními 

prostředky. Od splacení těchto závazků v roce 2014 v plné výši, ukazatel ČPP stále 

narůstal. 

Ukazatele likvidity 

Prostřednictvím jednotlivých ukazatelů likvidity bylo zjištěno, že ve všech případech 

podnik nedokáže efektivně nakládat se svými peněžními prostředky. Ty jsou převážně 

zadržovány na bankovních účtech a jejich výnosnost je tímto téměř nulová. Vysoká 

likvidita peněžních prostředků firmy je souvztažně brána jako jeden z hlavních důvodů 

klesající rentability. 

Ukazatele rentability 

Ve všech případech výnosnosti celkového kapitálu a majetku, podnik dosahuje, resp. 

přesahuje doporučené hodnoty. Do roku 2014 rentabilita převážně rostla, avšak 

v posledních dvou letech sledovaného období měla klesající trend. Pokud v budoucnu 

společnost nepřehodnotí stávající systém řízení svých finančních zdrojů, hospodárně se 

ocitne ve velmi nežádoucí situaci. 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity pracují s položkami rozvahy a jejich účelem je zjistit, zda s nimi 

podnik dokáže efektivně hospodařit. V průběhu pěti let bylo zjištěno, že se podnik nijak 

nevymyká doporučených hodnot. Jedinou překážkou jsou zásoby podniku, kdy jejich 

obrat v roce klesá. Z hlediska narůstající likvidity je pravděpodobné, že má podnik 

zastaralé zásoby, což je v případě léků (většina zásob) nežádoucí. Dále doba obratu těchto 

zásob naopak rostla, což může zapříčinit snížení kvality nabízeného zboží. 
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U dob obratu závazků a pohledávek bylo zjištěno, že společnost hradí své závazky 

rychleji, než je ji vyplacen obchodní úvěr, který bezúplatně poskytuje svým odběratelům. 

Tato skutečnost prozatím nepředstavuje pro podnik velký problém. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti poukazují na strukturu vlastních a cizích zdrojů podniku. 

Z výsledků je zřejmé, že v přítomnosti podnik převážně disponuje s vlastním kapitálem. 

Její zadluženost je velmi nízká, svoje aktiva neefektivně financuje z vlastních zdrojů, 

které jsou dražší než ty cizí. Z hlediska věřitelského se podnik prezentuje jako velmi 

finančně zdravé a nezávislé zařízení. Na opačné straně se u těchto ukazatelů opět 

prokázala neefektivnost řízení vlastních finančních prostředků za účelem zisku. 

Provozní ukazatele  

Zde byla zhodnocena produktivita práce z přidané hodnoty a souvztažně k ní i průměrná 

mzda na jednoho zaměstnance. Produktivita práce v roce 2016 vykázala, že na jednoho 

pracovníka připadne 800 tis Kč přidané hodnoty. Zároveň je růst produktivity silnější než 

růst mzdových nákladů. Dále je v této části znázorněna i nákladovost výnosů, u tohoto 

ukazatele jsou výsledky také uspokojivé. Hodnoty se v průměru pohybují okolo 0,89, 

tudíž výnosy převyšují celkově vynaložené náklady. 

Altmanova analýza 

Za pomocí Altmanova indexu finančního zdraví bylo zjištěno, že společnost i přes své 

problémy stále prosperuje a v nejbližší době jí nehrozí žádný bankrot. 

Model IN05 

V indexu důvěryhodnosti IN05 byla použita doporučovaná hodnota 9 u úrokového krytí, 

jelikož má společnost velmi nízkou zadluženost. Z vypočítaných hodnot bylo opět 

zjištěno, že se firma nachází v uspokojivé finanční situaci. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

Tato část práce bude věnována návrhům na zlepšení finanční situace společnosti SPEA 

Olomouc, s.r.o. Z provedené finanční analýzy je už známo, že je společnost finančně 

zdravá a prosperující jednotka. Avšak v dílčích částech analýzy byly nalezeny jisté 

problémy, na které je potřeba se zaměřit, aby v budoucnu mohla firma dále vytvářet 

hodnotu a růst. Návrhy budou zaměřeny na zkvalitnění pracovních podmínek 

zaměstnanců, zkvalitnění vnějšího prezentačního trendu společnosti, udržení si a získání 

nových zákazníků (pacientů). Dále se také zaměřím na nedostatky v oblasti hospodaření 

s finančními prostředky. 

