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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniků na základě účetních 

výkazů. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány metody 

finanční analýzy, její etapy a poměrové ukazatele. V praktické jsou tyto metody 

uplatněny na konkrétním podniku. Na závěr byly shrnuty výsledky a navržena 

doporučení, která by měla vést ke zlepšení finanční situace. 

  

 

Abstract 
 

This bachelor thesis is focused on considering the financial situation based on financial 

statement. Thesis has two parts. In the first theoretical part are described methods.  The 

second part deals with the accomplishment of the financial analysis, evaluation of the 

financial situation of the company, and finally with the proposals to its improvement. 
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ÚVOD 

V současné době, kdy se projevují dopady hospodářské krize, která zasáhla celý svět, 

je životně důležité co nejlépe a nejefektivněji zacházet s financemi a finanční situací 

podniku. Rozbor finanční situace společnosti je nezbytnou součástí jak pro její 

hospodaření, přežití, tak i budoucí rozhodování, což je jeden ze základních smyslů 

finanční analýzy. Finanční analýza slouží také ke zjištění postavení společnosti na trhu 

díky možnostem porovnávat jednotlivé ukazatele s konkurenčními společnostmi. 

 

Hospodářská krize, která zasáhla i Českou republiku odsunuje zisk a zvyšování tržní 

hodnoty podniku na vedlejší kolej. Pro mnoho společností je důležitější v současné silné 

konkurenci přežít a počkat si na lepší časy. Situace na trhu se stává příznivější pro tento 

vývoj, a proto je nutné soustředit veškeré úsilí managementu podniku k stabilizaci 

společnosti.  

 

Víno a vinohrady jsou známy už od starověku a mnohem dál v lidské historii. 

Vinohradnictví a vinařství v České republice zaznamenalo za nedávné období nebývalý 

rozvoj. Plochy vysázených vinohradů k dnešnímu dni dosahují téměř 20 tisíc hektarů. 

Technologie vinařských provozoven a sklepních hospodářství se díky technice neustále 

zlepšují a to vede k vyšším kvalitám hroznů a vín. Dokladem zájmu o česká a moravská 

vína je neustále zvyšující se zájem, který můžeme vidět nejen u nás. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybral společnost Habánské sklepy, s.r.o., 

protože tvoří pomyslnou špičku mezi výrobci vín u nás. Data, ze kterých budu vycházet 

při zpracování této finanční analýzy, jsou zpracovány z účetních výkazů společnosti 

Habánské sklepy, s.r.o., z výročních a tiskových zpráv. Finanční analýza bude 

zpracována za období od roku 2007, kdy došlo ke vzniku společnosti do roku 2011. 

 

Jako srovnávací základnu jsem si zvolil 2 konkurenční podniky se stejným předmětem 

činnosti. Výsledky provedené finanční analýzy porovnám s tímto konkurenčním 

podnikem, s cílem co možná nejkomplexnějšího posouzení finanční situace. 

 

Úvodní část práce bude věnována charakteristice společnosti Habánské sklepy, s.r.o., 

jejímu předmětu činnosti, charakteristice současného stavu a hodnocení pomocí SWOT 

analýzy. 

 

V teoretické části budu podrobně charakterizovat smysl užití finanční analýzy, její cíle 

a techniky použitých metod a vzorců pro výpočet jednotlivých ukazatelů. 

 

V praktické části této práce využiji teoretickou rovinu a pomocí praktických výpočtů 

jednotlivých ukazatelů okomentuji dosažené výsledky, včetně srovnání s konkurenčními 

společnostmi. 

 

Výstupem mé práce bude posouzení současné finanční situace společnosti a formulace 

návrhů na zlepšení této situace. 
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1. 1 Právní forma a předmět podnikání 
 

 

Obchodní název:  Habánské sklepy 

Sídlo:  Čejkovská 1324 

 691 02 Velké Bílovice 

IČO: 279 813 04 

Zapsána:  23.06.2007 

 

Společnost Habánské sklepy, spol. s r.o., je obchodní společností založenou jako 

společnost s ručením omezeným. V průběhu prvního roku došlo k navýšení základního 

kapitálu z 200.000,- Kč na 8.790.000,- Kč a doposud nebyl dále navyšován. 

 

Společnost je součástí skupiny Bohemia Sekt, která patří do skupiny Dr. Öetker 

z Německa. Předmětem podnikání je distribuce vín a sektů z vlastní produkce.  

 

1. 1. 1  Vedení 

Jednatelé: Ing. Bedřich Tauš 

 Ing. Ondřej Beránek 

 Mgr. Petr Černý 

Společník: BOHEMIA SEKT, s.r.o. 

Vklad: 8 790 000,- Kč 

 

1. 1. 1 Historie 

Toto vinařství se nachází ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci. 

Habánské sklepy byly založeny tzv. Habány roku 1614, v dobách největšího rozmachu 

vinařství na Moravě. (web) Později jsou sklepy předávány postupně z rodiny na rodinu 

a stále probíhá výroba vína. Kolem roku 1900 vznikají v prostorách bývalé cihelny 

prostory pro širší výrobu vína. V roce 1970 Zemědělské družstvo Velké Bílovice zřizuje 
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v těchto prostorách současnou podobu výrobního podniku. Je zbouráno část cihelny 

a zároveň vystavěna nová lisovna a výrobní prostory. 

 

V roce 1993 vznik společnosti Révovín, s.r.o., kde si stále ponechává účast Zemědělské 

družstvo. Společnost se snaží udržet zvyšující kvalitu vín a v roce 1997 se o společnost 

začne zajímat Bohemia Sekt, a.s. Získáním podílu rozvíjí společnost, až konečně v roce 

2003 dojde k úplnému převzetí společnosti.  

 

Největší zlom v novodobé historii přichází v roce 2007, kdy společnost Révovín zaniká 

a dochází k vzniku značky Habánské sklepy. Vedení Bohemia Sektu rozhodlo, že dojde 

ke sloučení Révovínu s mateřskou společností. Tím vznikla možnost přesunout 

kompletní výrobu červených vín právě do těchto prostor. Vyrábí se zde také základy pro 

sekty pro všechny dceřiné společnosti Bohemia Sektu. 

1. 2 Analýza trhu 

1.2.1 Smluvní síla odběratelů 

Vzhledem k postavení značky Bohemia Sekt, potažmo mateřské Dr. Öetker mají 

Habánské sklepy přístup především do Supermarketů a Hypermarketů, kteří činí 

největší odběratelskou sílu. Jedná se především o Tesco stores, Ahold, Makro, 

Kaufland, Billa, Spar a další.  

 

Dalšími odběrateli jsou také gastronomické zařízení a nakonec i drobní odběratelé, kteří 

mají možnost vlastních kójí přímo v prostorách Habánských sklepů. 

1.2.2 Smluvní síla dodavatelů 

Habánské sklepy hospodaří především na svých pozemcích a ve svých vinicích. Toto 

má pozitivní vliv na přísun kvalitních hroznů pro výrobu. Dochází ovšem také k výkupu 

hroznů od drobných smluvních i nesmluvních místních dodavatelů.  
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1.2.3 Konkurence 

Společnost Habánské sklepy a především její vedení vidí potencionální konkurenci 

v každém výrobci vína ať je sebevětší, protože ne všem mohou jejich vína sedět, 

případně se jim nemusí líbit neosobní velkoprodejní přístup k zákazníkovi. 

 

Přesto za největší konkurenci lze považovat společnosti, jež také dodávají 

do supermarketů, jako jsou Templářské sklepy Čejkovice, Vinné sklepy Valtice, Znovín 

Znojmo, Vinselekt Michlovský a další. 

 

1.2.3 Marketingová strategie 

Současné cíle marketingových strategií vytvářených společností jsou udržení současné 

pozice na trhu, zejména v oblasti pozice u zákazníka a dobrého jména značky. Firma má 

především odběratele v České republice.  

 

Společnost spolupracuje především se Spolkem Velkobílovických vinařů a společností 

Lukrom, spol s r.o., která zde dodává především chemickou ochranu pro vinice. Dále 

probíhá spolupráce s Českou televizí na tvorbě pořadů, inzerce v odborných časopisech 

jako jsou Somelier, Wine and degustation a další společenské časopisy.  

 

Každoročně probíhá spotřebitelská soutěž, která zaručuje nejlepším spotřebitelům 

v soutěži výhody oproti ostatním při nákupu vín, nebo je jim věnována hodnotná cena. 

 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Finanční analýza 

Jak pojmout finanční analýzu uvádí nejeden autor publikací, zabývajících se právě 

finanční analýzou. Dle Valacha finanční analýza představuje významnou část oblasti 

finančního řízení podniku. Úzce souvisí s finančním účetnictvím, které se v podmínkách 

tržní ekonomiky stalo základem pro rozbor finančního hospodaření podniku. 
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„Analýza je první krok k moudrému rozhodování. Finanční analýza anebo obecně 

jakákoliv analytická metoda mají smysl především jako logický prostředek hodnocení 

a porovnávání údajů a vytváření nové informace, která je hodnotnější než jednotlivé 

primární údaje.”
1
 

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou 

a rozšiřuje jejich odpovídací schopnost, přitom umožňuje dospět k závěrům o obecném 

hospodaření a finanční situaci společnosti. Hlavní přínos pro rozhodování podnikových 

strategií je porovnání jednotlivých ukazatelů v čase a prostoru. (KISLINGEROVÁ, 

2004) 

Důvodem proč firma vytváří finanční analýzu, je splnění dvou základních funkcí: 

prověřit finanční zdraví podniku a vytvořit základ pro finanční plán. U první funkce se 

snažíme najít odpověď na otázku, jaká je finanční situace podniku k určitému datu – jde 

o historický vývoj podniku a odhad toho co lze očekávat v nejbližší budoucnosti. Druhá 

funkce se opírá o poznatky finanční analýzy, které jsou základem pro plánování 

hlavních finančních veličin. (RŮČKOVÁ, 2007) 

 

„Hlavní úkoly finanční analýzy můžeme shrnout do následujících oblastí: 

 Ověření dosažených výsledků, kvantifikace příčin, které výsledky ovlivnily 

a hodnocení vzájemných souvislostí za účelem odhalení reálného finančního 

postavení podniku. 