Zaměstnanci společnosti jsou převážně lékaři, zdravotní sestry a další specializovaní 

pracovníci v oblasti lékařství, kteří jsou neustále během dne v zápřahu práce, a čas je pro 

ně velmi důležitý. Tito zaměstnanci si v polední pauze musí vyhradit čas projít městem 

k závodní jídelně, rychle se najíst a vrátit se zpět do 30 minut než jim pauza skončí. Dle 

mého pohledu se tento čas dá lépe využít. Z tohoto důvodu doporučuji společnosti, aby 

část svých finančních prostředků investovala do svých pracovníků a zřídila kantýnu, kde 

si zaměstnanci můžou v klidu vychutnat svůj vzácně volný čas. Kantýna by mohla být 

v části suterénu, který se nachází v sídle společnosti a není plně využíván. Náklady na 

zařízení by byly minimální. Stačilo by propojit dvě nebo tři místnosti, kde už se nachází 

umyvadla. Nakoupit několik stolů a židlí a vestavět kuchyňskou linku. Součástí by také 

měly být mikrovlnky na ohřátí jídel. Teplé jídlo by se dováželo z okolní restaurace či 

zařízení, které připravuje a dováží obědy firmám. 

V následující tabulce č. 26 budou vyčísleny průměrné náklady spojené se zřízením 

kantýny pro 125 zaměstnanců v budově firmy.  
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Tab. 26: Průměrné náklady na zařízení kantýny (Zdroj: vlastní zpracování) 

POLOŽKA Ks Cena za kus Cena celkem 

Jídelní sestava (stůl + 4 židle) 15 9 500 Kč 142 500 Kč 

Mikrovlnka 4 3 800 Kč 15 200 Kč 

Kuchyňský blok se dřezem 1 12 999 Kč 12 999 Kč 

Celkem 170 699 Kč 

Zařízení kantýny by společnost vyšla v průměru 170 699 Kč. Tato idea by nevznikla, 

kdyby firma tyto volné finanční prostředky neměla a nemohla do tohoto zařízení 

investovat. 

 

Estetické zákroky a zkrášlování patří k největším současným trendům. Lidé si rádi 

připlatí za kvalitní vybělení zubů, chemický peeling obličeje a těla, vyhlazení vrásek 

apod. Společnost tyto služby plně nabízí, ale veřejnost s touto skutečností není nijak 

obeznámena. Analyzovaný podnik celkově plně nevyužívá marketingové nástroje. Pro 

rozšíření klienty by podnik měl více propagovat své nabízené služby, ze kterých bývá 

v současnosti největší zisk. Jeden z účinných marketingových tahů je reklama umístěna 

na dopravních prostředcích. Město Olomouc má rozšířené spoje MHD a nejvíce by se 

reklama vyjímala na autobusech městské dopravy, které jezdí pravidelní linkou městem 

a okolními městskými částmi. Samotný dopravní podnik tyto služby nabízí a v následující 

tabulce budou vyčísleny přibližné náklady na roční reklamu umístěnou na osmi 

autobusech. DPMO nabízí množstevní slevu 10 % při reklamě na 8 a více ploch, 

společnost by této slevy měla využít. 
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Tab. 27: Roční průměrné náklady na reklamu umístěnou na 8 autobusech (Zdroj: vlastní zpracování) 

POLOŽKA Cena za jednotku Cena celkem 

Reklamní plocha – pravý bok autobusu: 

První měsíc 

Každý další měsíc 

 

3 680 Kč 

3 450 Kč 

 

3 680 Kč 

37 950 Kč 

10 % sleva za 8ks -520,40 Kč -4 163 Kč 

Výroba samolepky – rozměry 430x70 cm 884,40 Kč 7 075 Kč 

Celkem   44 542 Kč 

 

Dalším krokem k získávání si a udržení potencionálních „zákazníku“ by pravděpodobně 

mohlo být zavedení dnu otevřených dveří jednu ročně, kdy by firma nabídla veřejnosti 

své služby zdarma. Nejednalo by se o převratné a drahé lékařské zákroky. Navrhuji 

například měření cukru v krvi, jelikož je obezita a cukrovka velkým problémem populace. 

K přeměření by mohla být i přednáška jak tělo pracuje a zpracovává cukr (glukózu). Dále 

by firma mohla zdarma poskytnout měření zraku, přeměření výšky a váhy apod. Tyto 

úkony nejsou nijak nákladné a veřejnost vždy ocení věci zdarma. Pro společnost by tento 

den byl spíše o prvním kontaktu s potencionálním zákazníkem, získání si jeho sympatií a 

důvěry. 

 

Během sledovaného období byla zjištěna rapidně narůstající likvidita společnosti, která 

zároveň snižovala její rentabilitu. Jedna z hlavních příčin bylo neefektivní řízení 

finančních prostředků, jejich nehospodárné zadržování na běžných účtech a především 

hromadění vlastního kapitálu, který dále není investován, ale ukládán do oběžných aktiv. 

Jedná se o drahé a neefektivní financování vlastními prostředky. Zatímco oběžná aktiva 

stále rostou, zadluženost firmy klesla na minimum.  
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V oblasti likvidity by společnosti pomohlo rozdělit zadržované zisky, investovat je do 

nákupu dlouhodobého majetku za účelem dalšího rozvoje a růstu. Celková rentabilita 

firmy zaznamenala velmi dobré výsledky, hodnoty jednotlivých druhů rentability vždy 

přesahovaly minimální doporučenou výši. Avšak v posledních dvou letech sledovaného 

období rentabilita začala klesat, a to nemalou rychlostí. Firma, jež není téměř vůbec 

zadlužená, funguje na principu tzv. samofinancování. Tyto zdroje jsou všeobecně dražší, 

nákladnější než zdroje cizí. Pokud by část svých peněžních prostředků investovala 

různými směry, mohla by si požádat o úvěr či jinou peněžní výpomoc. SPEA Olomouc 

je finančně zdravá a nezávislá společnost, tudíž by žádný věřitel neváhal s poskytnutím. 

Dále z hlediska ukazatelů aktivity je potřeba, aby si podnik pohlídal doby obratu. 

Především doba obratu zásob začíná růst. Jelikož jsou v zásobách převážně léky, mohla 

by zvýšená doba obratu znamenat snížení jejich kvality. Doporučuji se zaměřit na odbyt 

jednotlivých léků, sezónních nemocí a skumulovat poznatky, aby se v budoucnu dalo 

vyhnout stálému nárůstu. Ostatní doby obratu vykázaly, že společnost poskytuje svým 

odběratelům značný dodavatelský úvěr. Na druhé straně sama splácí své závazky 

předčasně a svůj získaný bezúplatný úvěr plně nevyužívá. Firma má velmi dobré 

obchodní vztahy se svými odběrateli, pokud se však doba obratu pohledávek dále 

prodlouží, měla by se zaměřit i na lepší řízení svých pohledávek, snížit jejich splatnost a 

popřípadě vyjednat si nové lepší obchodní podmínky. 

Na budoucí financování investic do dlouhodobého majetku, doporučované kantýny pro 

zaměstnance, marketingové strategie či nákup obligací, by si firma mohla zřídit bankovní 

úvěr, který by navýšil míru její zadluženosti. Nízká zadluženost, kladné výsledky 

hospodaření a všeobecně prosperující společnost, nepředstavuje pro věřitele žádné riziko. 