 Hledání rezerv v provozní i investiční činnosti podniku. 

 Podklad pro tvorbu kvalitních a uskutečnitelných krátkodobých i dlouhodobých 

finančních plánů. 

 Nástroj kontroly, který umožňuje zjišťovat, v jakém rozsahu jsou opatření 

realizovaná v podniku úspěšná a zda se projevují ve zlepšování či zhoršování 

finanční situace podniku.“ (ŽIVĚLOVÁ, 41-42,2001) 

                                                 
1
 BLAHA, Z.S. a JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 2006. s. 11. 
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2.2 Etapy finanční analýzy 

„Pojetí finanční analýzy bývají často definována podle kroků či hlavních etap, v nichž 

finanční analýza probíhá. Tzv. školní pojetí je příkladem užšího vymezení finanční 

analýzy a dále rozlišujeme ještě širší pojetí.“ (ČERNÁ,4,1997) 

 

Obr. 1 Dvě pojetí hlavních etap finanční analýzy (KOVANICOVÁ, 10,1997) 

 

2.3 Finanční řízení 

„Manažeři využívají informaci o finančním stavu podniku pro operativní a zejména pak 

pro dlouhodobé řízení podniku. Tyto informace vytváří zpětnou vazbu mezi rozhodnutím 

a jeho praktickým důsledkem. Zájem manažerů se většinou vztahuje i na informace 

o finančním stavu jiných podniků jako jsou například odběratelé, dodavatelé 

či konkurence.“ (GRUNWALD, 27, 2007) 

 

Každé finanční rozhodování musí být podloženo důkladnou finanční analýzou, na 

jejíchž výstupech je možné založit řízení majetkové i finanční struktury podniku, 

investiční a cenová politika, řízení zásob atd. (SYNEK, 2003) 
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V rámci moderního finančního rozhodování se hodně využívá teorie mikroekonomie, 

ve které se usiluje o dosažení maximalizace užitku. Dle Živělové
2

 tento základní 

předpoklad ovlivňuje finanční rozhodování jednotlivců i podniků. Finanční 

rozhodování, které je základem řízení podnikových financí, představuje proces výběru 

optimálí varianty získávání peněz, podnikového kapitálu a jejich užití z hlediska 

základních finančních cílů podnikání s přihlédnutím k omezujícím podmínkám. 

Finance a finanční řízení podniku v současné tržní ekonomice tvoří převažující součást 

celkové ekonomiky podniku a jeho řízení. Vystupují zpravidla jako integrující složka, 

v níž se komplexně ukazují všechny stránky podniku. (KONEČNÝ, 1999) 

2.4 Zdroje pro finanční analýzu 

Kvalitní materiály jsou předpokladem pro sestavení hodnotné finanční analýzy. Existuje 

celá řada veřejně dostupných informačních zdrojů, např. účetní výkazy, výroční zprávy, 

prospekt cenného papíru, pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru 

a ostatní zdroje, z nichž za základní a výchozí považujeme právě účetní výkazy. 

(Sedláčková, 2006)  

Většinu dat, potřebných pro provedení finanční analýzy poskytuje finanční účetnictví. 

Je to prvotní a často také jediný zdroj informaci, který poskytuje data a informace 

nezbytné pro budoucí ekonomické rozhodovaní, jež nelze uskutečnit bez jejich 

důkladné analýzy. (RŮČKOVÁ, 2008) 

Nejvýznamnějšími jsou účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled 

o finančních tocích.(KONEČNÝ, 1999) 

„Finanční analýzu lze rozdělit dle zdrojů získaných pro její sestavení na: 

Externí analýza sestavovaná na základě veřejně dostupných informací, jako jsou 

zveřejňované účetní výkazy, prognózy vývoje segmentu trhu, na kterém daný podnik 

hospodaří apod. K provedení takovéto analýzy není potřeba informovat danou firmu, 

respektive jí žádat o další podklady k jejímu zhotovení. S tím také souvisí ne zcela 

relevantní výsledky. (nepracuje se s přesnými daty) 

                                                 
2
 Živělová, I., Podkové finance, MZLU (strana 30) 
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Interní analýza sestavovaná na základě interních informací z podniku. Přidává ke 

zdrojům použitých u externí ekonomické analýzy další a přesnější, jako jsou údaje 

z vnitropodnikového účetnictví, zpracované statistické údaje, podnikové kalkulace, 

finanční plán apod. Zpracování takového množství zdrojů přesných informací vytváří 

podklady pro řízení firmy“(GRÜNWALD, 2007)  

K analýze ve finanční oblasti je nutné mít k dispozici velké kvantum dat z různých 

pramenů různého charakteru. Podrobit rozboru je možné s úspěchem jen taková data, 

u kterých jsme si jisti, co skutečně znamenají.(SEDLÁČEK, 2001) 

2.5 Srovnatelnost údajů 

„Pro finanční analýzu má prvořadý význam zajištění srovnatelnosti údajů uložených 

v účetních výkazech, nutné k tomu, aby každý ukazatel v nich obsažený měl přesně 

vymezený obsah. Proto podnik např. nesmí měnit v průběhu roku postupy účtování, 

způsoby oceňování ani odpisování aj. Respektování těchto pravidel zajišťuje 

srovnatelnost časovou.“ (KOVANICOVÁ, 11,1997) 

„Prostorová srovnatelnost účetnictví je složitější, neboť různé firmy mohou odlišným 

způsobem využívat prostor (hranice), který jim ponechává právní úprava účetnictví. Při 

mezinárodním srovnávání je srovnatelnost firem navíc zatížena vlastní (národní) 

úpravou účetnictví každé země, jiným kulturním a sociálním prostředím, odlišnou 

legislativou a účetními tradicemi.“ (SEDLÁČEK,4,2001) Přesto se již dělají první 

kroky k harmonizaci účetnictví. 

 

2.6 Metody Finanční analýzy 

 

Finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části: 

kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, 

kvantitativní, tzv. technickou analýze. (SEDLÁČEK, 2007) 
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Fundamentální analýza se zaměřuje na vyhodnocování spíše kvalitativních údajů 

o podniku, přičemž základní metodou analýzy je odborný odhad založený na hlubokých 

empirických i teoretických zkušenostech analytika. (MRKVIČKA, 2008) 

Kvalitativní analýza vytváří základní rámec pro technickou (kvantitativní) finanční 

analýzu.. (SEDLÁČEK, 2007) 

Technickou finanční analýzou rozumíme kvantitativní zpracování ekonomických dat 

s použitím matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných 

metod, přičemž výsledky zpracování jsou opět kvantitativně, ale i kvalitativně 

vyhodnocovány. (MRKVIČKA, 2008)
 

Ve finančních analýzách podniků jsou uplatňovány zejména metody technické finanční 

analýzy, které jsou dle Živělové dále členěny z různých hledisek: 

1. dle způsobu srovnaní ukazatelů: 

• Prostorová analýza - založena na srovnání vypočtených hodnot ukazatelů 

s hodnotami stejných ukazatelů v jiných, konkurenčních podnicích. 

Umožňuje tedy mezipodnikové srovnání. 

• Trendová analýza - vychází ze srovnání hodnot ukazatelů v čase. 

Je nejčastějším způsobem hodnocení ukazatelů. Základní výhodou je možnost 

zachycení kladných a záporných vývojových tendencí uvnitř podniku. 

Zpravidla bývá doplněna analýzou komparativní. 

• Srovnání s plánem - založeno na porovnání skutečně dosažených hodnot 

ukazatelů s hodnotami vypočtenými na základě plánovaných vstupních údajů. 

• Srovnání s odhadem experta - vychází z odhadu zkušeného analytika 

 

2. dle používaných matematických postupů 

• Elementární metody - využívají elementární matematiku 

• Vyšší matematicko-statistické metody - založené na složitějších 

matematických postupech a myšlenkách. 
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3. dle používaných ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů 

• horizontální analýza 

• vertikální analýza 

Analýza rozdílových ukazatelů 

• analýza pracovního kapitálu 

Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza pyramidových soustav ukazatelů 

• predikce finanční tísně podniku 

 

Horizontální analýza slouží ke kvalifikování meziročních změn, při použití různých 

indexů a diferenciace. V daném případě se zjišťuje procentuální rozdíl dvou 

následujících období. (KISLINGEROVÁ, 2008) 

Procentuální vyjádření:  

    ě   
 ěž é      í   ř      í      í

 ř      í      í
 

Vzorec 1
3
 

Interpretace mohou mít mnoho variant, záleží na názoru a úhlu pohledu. (RŮČKOVÁ, 

2007)
 

Jednou z možných interpretací dle Mrkvičky a Koláře je také možné dedukovat 

pravděpodobný následný vývoj ukazatelů, musí se ale postupovat s velkou dávkou 

obezřetnosti, protože záleží na chování podniku v příštích letech, které nemusí být 

stejné jako v těch předešlých. (MRKVIČKA, 2008) 

Vertikální analýza (procentní rozbor) se zabývá vnitřní strukturou absolutních 

ukazatelů, někdy se nazývá také jako analýza komponent. Jedná se o porovnání účasti 

jednotlivých položek základních účetních výkazů na celkové sumě aktiv či pasiv. 