Z toho důvodu by firma pravděpodobně dostala úvěr s velmi výhodnými podmínkami, a 

tím i zastavila její stále klesající rentabilitu. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat společnost SPEA Olomouc, s.r.o. a 

na základě výsledných hodnot navrhnout opatření, která by měla vést ke zlepšení její 

finanční situace a nejlépe celého managementu podniku. 

Obsahem teoretické části jsou převážně termíny jednotlivých částí, které jsou aplikovány 

do samotné finanční analýzy podniku. Poukázáno je na uživatele finanční analýzy, kde 

jsme se dozvěděli jejich širší okruh. Avšak nejrozsáhlejší části teoretických východisek 

je samotný popis vybraných metod, které jsou potřebné a využívané v analytické části 

práce. Seznámením s těmito termíny slouží především k bližšímu pochopení samotné 

analýzy. 

Další část mé bakalářské práce je už věnována samotné aplikaci metod finanční analýzy 

v praxi. Pomocí SWOT analýzy, Porterova modelu pěti sil a SLEPTE analýzy jsem se 

pokusila přiblížit vnitřní i vnější pohled na firmu, její silné a slabé stránky a poukázat na 

potencionální vnější ohrožení. Rozsáhleji pak byla provedena finanční analýza za pomocí 

jednotlivých ukazatelů finančního zdraví podniku. Výsledné hodnoty byly okomentovány 

a porovnány s doporučenými hodnotami, a celková finanční situace podniku byla 

následně shrnuta do několika stručných bodů.  

V poslední části práce jsem se pokusila navrhnout jistá zlepšení, která by mohla firmě 

v budoucnu pomoct. Návrhy jsou směřovány především na zlepšení finanční situace 

podniku, ale také na všeobecné zlepšení vztahů se zaměstnanci, stávajícími a novými 

klienty – pacienty, a také její propagace. Její největším problémem je špatné řízení 

finančních prostředků. Na tuto oblast by se mělo vedení podniku zaměřit a do budoucna 

se vynasnažit, lépe hospodařit s vlastními zdroji financování. 

Závěrem lze říci, že mnou stanovené cíle na začátku bakalářské práce byly splněny. 

Doufám, že managementu a celému vedení by mnou doporučovaná zlepšení mohla býti 

přínosem, nebo přinejmenším inspirací k lepší budoucnosti a stálému růstu společnosti. 
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Příloha 1: Organizační schéma SPEA Olomouc, s.r.o. (Upraveno dle 10) 
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Příloha 2: Rozvaha společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. v tis. Kč - AKTIVA (Převzato ze 17) 

 

Označení Text 2012 2013 2014 2015 2016

AKTIVA CELKEM 101 675 80322 101 476 122 370 124 547

A. Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 48 056 41 201 38 684 37 991 40 219

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 561 574 678 558 470

B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0

B. I. 2 Ocenitelná práva 561 574 678 558 470

B.I.1.1. Software 59 91 213 112 43

B.I.1.2. Ostatní ocenitelná práva 502 483 465 446 427

B. I. 3 Goodwill 0 0 0 0 0

B. I. 4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

B.I.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

B.I.5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 46 475 39 809 37 197 35 069 36 628