(RŮČKOVÁ, 2007) 

                                                 
3
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2007. 
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Metoda spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního 

podílu k jediné společné základně položené jako 100%. Pro rozbor rozvahy je jako 

základ zvolena výše aktiv celkem (nebo pasiv celkem), pro rozbor výkazu zisku a ztráty 

velikost celkového obratu, tj. výnosy celkem. (MRKVIČKA, 2008) 

Poměrové ukazatele 

„Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu.”(RŮČKOVÁ, 2008)  

 

Poměrové ukazatele můžeme rozdělit: 

• Ukazatele rentability 

• Ukazatele aktivity 

• Ukazatele zadluženosti 

• Ukazatele likvidity 

 

Analýza zkoumá strukturu podnikových aktiv, kvalitu a intenzitu jejich využívání, 

způsob jejich financování, ziskovost firmy, její solventnost, likviditu a další rysy jejího 

finančního života na základě finančních poměrových ukazatelů. Základním nástrojem 

této analýzy je výpočet a interpretace finančních poměrů. Poměr (podíl, relace) je vztah 

jednoho čísla k druhému. Finanční poměr lze získat vydělením kterékoliv položky nebo 

souboru položek z rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow jinou položkou.(ČERNÁ, 

2006) 

2.6.1 Ukazatele rentability (profitability ratios) 

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets, Basic Earning Power) dává do poměru zisk 

s celkovými aktivy investovanými do společnosti bez ohledu, zda byla financována 

z vlastních zdrojů nebo kapitálu věřitele. (KISLINGEROVÁ, 2004) 

Konstrukce ukazatele se může lišit:  
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) udává, kolik čistého zisku 

připadá na jednu korunu investovaného kapitálu věřitelem. (KISLINGEROVÁ, 2004) 

    
          

               
 

 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) tvoří centrum efektivnosti podniku. Tržby ve 

jmenovateli ukazují tržní hodnocení výkonu společnosti za časové období. Ukazatel 

udává, kolik korun zisku připadá na 1 Kč tržeb. (KISLINGEROVÁ, 2004) 

    
          

                                                
 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI – Return on investment) udává, jak 

velké množství provozního zisku podniku připadne na jednu investovanou korunu. 

    
    

               
 

 

2.6.2 Ukazatele aktivity (asset management) 

Měří schopnost podniku využívat vložených přestřelků. Měří celkovou rychlost jejich 

obratu nebo rychlost obratu jejich jednotlivých složek a hodnotí tak vázanost kapitálu 

v určitých formách aktiv. Říkají, kolikrát se obrátí určitý druh majetku za stanovený 

časový interval. Hodnota těchto ukazatelů se vyjadřuje v jednotkách času. 

(KOVANICOVÁ, 1997) 

 

Obrat celkových aktiv, taktéž označován jako produktivnost vloženého kapitálu a měří 

efektivnost využití veškerých aktiv v podniku.(ŽIVĚLOVÁ, 2001) 
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Udává počet obrátek, tj. kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval (za rok). Pokud 

intenzita využívání aktiv firmy je nižší než počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako 

oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá aktiva. 

(SEDLÁČEK, 2001)  

                       
     

              
 

 

Obrat stálých aktiv neboli ukazatel intenzity využití aktiv měří, jak efektivně společnost 

využívá své budovy a zařízení. Úroveň tohoto ukazatele je důležitá zvláště při 

rozhodování o tom, zda pořídit další dlouhodobé produkční prostředky. (BLAHA, 2006) 

 

                     
                

     
 

 

Obrat zásob se uvádí jako poměr tržeb a průměrného stavu zásob všeho druhu. V daném 

kontextu definuje, kolikrát se změní zásoby v ostatní formy oběžného majetku, 

po prodej hotových výrobků a znovu opětovný nákup zásob. (BLAHA, 2006) 

Pokud je hodnota daného ukazatele v porovnání s průměry lepší, tak to značí, 

že společnost nemá nelikvidní zbytečné zásoby, které je nutné nadbytečně financovat. 

(BLAHA, 2006) 

            
     

      
 

 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány ve 

společnosti do doby jejich upotřebení nebo doby jejich prodeje. V případě hotových 

výrobků a služeb slouží ukazatel jako indikátor likvidity, jelikož udává počet dnů, kdy 

se dané zásoby přemění v pohledávky nebo hotovost. (BLAHA, 2006)  
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Všeobecně platí, aby byla situace v podniku relativně dobrá, tak se měla zvyšovat 

obratovost zásob a doba obratu zásob snižovat. Přičemž je vhodné, aby byl vztah mezi 

optimální velikostí zásob a rychlostí obratu zásob. Vztaženo je to k plynulosti výroby 

a schopnosti společnosti na poptávku reagovat. (BLAHA, 2006) 

Obrat pohledávek vyjadřuje, kolikrát za rok se pohledávky změní v peněžní prostředky. 

                       
          

         
 

 

Cílem ukazatele doba obratu pohledávek je stanovit průměrný počet dní, po něž naši 

odběratelé zůstávají dlužni, tj. dobu, která uplyne mezi prodejem na obchodní úvěr 

a obdržením platby.(KOVANICOVÁ, 1997) 

Doba obratu závazků vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Obecně 

je možno říci, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, 

aby nebyla narušena finanční rovnováha ve firmě. (RŮČKOVÁ, 2007)
 

                    
     

          
 

 

2.6.3 Ukazatelé zadluženosti 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy. Měří rozsah, v jakém 

firma používá k financování dluhy. Zadluženost není pouze negativní charakteristikou 

firmy. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě firmy 

avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability. (SEDLÁČEK, 2007) 

Společnost využívá cizí kapitál, tak aby výnos, který je tím získáván a zároveň 

výnosnost celkového vloženého kapitálu bude vyšší, než jsou spojené náklady s jeho 

využitím (úroky z dluhu). (RŮČKOVÁ, 2007)
 

Celková zadluženost (koeficient napjatosti, ukazatel věřitelského rizika, debt ratio) 

Věřitelé upřednostňují nízkou hodnotu tohoto ukazatele, protože v případě likvidace 
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znamená větší bezpečnostní polštář proti jejich ztrátám. Vlastníci naproti tomu hledají větší 

finanční páku ke znásobení svých výnosů. Celková zadluženost se porovnává s oborovým 

průměrem, a pokud je vyšší, pak bude podnik hůře získávat dodatečné zdroje, aniž by zvýšil 

vlastní kapitál. Buď by totiž věřitelé nebyli ochotni půjčovat podniku další peníze, nebo by 

si nárokovali větší úrok. (SEDLÁČEK, 2007) 

                    
           

              
 

 

Ukazatel úrokového krytí (TIE – Times Interest Earned Ratio) udává, kolikrát celkový 

efekt reprodukce pokryje úroky (úrokové platby). (BLAHA, 2006) 

 

              
                                 

               
 

 

Míra samofinancování neboli poměr vlastního jmění a celkových aktiv udává, jakou 

poměrnou částí aktiv společnosti je financována finančními prostředky majitele. 

(BLAHA, 2006) 

                          
               

              
 

 

2.6.4 Ukazatelé likvidity (liquidity ratios) 

Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity poměřují to, 

čím je možno platit (čitatel), tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Zabývají se 

nejlikvidnější částí aktiv společnosti a rozdělují se podle likvidnosti položek aktiv 

dosazovaných do čitatele z rozvahy.
27

 

Běžná likvidita značí, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky, měří 

budoucí solventnost podniku.(SEDLÁČEK, 2007) Dle průměrné strategie pro řízení 
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pracovního kapitálu, se má hodnota pohybovat mezi 1,6 až 2,5. (BLAHA, 2006) 

Bankovní standardy mají tento interval o něco výše, v rozmezí 2 – 3. 
4
 

                
             

                  
 

 

Pohotová likvidita by se pohybovat v intervalu 1 – 1,5. Hodnota této likvidity by 

neměla klesnout pod 1, protože pak by se podnik musel spoléhat na případný prodej 

zásob. (KNÁPKOVÁ, 2010) 

                   
                    

                  
 

 

Okamžitá likvidita (cash ratio) měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. 

(KNÁPKOVÁ, 2010) Požadované hodnoty jsou v rozmezí 0,2 – 0,5. Hodnoty nad tímto 

intervalem značí neefektivní využití finančních prostředků. (BARTOŠ, 2012) 

 

                   
                  

                  
 

2.7 Soustavy ukazatelů 

2.7.1 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou založeny zčásti na teoretických poznatcích a z části na 

pragmatických, které jsou získány zobecněním jednotlivých údajů. Modely odpovídají 

na otázky ohledně toho, jestli je podnik dobrý nebo špatný. Mezi nejznámější bonitní 

modely patří Kralickuv Quick-test, Tamariho model a Indikátor bonity. 

 

Indikátor bonity vypočítáme pomocí šesti vybraných poměrových ukazatelů. Zjištěná 

hodnota každého z nich se násobí stanovenou vahou. Suma sečtených součinů 

                                                 
4
 BARTOŠ, V. Finanční analýza a plánování. Poznámky z přednášek z předmětu Finanční 

analýza a plánování na VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012. 
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představuje souhrnou veličinu, která se zařadí do stupnice hodnocení. Čím vyšší je tato 

souhrnná veličina, tím je finančně-ekonomická situace hodnocené firmy lepší. 

(KONEČNÝ, 2003) 

 

 

 

Index bonity pak můžeme vypočítat z rovnice: 

                                          

Poměrové ukazatele: 

X1 = (zisk před zdaněním + odpisy)/cizí zdroje 

X2 = aktiva/cizí zdroje 

X3 = zisk před zdaněním/aktiva 

X4 = zisk před zdaněním/celkové výkony 

X5 = zásoby / celkové výkony 

X6 = celkové výkony/aktiva 

2.7.2 Bankrotní modely 

Bankrotní modely jsou soustavy několika poměrových ukazatelů, jimž jsou přiřazeny 

váhy, a jejichž vážený součet dává skóre, podle kterého se usuzuje, zda podnik je 

náchylný k finanční tísni a úpadku, nebo je bankrot velice nepravděpodobný. 

(GRÜNWALD, 2007) 

Modely jsou dvojího druhu: 

1. Jednorozměrné modely – ty se snaží najít jednoduchou charakteristiku, která 

by dokázala dobře rozlišit mezi podniky, které se v určité době ocitnou 
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ve finančních problémech a mezi ostatními. Těmto modelům se věnoval 

především finanční analytik Beaver. 

2. Vícerozměrné modely – jsou konstruovány na bázi několika vybraných 

poměrových ukazatelů, kterým jsou přiřazovány určité váhy. Výsledek je 

sumarizován do jednoho čísla, podle jehož výše je odhadována budoucí finanční 

situace podniku. Typickými příklady jsou Altmanův model či index IN. 

(ŽIVĚLOVÁ, 2001) 

Altmanův Model (Z-skóre) 

Z-skóre vychází z diskriminační analýzy uskutečněné profesorem Altmanem koncem 

60. a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. 

Různě stanovil hranice pásem pro predikci finančního vývoje firmy. Z-skóre vyjadřuje 

finanční situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při finanční analýze firmy. 

(SEDLÁČEK, 2001) 

 

Vzorec dle (KONEČNÝ, 2003): 

Z − skóre = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,42 x4 + 0,998 x5
5
 

   
    ý        í      á 

      á       
 

   
      ě   ý  ý                 ý      

      á       
 

    
    

      á       
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   í       
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5
 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 9.vyd. Brno: MSD, 2003.102 s. ISBN 80-86510-65-4 
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Z > 2,99 firma s dobrou finančně-ekonomickou situací 

Z = 1,81 – 2,99 firma s nevyhraněnou situací (tzv. šedá zóna) 

Z < 1,81 firma směřující k bankrotu 

 

IN 05  

Souhrnné metodiky, ve kterých je použita matematická statistika se nazývají indexy IN. 

Patří sem index věřitelský (IN-95), dále index vlastnický (IN-99), který udává tvorbu 

hodnoty pro vlastníka a index IN-01, který vznikl spojením bonitního a bankrotního 

modelu a v poslední řadě index IN-05. Tento index se využívá k rychlému vyhodnocení 

finančního zdraví podniku a byl vytvořen Ivanem a Inkou Neumaierovými. Je to jeden 

z posledních indexů IN a jedná se o aktualizaci již výše zmíněného indexu IN 01. 

Výhodou tohoto indexu je sdružení pohledů vlastníka a věřitele. (SEDLÁČEK; 2009) 

 

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

IN05 < 0,9 podnik je ve špatné finanční situaci  

0,9 < IN05 < 1,6 „šedá zóna“  

IN05 > 1,6 finanční situace v podniku je velmi dobrá  

Zdroj (Sedláček;2009) 
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3. ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 

Tato kapitola bude tvořit samotné jádro mojí práce, ve které budu hodnotit finanční 

situaci z dostupných materiálů, které mám k dispozici. Materiály, které budu 

zpracovávat, se týkají let 2007-2011 a jedná se o rozvahu a výkaz zisků a ztrát. 

Nejvhodnější a nejpotřebnější informace můžeme získat porovnání s oborovým 

průměrem, ale protože se jedná o pouze nepatrnou součást celého oboru, je vhodnější 

využít konkurenci. Jedná se o firmy, které mají ve světě vína stejnou nebo podobnou 

reputaci. Jako vhodného konkurenta pro aplikaci jsem vybral společnost Vinselekt 

Michlovský a.s. a společnost Vinařství Čech s.r.o. z Tvrdonic. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

3.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Tab. 1:Horizontální analýza aktiv v tis. Kč 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Změna 

ukazatele/Rok 
∆% ∆Kč ∆% ∆Kč ∆% ∆Kč ∆% ∆Kč 

Aktiva celkem 100,13% 12 -0,30% -29 106,30% 602 106,84% 694 

Stálá aktiva -17,15% -1565 -20,68% -1564 -26,09% -1565 -35,30% -1565 

Oběžná aktiva 460,87% 1577 176,22% 1535 161,06% 2167 139,52% 2259 
Krátkodobé 

pohledávky 673,31% 1697 177,37% 1542 159,09% 2089 140,40% 2272 
Krátkodobý 

finanční majetek -85,11% -120 -33,33% -7 657,14% 78 -14,13% -13 
 

Horizontální analýza zachycuje stálý rostoucí trend, kromě roku 2009, kdy došlo 

k prudkému poklesu, kdy došlo k výraznějšímu poklesu stálých aktiv s nižším nárůstem 

oběžných aktiv. 

 

Stálá aktiva vykazovala klesající tendenci, což bylo dáno především snižováním 

hodnoty ocenitelných práv. Společnost snížila hodnotu z 9 milionů na pouhé 2,8 

milionu v průběhu sledovaného období. 
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Oběžná aktiva tvoří především krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

Pohledávky mají vzrůstající tendenci po celé období až na hodnotu 7 milionů v roce 

2011. Krátkodobý finanční majetek má klesající tendenci krom roku 2010, kdy došlo 

k navýšení hodnoty zůstatku na bankovních účtech. 

 

Tab. 2:Horizontální analýza pasiv v tis. Kč 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Změna 

ukazatele/Rok 
∆% ∆Kč ∆% ∆Kč ∆% ∆Kč ∆% ∆Kč 

Vlastní kapitál -16,84% -1595 101,90% 150 113,09% 1051 110,35% 940 
Výsledek 

hospodaření 149,63% 406 109,56% 13 765,77% 992 182,38% 940 

Cizí zdroje 1846,74% 1607 -10,54% -179 -29,54% -449 -22,97% -246 
Dlouhodobé 

závazky 0,00% 1434 -20,78% -298 -26,14% -297 -35,28% -296 
Krátkodobé 

závazky -82,61% -19 -50,00% -2 800,00% 14 0,00% -16 
 

Vývoj vlastního kapitálu byl krom prvního roku rostoucí, což znamenalo, že společnost 

téměř nevyužívala cizích zdrojů. Nejvyšších hodnot dosahoval v roce 2011 a to přes 10 

milionů. Výsledek hospodaření má velmi pozitivní vývoj a v roce 2010 došlo k jeho 

navýšení o 765%, což bylo dáno především obrovským nárůstem tržeb z prodeje 

vlastních výrobků. 

 

Dlouhodobé závazky společnosti jsou tvořeny pouze odloženými daňovými závazky, 

přesto je zde patrný klesající trend. Krátkodobé závazky společnosti jsou na velmi nízké 

úrovni pod 20 tis. Kč, což způsobuje výkyvy v analýze. 

3.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Tab. 3:Vertikální analýza aktiv v tis. Kč 

Změna ukazatele/Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

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

Stálá aktiva 95,43% 78,97% 62,83% 43,68% 26,46% 

Oběžná aktiva 4,57% 21,03% 37,17% 56,32% 73,54% 

Krátkodobé pohledávky 3,09% 20,81% 37,02% 55,41% 72,81% 
Krátkodobý finanční  
majetek 1,47% 0,22% 0,15% 0,91% 0,73% 
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Společnost můžeme považovat na začátku podnikání za kapitálově těžkou, protože stálá 

aktiva dosahují 95%. Odpisováním však společnost získává podobu kapitálově lehké 

společnosti, kterou ve skutečnosti je po celou dobu existence. Společnost vlastní 

především ocenitelná práva a zůstávají jí krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, 

které postupem času převyšují nad stálá aktiva. Podíl těchto pohledávek a krátkodobého 

finančního majetku je patrný na objemu oběžných aktiv. 

 

Tab. 4:Vertikální analýza pasiv v tis. Kč 

Změna ukazatele/Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál 99,04% 82,26% 84,08% 89,45% 92,39% 

Výsledek hospodaření -2,82% 1,42% 1,56% 11,24% 19,19% 

Cizí zdroje 0,96% 17,74% 15,92% 10,55% 7,61% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 14,97% 11,90% 8,27% 5,01% 

Krátkodobé závazky 0,24% 0,04% 0,02% 0,16% 0,00% 
 

U společnosti Habánské sklepy došlo pouze jednou za historii k navýšení základního 

kapitálu, a to v prvním roce z 200 tisíc na současnou hodnotu 8,79 milionu. Podíl cizích 

zdrojů ve společnosti neustále klesá, je to dáno splácením daňového závazku. V prvním 

roce společnost byla ve ztrátě 270 tisíc, protože nedosáhla potřebného zisku k pokrytí 

odpisů vlastního majetku. 

3.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tab. :Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Změna ukazatele/Rok 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Výkony 695,45% -0,75% 156,38% 135,50% 

Přidaná hodnota 2285,14% 107,39% 162,89% 138,07% 

Odpisy 601,92% 0,00% 0,00% 0,00% 

Provozní výsledek hospodaření 121,23% 155,09% 542,08% 179,20% 

Finanční výsledek hospodaření -100,00% 164,29% -20,00% 1325,00% 

VH za běžnou činnost 149,63% 109,56% 765,77% 182,38% 
 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát zachycuje kromě roku 2008 pokles nárůst 

výkonů. V roce 2008 zůstaly výkony na podobné hodnotě, proto je zde zaznamenán 

mírný pokles. Přidaná hodnota má nárůst především v roce 2008, kdy došlo k nárůstu 
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výkonů, tedy prodeji vlastních výrobků z 286 tisíc na hodnotu 1,98 milionu. Odpisy 

mají pravidelnou částku 1565 milionu ročně. 