B. II. 1 Pozemky a stavby 23 284 23 857 24 753 22 897 24 151

B.II.1.1. Pozemky 967 967 967 967 967

B.II.1.2. Stavby 22 317 22 890 23 786 21 930 23 184

B. II. 2 Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 22 273 15 684 11 763 11 337 12 081

B. II. 3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0

B. II. 4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 219 208 207 207 277

B. II. 4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0

B. II. 4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0

B. II. 4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 219 208 207 207 277

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 336 0 0

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 699 60 138 628 119

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1 020 818 809 2 364 3 121

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 1 020 818 809 2 364 3 121

B. III. 2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0

B. III. 3. Podíly - podstatný vliv 0 0 0 0 0

B. III. 4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0 0 0 0 0

B. III. 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

B. III. 6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0 0 0

B. III. 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

B. III. 7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

B. III. 7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 52 596 37 381 58 635 80 378 80 095

C. I. Zásoby 5 544 4 929 5 663 5 893 6 309

C. I. 1. Materiál 220 204 304 157 128

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0

C. I. 3. Výrobky a zboží 5 324 4725 5 359 5 736 6 181

C.I.3.1. Výrobky 0 0 0 0 0

C.I.3.2. Zboží 5324 4 725 5 359 5 736 6 181

C. I. 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0

C. I. 5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0

Aktiva

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý nehmotný majetekB. I. 5

B. II. 5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek

0 0 0 0 0

699 60 474 628 119
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C. II. Pohledávky 20 511 22 015 19 0 17 241

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 4 519 4 519 19 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 4500 4 500 0 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 0 0 0 0 0

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 19 19 19 0 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 15 992 17 496 15 545 17 166 17 241

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 15 662 17 027 15 135 16 658 15 829

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 68

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 0 469 410 508 1 344

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 0 1 0 0 280

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 202 314 271 123 200

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 0 60 66 88 47

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 128 94 73 297 817

C. III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0

C. III. 2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky 26 541 10 437 37 406 57 319 58 545

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 303 238 287 154 341

C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 26 238 10 199 37 121 57 165 58 204

D. I. Časové rozlišení 1 023 1 740 4 157 4 001 2 233

D. I. 1. Náklady příštích období 981 1 095 1 388 1 076 554

D. I. 2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

D. I. 3. Příjmy příštích období 42 645 2 769 2 925 1 679
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Příloha 3: Rozvaha společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. v tis. Kč - PASIVA (Převzato ze 17) 

 

Označení Text 2012 2013 2014 2015 2016

PASIVA CELKEM 101 675 80 322 101 476 122 370 124 547

A. Vlastní kapitál 64 183 4 530 46 376 75 388 103 057

A. I. Základní kapitál 10 000 -63 903 7 400 7 400 7 400

A. I. 1. Základní kapitál 10 000 10 000 7 400 7 400 7 400

A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 -73 903 0 0 0

A. I. 3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0

A. II. Ážio -341 -542 -352 -897 -130

A. II. 1. Ážio 0 0 0 0 0

A. II. 2. Kapitálové fondy -341 -542 -352 -897 -130

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 89 89 89 89 99

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly v přecenění majetku a závazků -430 -631 -441 -986 -229

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly v přecenění při přeměnách obchodních korporací 0 0 0 0 0

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 0 0 0 0

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 0 0 0 0 0

A. III. Fondy ze zisku 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 469 469 469 469 469

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 40 132 53 055 -3 796 37 859 62 418

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 40 132 53 055 0 37 859 62 418

A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 -3 796 0 0

A. IV. 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 12 923 14 451 41 655 29 557 26 913

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0 0 0 0

B. + C. Cizí zdroje 37 107 75 622 53 570 46 255 20 774

B. I. Rezervy 0 0 0 0 0

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0

B. I. 2 Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0

B. I. 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0

B. I. 4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0

C. Závazky 37 107 75 622 53 570 46 255 20 774

C. I. Dlouhodobé závazky 11 887 46 779 32 321 23 908 298

C. I. 1 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0

C. I. 2 Závazky k úvěrovým institucím 6 557 4 383 0 0 0

C. I. 3 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0

C. I. 4 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

C. I. 5 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0

C. I. 6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 38 000 29 000 22 000 0

C. I. 7 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

C. I. 8 Odložený daňový závazek 295 359 353 292 298

C. I. 9 Závazky - ostatní 5 035 4 037 2 968 1 616 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0

C.I.9.3. Jiné závazky 5 035 4 037 2 968 1 616 0

Pasiva
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C. II. Krátkodobé závazky 25 220 28 843 21 249 22 347 20 476