 

Provozní výsledek hospodaření se především odráží ve vývoji přidané hodnoty, a proto 

došlo na rok 2010 k tak výraznému nárůstu o 542%. Finanční výsledek hospodaření má 

v druhém roce propad na -14 tisíc. V roce 2010 má hodnotu 4 tisíce a proto 1325% 

nárůst na hodnotu 53 tisíc je tak viditelný. 

 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost dosáhl v roce 2010 7,65 násobné hodnoty a to 

jen díky dříve uvedenému nárustu tržeb z prodeje výrobků. 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tab. 5: analýza rozdílových ukazatelů v tis. Kč 

  Habánské sklepy 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Čistý pracovní kapitál 414 2010 3547 5700 7975 

Čisté pohotové prostředky -23 -4 -2 -16 0 

Čistý peněžní majetek 414 2010 3547 5700 7975 

  Vinařství Čech Vinselekt Michlovský 

rok 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

ČPK 1601 3147 3320 5677 74166 90975 67044 68829 

ČPP -1689 -1287 -1999 -326 -41727 -33577 -41944 -32517 

ČPM -153 996 1512 3349 -48643 -70378 -61573 -20734 
Zdroj: Vlastní výpočty 

Vývoj čistého pracovního kapitálu je u společnosti Habánské sklepy pozitivní, neboť 

každý rok roste. Stejně pozitivní vývoj je patrný i u Vinařství Čech, přestože není tak 

patrný. U společnosti Michlovský je v roce 2008 nárůst o 16809 tis. Kč a v dalším roce 

následoval pokles. Z tabulky je patrné, že společnosti neměly problémy v řízení čistého 

pracovního kapitálu v mnou sledovaném období.  

  

Čisté pohotové prostředky mají u všech společností záporné hodnoty. To značí, že 

společnosti mohou mít problémy s platbou za okamžitě splatnými závazky pomocí 

svých pohotových finančních prostředků. Habánské sklepy se snažili zlepšit tuto situaci, 

kterou eliminovali až v roce 2011, přes pokles v roce 2010. Druhé dvě vinařství, měli 
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problémy přes celé sledované období, ale u těchto společností nastal propad v roce 

2009. 

 

Čistý peněžní majetek měl u společnosti Habánské sklepy pozitivní vzrůstající vývoj 

z původních 414 tis. Kč až na 7975 tis. Kč v roce 2011. Vinařství Čech lze taktéž 

sledovat pozitivní vývoj, kdy ze záporné hodnoty -153 tis. Kč vzrostla hodnota až na 

3349 tis. Kč. Společnost Michlovský má po celé období záporné hodnoty, což je dáno 

především vysokou hodnotou krátkodobých závazků. Pozitivní vývoj lze sledovat až 

v roce 2010, kdy hodnota tohoto ukazatele činila -20734 tis. Kč, což je nejnižší hodnota 

sledovaného období. 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

3.3.1 Analýza likvidity v porovnání s konkurencí 

Tab. 6: analýza likvidity 

  Habánské sklepy 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 19,00 503,50 1774,50 357,25 - 

Pohotová likvidita 19,00 503,50 1774,50 357,25 - 

Okamžitá likvidita 6,13 5,25 7,00 5,75 - 

  Vinařství Čech Vinselekt Michlovský 

  2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

BL 1,94 3,45 2,66 18,41 1,69 1,36 1,35 2,34 

PL 0,91 1,77 1,76 11,27 0,30 0,24 0,24 0,52 

OL 0,29 1,16 1,23 3,52 0,07 0,03 0,01 0,04 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

V roce 2011 došlo u společnosti Habánské sklepy, s.r.o. k situaci, kdy podnik neměl 

žádné krátkodobé závazky, proto nebylo možné tyto ukazatele vypočítat. 

 

Běžná likvidita nebo také likvidita 3. stupně má doporučené hodnoty 1,5 – 2,5. 

U společnosti Habánské sklepy je patrné, že tyto hodnoty převyšuje po celé období. 

Společnost udržuje oběžná aktiva na vysoké hodnotě. V roce 2009 dokonce 1774,5 krát. 

Je to dáno tím, že tato společnost nevede žádné zásoby.  Vinařství Čech se pohybuje 

v doporučených mezích, přesto v posledním roce 2010 také mnohonásobně převýšil 
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doporučenou hodnotu běžné likvidity. Pouze společnost Michlovský se pohybuje 

v doporučených mezích a má tak vyvážen poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

závazky včetně krátkodobých bankovních úvěrů. Vývoj u Habánských sklepů 

a Vinařství Čech značí, že jsou mnohonásobně schopni pokrýt své krátkodobé závazky. 

 

Hodnoty pohotové likvidity by neměly poklesnout pod hodnotu 1. Jak je z předchozích 

informací patrné, vzhledem k nulovým zásobám společnosti Habánské sklepy se běžná 

a pohotová likvidita neliší. Zajímavější vývoj je možné sledovat u konkurenčních 

vinařství. Vinařství Čech přes nižší hodnotu v roce 2007, která činila 0,91, má 

v sledovaném období pozitivní vývoj, kdy dokonce v roce 2010 dosáhl hodnoty 11,27. 

Naproti tomu Vinselekt se po celé období drží hluboko pod doporučenou hranicí, 

přestože je možné sledovat postupný pozitivní vývoj ukazatele. 

 

Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně má doporučený interval hodnot 0,2 – 0,5. 

Čím vyšší hodnota ukazatele, tím více podnik váže svých peněžních prostředků. 

Doporučením pro společnosti je tyto peníze investovat. Habánské sklepy váží nejvíce 

peněžních prostředků ve svém majetku, kdy mnohonásobně převyšují doporučené 

hodnoty. Podobně je na tom i Čech, přestože v prvním roce je vidět, že se nachází 

v doporučených hodnotách. Kontrast tvoří Vinselekt, který si nedrží nejlikvidnější část 

svého majetku a neustále s ní pracuje. Důsledkem toho je, že se hodnoty drží hluboce 

pod doporučenými. V roce 2009 společnost neměla skoro žádnou hotovost což 

znázorňuje hodnota 0,01. 

 

Graf 1 – vývoj likvidity  
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Graf 2 – vývoj likvidity  

 

 

Graf 3 – vývoj likvidity  

4.3.2Analýza rentability a porovnání s konkurenčními firmami 

Tab.7: Analýza rentability v procentech 

  Habánské sklepy 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Rentabilita vloženého 

kapitálu (ROI) 
-2,22 1,74 2,71 13,83 23,20 

Rentabilita celkového 
kapitálu (ROA) 

-2,82 1,42 1,56 11,24 19,19 

Rentabilita vlastního 
kapitálu (ROE) 

-2,85 1,73 1,86 12,57 20,77 

Rentabilita tržeb (ROS) -94,41 6,84 7,55 36,96 49,75 

  Vinselekt Michlovský  Vinařství Čech 

  2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

ROI 6,75 7,76 7,15 9,51 4,75 3,80 0,57 -0,68 

ROA 4,59 5,25 5,04 6,59 4,96 2,21 -0,28 0,28 

ROE 15,25 15,16 13,23 13,98 35,66 14,54 -1,77 1,60 

ROS 9,56 10,79 9,97 10,88 15,03 - - - 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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Rentabilita investic, jako jeden z hlavních ukazatelů při sledování stanovených cílů 

podniku říká, kolik haléřů zisku připadá na jednu korunu investice. Doporučené 

hodnoty se mají pohybovat nad 15% a jsou označovány jako výborné či vynikající. 

Hodnoty 12% – 15% jsou brány jako dobré a pod 12% pouze dostatečné. Habánské 

sklepy na začínající společnost mají velmi příznivý vývoj a je patrné že po 4 letech 

vývoje se rentabilita investic vyšplhala na hodnotu 23,2%. U společností Michlovský 

i Čech je patrné, že se pohybují pod hranicí 12%. Vinselekt má pozitivní vývoj 

a z 6,75% se dostala během 4 let na 9,51%. Naproti tomu u Vinařství Čech rentabilita 

vloženého kapitálu klesá, až do roku 2010 kdy dosáhla záporné hodnoty -0,68%. Tento 

údaj značí, že společnost nedosahuje potřebného zisku, aby pokryla svůj celkový 

kapitál. Nejlépe lze hodnotit vývoj u Habánských sklepů, které se vývojem diametrálně 

liší od porovnané konkurence. 

 

Rentabilita celkového kapitálu udává hodnoty přesahující 10% jako dobré. Vývoj 

u Habánských sklepů je opět vzrůstající, což značí pozitivní vývoj pro společnost. Opět 

ze záporné hodnoty, až téměř k dvojnásobné doporučené hodnotě ukazatele. 

U konkurenčních společností je patrný stejný vývoj jako u rentability vloženého 

kapitálu. Vinselekt se blíží k doporučeným hodnotám vzrůstajícím tempem. Naproti 

tomu Vinařství Čech má klesající tendenci, kdy dokonce v roce 2009 dosáhl záporné 

hodnoty -0,28.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu udává, kolik haléřů čistého zisku připadá na jednu 

investovanou korunu. Výše tohoto ukazatele by se měla pohybovat nad 3% – 6%, což 

odpovídá aktuálnímu zhodnocení dlouhodobých vkladů. Ve vývoji ukazatele jsou 

u společností znatelné rozdíly, kdy Habánské sklepy mají vzrůstající tendenci 

ze záporné hodnoty -2,85% v roce 2007 až ke kladné 20,77% v roce 2011. Vinselekt má 

klesající rentabilitu, přesto se pohybuje vysoce nad současným úročením dlouhodobých 

vkladů po celé sledované období. U Vinařství Čech je patrný odlišný vývoj. Během 

prvních 2 let je společnost vysoce nad doporučenou hodnotou, ale v letech 2009 a 2010 

došlo k výraznému propadu až k záporným hodnotám, protože společnost nevytvořila 

dostatečný zisk na pokrytí nákladů a zatížili ji také nákladové úroky, které dosáhly 138 

tisíc. 
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Rentabilita tržeb nám říká, kolik haléřů čistého zisku plyne podniku z jedné koruny 

tržby. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat nad 6%. 