C. II. 1 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0

C. II. 2 Závazky k úvěrovým institucím 3 707 4 720 0 0 0

C. II. 3 Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0

C. II. 4 Závazky z obchodních vztahů 16 533 13 011 12 368 15 059 13 319

C. II. 5 Krátkodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0

C. II. 6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0

C. II. 7 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

C. II. 8 Závazky ostatní 4 980 11 112 8 881 7 288 7 157

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 2 553 2 524 2 661 2 923 2 946

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 449 1 447 1 511 1 660 1 883

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 903 1 088 3 903 2 649 692

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 25 5 705 756 7 1 586

C.II.8.7. Jiné závazky 50 348 50 49 50

D. I. Časové rozlišení 385 170 1 530 727 718

D. I. 1. Výdaje příštích období 385 170 1 530 727 718

D. I. 2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0
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Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. v tis. Kč (Převzato ze 17) 

 

Ozančení Text 2012 2013 2014 2015 2016

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 87 627 89 608 103 941 103 506 108 399

II. Tržby za prodej zboží 114 114 118 355 116 945 114 939 117 948

A. Výkonová spotřeba 123 929 128 290 124 204 118 756 126 392

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 93 389 96 280 94 848 91 764 94 995

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 16 611 17 784 16 650 14 780 17 795

A. 3. Služby 13 929 14 226 12 706 12 212 13 602

B. Změna stavu zásob vlastní činností 0 0 0 0 0

C. Aktivace 0 0 0 0 0

D. Osobní náklady 53 807 54 322 55 930 59 257 62 652

D. 1. Mzdové náklady 39 835 40 238 41 361 43 872 46 333

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 13 972 14 084 14 569 15 385 16 319

D. 2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 13 429 13 540 13 849 14 649 15 533

D. 2.2. Ostatní náklady 543 544 720 736 786

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 9 594 10 267 9 009 7 144 7 219

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 594 10 267 9 009 7 144 7 219

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 9 594 10 267 9 009 7 144 7 219

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 0 0 0 0 0

E. 2. Úpravy hodnot zásob 0 0 0 0 0

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 0 0 0 0 0

III. Ostatní provozní výnosy 4 714 4 691 4 210 5 794 5 829

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 7 43 1 66 0

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0

III. 3. Jiné provozní výnosy 4 707 4 648 4 209 5 728 5 829

F. Ostatní provozní náklady 1 239 1 626 1 558 1 460 1 602

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 42 83 0 0

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 0 0 0 0 0

F. 3. Daně a poplatky 13 12 19 16 12

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

F. 5. Jiné provozní náklady 1 226 1 572 1 456 1 444 1 590

* Provozní výsledek hospodaření 17 886 18 149 34 395 37 622 34 311

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 0 0 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 0 0 0 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

V. 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

V. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0 0 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 297 344 159 108 8

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 8

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 297 344 159 108 0

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 0 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 1 977 424 1 324 1 010 772

J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 772

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 1 977 424 1 324 1 010 0

VII. Ostatní finanční výnosy 0 0 15 000 0 0

K. Ostatní finanční náklady 186 174 206 210 214

* Finanční výsledek hospodaření -1 866 -254 13 629 -1 112 -978

** Výlsedek hospodaření před zdaněním 16 020 17 895 48 024 36 510 33 333

L. Daň z příjmu za běžnou činnost 3 097 3 444 6 369 6 953 6 422

L. 1. Daň z příjmu splatná 3 038 3 379 6 375 7 015 6 416

L. 2. Daň z příjmu odložená 59 65 -6 -62 6

** Výsledek hospodaření po zdanění 12 923 14 451 41 655 29 557 26 911

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 12 923 14 451 41 655 29 557 26 911

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 206 752 212 998 240 255 224 347 232 184

Výkaz zisků a ztrát