V porovnání všech firem si nejlépe opět vedou Habánské sklepy s pravidelným 

přírůstkem tržeb.  V roce 2011 dosahuje hodnoty téměř 50%. Vinselekt se pohybuje po 

celé období kolem 10%, což lze hodnotit také kladně. U vinařství Čech nelze hodnotit, 

protože společnost nedodala potřebné údaje pro výpočet ukazatele ROS a tou je podíl 

aktivace a tržeb za vlastní výrobky a služby na celkových výkonech.  

3.3.3 Analýza zadluženosti 

Tab. 8: Analýza zadluženosti v procentech 

  
  

Habánské sklepy 

2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 0,96 17,74 15,92 10,55 7,61 
Koeficient 
samofinancování 

99,04 82,26 84,08 89,45 92,39 

Úrokové krytí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Vinařství Čech Vinselekt Michlovský  

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Celk. zadl. 86,08       84,77      84,03     82,42     69,86     65,34     61,94     52,74     

Koef. SF 13,92     15,20     15,97     17,54     30,10     34,64     38,06     47,13     

Úr. krytí 7,82 3,36 -0,36 1,07 5,78 4,80 5,76 7,08 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Vývoj celkové zadluženosti se u Habánských sklepů pohyboval nezvykle nízko. Je to 

dáno zaměřením společnosti. Největší zadluženosti podnik dosáhl v roce 2008 a to 

17,74% a od té doby klesá. U Vinařství Čech je patrné, že společnost financují převážně 

z cizích zdrojů, kdy se celková zadluženost pohybuje nad 80% po celé sledované 

období. Přesto zde můžeme sledovat pomalý pokles celkové zadluženosti. Během let 

2007-2010 došlo k poklesu o 3,66%. Optimum zde tvoří společnost Vinselekt 

Michlovský, která se pohybuje ve zdravém poměru 60:40 až téměř 50:50 cizích zdrojů 

připadajících na vlastní zdroje. Mnoho společností si je vědomo, že cizí kapitál je 

levnější jak vlastní, ale toto platí jen do určité meze a proto by se měl dodržovat 

doporučený poměr, aby nedocházelo ke zbytečnému zadlužování společností. 
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Koeficient samofinancování nám zobrazuje opačný stav předchozího ukazatele. Tedy 

kolik společnost má vlastních zdrojů v podniku. Nejvíce mají Habánské sklepy, to pro 

ně znamená nezávislost na cizích zdrojích. Kontrastem jim je Vinařství Čech, protože 

toto vinařství bylo v roce 2007 jen z 14% samofinancováno.  

 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát převyšuje provozní zisk placené úroky. 

Doporučenou optimální hodnotou převýšení je 3x – 6x. Jelikož Habánské sklepy nemají 

žádné úvěry, nelze vypočítat hodnotu tohoto ukazatele.  U Vinařství Čech hodnota 

úrokového krytí klesá, to značí, že společnost není schopna z provozního zisku splácet 

úroky. V roce 2009 dokonce ani nepokrývá zisk úroky. Pokud s tím společnost nezačne 

něco v blízké budoucnosti dělat, může jí to způsobit existenční problémy. U Vinselketu 

je patrná schopnost držet úrokové krytí v doporučených hodnotách, které se pohybují od 

4,8x do 7,08x. 

3.4 Analýza soustav ukazatelů 

3.4.1Bonitní model 

Tab. 9: Bonitní model 

IN 05 Habánské sklepy 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 0,4457 1,0112 1,2033 2,7759 5,0109 

X2 103,9674 5,6368 6,2816 9,4771 13,1442 

X3 -0,0229 0,0160 0,0276 0,1387 0,2369 

X4 -0,7657 0,0769 0,1337 0,4561 0,6142 

X5 0 0 0 0 0 

X6 0,0299 0,2077 0,2067 0,3041 0,3857 

Suma 4,9312 2,5329 3,2733 8,6202 14,0463 

IN 05 Vinselekt Michlovský Vinařství Čech 

rok 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

X1 0,1093 0,1306 0,1331 0,2128 0,1505 0,141885 0,147894 0,17619 

X2 1,4315 1,5305 1,6144 1,8961 1,1617 1,179598 1,190012 1,213303 

X3 0,0564 0,0651 0,0601 0,0828 0,0556 0,02879 -0,00282 0,002803 

X4 0,1169 0,1336 0,1188 0,1357 0,1684 0,650426 -0,80328 0,026254 

X5 0,9414 0,9759 0,7770 0,6012 0,3070 2,619976 29,63934 1,358226 

X6 0,4823 0,4871 0,5057 0,6104 0,3301 0,044264 0,003516 0,106778 

Suma 1,7573 1,9786 1,8073 2,2187 1,8413 4,637648 5,164558 0,938801 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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Ze získaných dat je patrné, že po celé období jsou Habánské sklepy velice dobře 

hodnoceny v rámci bonitního indexu. Toto je dáno především tím, že společnost nemá 

žádné zásoby a ty se tak nemohli promítnout do výpočtu. Největší podíl zde má podíl 

cizích zdrojů na vlastních aktivech. Jak již bylo zmíněno nízký objem cizích zdrojů 

v této společnosti je jednoznačně největší ovlivňující prvek. 

 

U zbylých dvou společností je patrné zlepšování. U Vinselketu z dobrých hodnot  

jsme se v roce 2010 dostali na velmi dobré. Naproti tomu Vinařství Čech přechází 

dobrých hodnot na extrémně dobré a pak se propadá do určitých problémů. Je nutné si 

uvědomit, že tento ukazatel byl prověřen i v praxi rychlého hodnocení českých podniků 

a v podstatě se osvědčil, ačkoliv byl navrhnut převážně pro německy mluvící země. 

3.4.2 Altmanův index  

Tab. 10: Altmanův index 

Altman Habánské sklepy 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 0,043283 0,209878 0,371701 0,56266 0,73543 

X2 0 -0,02819 -0,01393 0 -0,15963 

X3 -0,0229 0,015976 0,02765 0,138719 0,236905 

X4 95,54348 5,173632 5,782895 8,207283 10,65455 

X5 0,029901 0,207685 0,206745 0,304138 0,385743 

Suma 40,118 2,556435 2,975766 4,585016 5,988044 

 

Vinařství Čech Vinselekt Michlovský 

rok 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

X1 0,112536 0,23905 0,30660 0,373972 0,391618 0,43966 0,32568 0,370487 

X2 -0,02889 0,01126 0,03568 0,03551 -0,05282 -0,01572 0,032417 0,085389 

X3 0,055575 0,02879 -0,00282 0,002803 0,056376 0,06507 0,060082 0,082811 

X4 0,134219 0,12719 0,13719 0,151172 0,44142 0,46079 0,462725 0,578958 

X5 0,330098 0,04356 0,00351 0,106778 0,469488 0,47277 0,486695 0,595812 

Suma 0,61470 0,36729 0,30241 0,47698 1,06515 1,16947 1,1277 1,433041 
Zdroj: Vlastní výpočty 

Z tabulky je zřejmé, že společnost Habánské sklepy, s.r.o. má velmi dobré výsledky. 

Krom roku 2008, kdy se nacházela v horním okraji šedé zóny, se stále drží vysoko nad 

úrovní této zóny. Značí to, že společnost nemá vážné problémy se svým hospodařením. 

Pokud tento trend bude pokračovat i do budoucna, nemusí se společnost obávat 

existenčních problémů. Kontrastem k tomuto stavu je Vinařství Čech, které se drží po 
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celé období pod hranicí šedé zóny a ani se k ní neblíží svými výsledky. Dle Altmanova 

indexu je toto vinařství po celé sledované období na pokraji bankrotu. Podobný vývoj je 

i u společnosti Vinselekt Michlovský, přestože si tato společnost vede lépe, taky se 

nachází na spodním okraji šedé zóny a po většinu období mírně pod hodnotou 1,2, která 

je hraniční. Lze konstatovat, že vinařské společnosti jako zde uváděné Vinařství Čech 

a Vinselekt Michlovský, se pohybují na spodním okraji šedé zóny v rámci Altmanova 

indexu. 

 

Graf 4 – vývoj Altmanova indexu pro Habánské sklepy, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 – vývoj Altmanova indexu pro zbylé společnosti 
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3.4.3 Index IN 05 

Tab. 11: Index IN 05 

IN 05 Habánské sklepy 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 103,9674 5,6368 6,2816 9,4771 13,1442 

X2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

X3 -0,0229 0,0160 0,0276 0,1387 0,2369 

X4 0,0299 0,2129 0,2103 0,3071 0,3915 

X5 19,0000 503,5000 0,0000 1143,2000 0,0000 

Suma 15,1411 46,1559 0,9705 104,7352 2,7315 
 

 

IN 05 Vinařství Čech Vinselekt Michlovský 

rok 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

X1 1,1617 1,1796 1,1900 1,2133 1,4315 1,530486 1,614351 1,896104 

X2 7,8211 3,3585 -0,3551 1,0714 5,7821 4,80426 5,759298 7,081811 

X3 0,0556 0,0288 -0,0028 0,0028 0,0564 0,065074 0,060082 0,082811 

X4 0,4585 0,4911 0,5291 0,5061 0,5206 0,473936 0,441815 0,527058 

X5 1,9379 3,4452 2,6608 18,4141 1,6934 1,360071 1,352476 2,335426 

Suma 0,9552 0,8152 0,4799 1,9753 0,9029 0,87141 0,893265 1,179397 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Současná podoba indexu měla rozsáhlý vývoj pomocí výzkumu manželů 

Neumaierových. Jeho výhoda spočívá v zaměření na české podniky, které tak mohou 

pravděpodobněji určit svou situaci. Z tabulky je zřejmé, že Habánské sklepy jsou mimo 

zbývající 2 podniky. Zde nastal posun a to v přesunu šedé zóny z roku 2008 na rok 2009 

a to především z důvodu nulových hodnot u krátkodobých závazků a krátkodobých 

bankovních úvěrů. Koeficient X2 nelze u společnosti Habánské sklepy vypočítat 

z důvodu absence úvěrů, které by produkovali nákladové úroky, které jsou nezbytnou 

součástí výpočtu. Kontrast tvoří zbývající 2 podniky. U Čecha je patrné zlepšení oproti 

Altmanovu indexu, kdy byl po celou dobu pod spodní hranicí šedé zóny. V rámci 

Indexu IN 05 se dostal v roce 2010 dokonce nad úroveň šedé zóny, což značí zdraví 

podnik. Může za to především poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

U společnosti Vinselekt Michlovský posun patrný není a stále se nachází jen na spodní 

hranici šedé zóny. Závěrem lze říci, že konkurenční podniky se pohybují na spodní 
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hranici šedé zóny a přesto fungují. Může to pro ně být však signálem k tomu, aby 

zlepšili hospodaření ve svých podnicích. Pro Vinařství Čech posun nad šedou zónu 

v roce 2010 neznamená razantní zlepšení, ale může se jednat pouze o krátkodobý efekt 

daný výpočtovým vzorcem. 

 

Graf 6 – vývoj indexu IN 05 u společnosti Habánské sklepy, s.r.o. 

 

 
Graf 7 – vývoj indexu IN 05 u konkurenčních společností 
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Tím, že v roce 2007 původní výrobu přesunuli pod mateřskou společnost Bohemia Sekt 

a vytvořili pouze obchodní značku, došlo k nevídanému jevu. Společnost je v podstatě 

uměle živena pouze z plateb, které jí plynou jako provize za používání značky a loga 

Habánských sklepů. Společnost se mnohdy extrémně vyhýbá doporučeným hodnotám 

ve výpočtových vzorcích a mnohdy nelze uplatnit jednoznačné prohlášení, tak jak u její 

konkurence, která zachovala princip výroby a prodeje pod jednou firmou. 

 

Ve vývoji majetku lze sledovat ubývání hodnot a přechod z kapitálově těžké na 

kapitálově lehkou společnost. Toto všechno bylo dáno tím, že společnost vlastní 

ochrannou známku, kterou postupně odepisuje a tudíž její hodnota klesá a převažují 

oběžná aktiva společnosti. V roce 2007 tvoří ochranná známka téměř 96% společnosti 

a postupným odpisováním dochází k jejímu poklesu na 27% hodnoty celkových aktiv. 

Oběžná aktiva společnosti mají opačný vývoj a dochází k jejich posilování v přímé 

úměře s prodejem vín s ochrannou známkou Habánské sklepy. Proto oběžná aktiva mají 

rostoucí tendenci podílu na celkových aktivech společnosti. 

 

Vývoj pasiv lze hodnotit vesměs pozitivně, protože společnost není nijak výrazně 

zadlužena. Jedinou významnou položku v pasivech tvoří nesplacená daň. Tato daň 

ovlivňuje především roku 2008 a 2009, kdy se promítla až 15% účastí na hodnotě pasiv 

společnosti. Společnost si vytváří pouze minimální rezervy a to především na daň 

z příjmů. Ve statutárních fondech je vytvořena záporná hodnota 1,7 milionu. Z výsledku 

hospodaření minulých let je patrné, že společnost nekumuluje dosažený zisk. 

 

Společnost nehromadí žádné finanční prostředky navíc a také je to nenutí investovat 

více do značky společnosti. Schopnost samofinancování, kterou způsobuje absence 

jakýchkoliv bankovních úvěrů lze v tomto případě hodnotit pozitivně, protože 

společnost nemá žádné dluhy, které by ji vytvářeli závislost. Majitelé společnosti by si 

měli uvědomit, že cizí kapitál může být za určitých podmínek levnější jak vlastní 

a může vytvářet daňový náklad v podobě úroků z úvěrů.  

 

Vývoj tržeb společnosti je velmi pozitivní, možná až příliš. Vzhledem k povaze 

společnosti není možné snižovat základ daně dodatečnými náklady, a proto lze ve 
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vývoji sledovat stále rostoucí příjmy. V roce 2007 došlo ke ztrátě způsobené velmi 

nízkými příjmy z obchodní značky a vysokými odpisy. Ovšem vývojem v dalších letech 

odpisy nestačí pokrývat stále vyšší výsledek hospodaření. V letech 2008 a 2009 je 

výsledek hospodaření přijatelný, ovšem v dalších letech dosahuje hodnoty 1,4 a 2,57 

milionu Kč. Tím vzniká zbytečně velké daňové zatížení celé společnosti.  

 

Všechny ukazatele rentability ve sledovaném období mají vzrůstající vývoj a společnost 

dosahuje lepších hodnot jak v začátcích. V roce 2011 se u všech ukazatelů pohybují 

rentability okolo 20% a u rentability tržeb se pohybuje dokonce pod hranicí 50%. 

Z provedené analýzy je patrné, že společnost začala využívat svůj majetek čím dál 

efektivněji. Hodnota celkového majetku je, vzhledem k výši dosahovaného zisku ve 

sledovaném období, příliš nízká.  

 

Všechny ukazatele likvidity vykazují nadměrné hodnoty po celé období a jejich vývoj 

má velmi výkyvnou tendenci. Tento stav je však pochopitelný vzhledem k neustále 

vzrůstajícím tržbám. Všechny ukazatele převyšují doporučené rozmezí mnohonásobně. 

 

Společnost nečerpá žádný úvěr, proto nemá žádnou zadluženost a tyto koeficienty 

vyjadřují především dluhy státnímu aparátu v rámci odložené daňové povinnosti.  

 

Souhrnná analýza pomocí Altmanova indexu a indexu IN05 přináší zajímavé výsledky. 

Hodnoty Altmanova indexu začínají na bodu 40,12, vzhledem ke vzniklé společnosti. 

V roce 2008 hodnota 2,56 již přesněji vyjadřuje situaci podniku a my můžeme 

pozorovat neustále rostoucí tendenci. V porovnání s konkurencí si společnost vede 

výborně. Hodnoty indexu IN 05 vytváří úplně jiné hodnoty a nekopírují vývoj 

předešlého indexu. Je patrný skok v roce 2008 na trojnásobnou hodnotu. V dalším roce 

propad do spodní hranice šedé zóny a opět extrémní nárůst hodnoty v roce 2010. Toto 

všechno je dáno nulovými závazky. Je proto nutné zvážit, zdali je vhodné použití těchto 

ukazatelů pro všechny společnosti, především pro ty, které poskytují služby a netvoří 

nákladové položky. 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS 

V této části uvádím své vlastní návrhy na zlepšení finanční situace firmy Habánské 

sklepy s.r.o., na základě údajů plynoucích z provedené finanční analýzy. 

 

Největším problémem firmy je její účel a jako taková vysoká absence tvorby nákladů. 

Hodnotu společnosti tvoří především ochranná známka vlastněná mateřskou společností 

Bohemia Sekt, a.s. 

 

Návrhy na zlepšení 

- Investice 

- Zvýšení daňově uznatelných nákladů 

- Tvorba rezerv na daňovou povinnost 

- Větší využití cizího kapitálu 

- Snížení slabých stránek firmy 

4.1 Investice 

Ukazatele rentability měří, jak podnik dosahuje zisku pomocí investic. Firma 

ve sledovaných letech 2007-2011 v podstatě neinvestovala, krom počátečního navýšení 

vkladu. Tento fakt má velký vliv na vývoj těchto ukazatelů. Všechny ukazatele mají 

podobný průběh s rostoucí tendencí. Vše je dáno tím, že společnosti se zvětšují zisky. 

Ročně můžeme sledovat nárůst od 100% a více. 

 

Domnívám se, že společnost by měla investovat dále do sebe a navyšovat tak například 

základní kapitál. Dojde tím k navýšení hodnoty značky Habánské sklepy. Další jiné 

možnosti se v současné době jeví jako bezpředmětné vzhledem k povaze společnosti. 

4.2 Zvýšení daňově uznatelných nákladů 

Dalším návrhem jak zlepšit finanční situaci firmy je zvýšit daňově uznatelné náklady. 

Většinou se doporučuje snižování nákladů. V tomto případě si však nejsem jist, zdali 

nějaké náklady ještě snížit jdou. Proto by bylo dobré, kdyby společnost zainventovala 

do reklamy své značky a vytvořila tak dodatečné daňové náklady, které by jí snížili 

daňovou povinnost. Toto všechno souvisí s lepšení již tak silné marketingové strategie 
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společnosti. Vhodné by bylo, aby společnost nespoléhala jen na mateřskou značku 

Bohemia Sektu, ale zaměřila se svou cestou. 

4.3 Tvorba rezerv na daňovou povinnost 

Narůstající zisky společnosti mají určitě příznivý vývoj dle majitelů firmy. Přesto zde 

rok od roku exponencionálně narůstá daňová povinnost vázaná na vzrůstající příjmy 

společnosti. Pokud vývoj tržeb bude probíhat současným tempem, dojde 

k několikanásobnému převýšení současných rezerv. Protože v současnosti společnost 

platí nemalé částky za daň z příjmů, lze očekávat, že by mohla tato situace vyústit 

v budoucnosti v existenční problém samotné společnosti, i když by došlo 

pravděpodobně k zásahu ze strany mateřské společnosti.  

 

Společnost by větší tvorbou rezerv předešla vznikům každoročních odkladů daňové 

povinnosti a také by tím zredukovala nepředvídaný vývoj tržeb.  

4.4 Větší využití cizího kapitálu 

Společnost Habánské sklepy nemá žádný cizí kapitál ve své společnosti. Jedinou 

položkou tvořící cizí kapitál ve společnosti je odložená daňová povinnost. Společnost 

tedy vůbec nedodržuje „zlaté pravidlo financování“ a v podstatě je živa pouze na 

vlastním kapitálu. Pokud by společnost zainventovala jakýmkoliv způsobem, bylo by 

dobré, aby si na tuto činnost vzala úvěr, který by mohl pomocí úroků vytvářet nejen 

levnější kapitál, ale také dodatečný daňový štít.  

 

Společnost by mohlo využít úvěru, aby nebyla nucena samofinancovat, k své vlastní 

propagaci. Orientační ceny a nákladnost na daný úvěr na dobu 5 let viz tabulky: 

Výše úvěru 500.000,- Kč Tab. 12: 

Bankovní instituce 
orientační výše 
měsíční splátky 

Min. 
úrok 

celkové 
úroky 

Česká spořitelna, a.s. 9 700 Kč 8,00% 82 000 Kč 

Raiffeisenbank, a.s. 10 800 Kč 7,80% 148 000 Kč 

LBBW Bank Cz, a.s. 10 050 Kč 7,69% 103 000 Kč 

ČSOB 10 600 Kč 9,90% 136 000 Kč 

Komerční banka, a.s. 12 200 Kč 15,90% 232 000 Kč 
Výše úvěru 1.000.000,- Kč Tab. 13: 
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Bankovní instituce 
orientační výše 
měsíční splátky 

Min. 
úrok 

celkové 
úroky 

Česká spořitelna, a.s. 19 500 Kč 8,00% 170 000 Kč 

Raiffeisenbank, a.s. 20 200 Kč 7,80% 212 000 Kč 

LBBW Bank Cz, a.s. 20 200 Kč 7,69% 212 000 Kč 

ČSOB 21 200 Kč 9,90% 272 000 Kč 

Komerční banka, a.s. 24 300 Kč 15,90% 458 000 Kč 
 

Výše úvěru 1.500.000,- Kč Tab. 14: 

Bankovní instituce 
orientační výše 
měsíční splátky 

Min. 
úrok 

celkové 
úroky 

Česká spořitelna, a.s. 30 400 Kč 8,00% 324 000 Kč 

Raiffeisenbank, a.s. 30 300 Kč 7,80% 318 000 Kč 

LBBW Bank Cz, a.s. 30 200 Kč 7,69% 312 000 Kč 

ČSOB 31 800 Kč 9,90% 408 000 Kč 

Komerční banka, a.s. 36 400 Kč 15,90% 684 000 Kč 
Vlastní zpracování 

Vypočítané hodnoty jsou bez smluvních podmínek a zapracování na konkrétní 

společnost nevěrohodné a mají pouze informační hodnotu. Můžou se lišit především 

ve výši úrokové sazby, která následně ovlivní splátky. 

4.5 Zlepšení marketingové pozice firmy 

Pokud se máme zaměřit na slabé stránky společnosti, je to především slabý marketing 

společnosti Habánské sklepy, s.r.o., který za něj vytváří mateřská společnost. Vzhledem 

na obrovskou konkurenci a místa prodeje zboží zákazníkovi, dochází k slabší vazbě na 

marketing celého uskupení. Hlavní prezentační činnost probíhá přes webové stránky 

a publikační činnost v odborných časopisech. Při vzniku společnosti v roce 2007 došlo 

také k přepracování kompletního vizuálního stylu, jak společnosti, tak i prodejního 

zboží. 

Společnost působí celorepublikově a nehledá si drobné zákazníky a spotřebitele, ale 

snaží se oslovit co nejširší okruh lidí a to především dobrým jménem společnosti. Mým 

návrhem je, aby se společnost zaměřila více na běžného konzumenta dobrých vín 

a méně na odbornou veřejnost. Toto by mohlo přinést ještě větší zisky společnosti, 

protože by značka byla více vidět na rozdíl od konkurence, která ji v současné době 

mírně zastiňuje.  
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Společnost by měl více využít historii a sortiment svých vín. Například vytvářením 

dalších ochranných známek, nejen známky Cuvvé 1614, které mimo jiné prezentovali 

v pořadu České televize Vínečko, který uváděl známý folklorní zpěvák a bavič Jožka 

Šmukař. 

 

Společnost by si také mohla ze získaných prostředků vytvořit průzkum u zákazníků 

nezávislí na odborných časopisech a znalcích, který by se zaměřil na přání zákazníka. 

Zákazníci jsou zvídaví lidé a zkouší rádi nové vína a chutě. Proto by bylo dobré vědět, 

po čem vlastně zákazník v současnosti touží a co vyhledává.  

 

Vhodné by bylo, aby se společnost lépe dělila o své úspěchy na světových výstavách se 

svými zákazníky. Tato informace může mít pozitivní vliv na myšlení zákazníka, že si 

vybral dobrou značku a chuť, protože s tím souhlasí i odborná veřejnost.  

 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji reklamní kampaň zaměřenou na koncové 

zákazníky k zvýšení prodeje společnosti a tím k dalšímu navýšení tržeb. Nejnákladnější 

a samozřejmě nejvíce plošná je televizní reklama vysílaná celostátní nebo lokální 

televizí. Cena se odvíjí od pořadu, doby vysílacího času a sledovanosti dané relace. Pro 

společnost Habánské sklepy, s.r.o., tvoří vhodnou dobu pozdní odpolední až noční 

hodiny. V tomto čase se cena reklamního času pohybuje přibližně mezi 60000 Kč až do 

150000 Kč za odvysílanou minutu. Výrobní cena takového reklamního spotu se mi 

nepodařila zjistit ani přibližně, neboť záleží na provedení a náročnosti daného spotu. 

 

Další vhodnou možností je rozhlasový spot, taktéž vysílaný celorepublikově nebo jen na 

lokálních rozhlasových stanicích. Výroba spotu v Českém rozhlase se pohybuje do 2000 

Kč v závislosti na počtu hlasů. Při exkluzivním známém hlasu probíhá cena dohodou. 

Počet odvysílaných spotů také ovlivňuje cenu za jedno odvysílání od krátkodobých, 

které jsou nejdražší s cenou mezi 600 Kč až 700 Kč, střednědobé do 50 spotů kolem 

500 Kč za jedno vysílání a dlouhodobé se pochopitelně domlouvají v závislosti na počtu 

spotů. 
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Vzhledem k rozsáhlému obchodnímu zastoupení v obchodních řetězcích by bylo 

vhodné zlepšit propagaci vín navzdory konkurenci, která zde také prodává svá vína. 

Vytvářet speciální edice pro zákazníky, kteří si je právě budou moci koupit jen v daném 

supermarketu a tím také nalákat další nové zákazníky. 

 

V současnosti elektronického věku internetu, telefonů a sociálních sítí je důležité si 

vytvářet nové zákazníky, kteří se pohybují především po těchto sítích. Internetová 

reklama se dostává do popředí a vytláčí papírovou podobu. Mnohdy stačí pouhé 

zahlédnutí značky na internetu, či doporučení na sociální síti a dochází k zájmu o tyto 

produkty a výrobky. Proto by bylo vhodné tohoto stále rozvíjejícího prostředí také 

využít lépe, než jen vlastní webovou stránkou a obchodním zastoupením 

v internetových online obchodech.  

 

V poslední řadě jsou k dispozici reklamní plochy a inzerce v denících a časopisech. 

Společnost v současnosti především inzeruje v odborných časopisech. Protože 

v současnosti dochází stále k menšímu zájmu o papírovou podobu, tuto formu 

nedoporučuji.   

 

Veškeré marketingové snažení společnosti Habánské sklepy, s.r.o., by mohlo přinést po 

odečtení nákladů 5% - 10% nárůst ve vývoji tržeb a to podle toho jakou formu 

propagace společnost zvolí a také na kterou skupinu obyvatelstva se zaměří se svou 

případnou reklamní kampaní. 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci bylo cílem zhodnotit finanční situaci firmy Habánské sklepy, s.r.o. 

pomocí finanční analýzy vybraných ukazatelů za období 2007 až 2011. Byly použity 

výkazy a výroční zprávy společnosti. Pomocí ukazatelů byly odhaleny slabé a silné 

stránky společnosti nesoucí pouze obchodní značku a následně navrhnuty řešení 

k potlačení slabých stránek, aby v budoucnu nedošlo k finanční destabilitě. 

 

Porovnávat vinařské odvětví s oborovým průměrem je nevhodné, proto se vypočítané 

ukazatele porovnali s dalšími dvěma konkurenčními společnostmi, které mají plnou 

hodnotu svých obchodních značek začleněny v podnikání. Jednou z nich je Vinselekt 

Michlovský a.s., která je považována za jednoho z předních konkurentů v prodeji vín 

zákazníkům. Druhou společností je Vinařství Čech, aby bylo možné dosáhnout 

vhodného porovnání s konkurencí. 

 

Největším problém společnosti je nulový vliv cizího kapitálu. To sebou přináší všechny 

problémy, které pro společnost mohou nastat, ať se jedná o vyšší daňové zatížení, tak 

bez cizí pomoci hradit případnou ztrátu, protože se nevytváří na ni rezervy. 

 

Společnost Habánské sklepy, s.r.o. je velmi silnou a zdravou firmou, bez finančních 

problémů. Nenachází se zde problémy s likviditou a rentabilitou. Rentabilita 

každoročně exponencionálně narůstá, což se nepochybně musí zamlouvat mateřské 

společnosti, že jí plynou příjmy s minimálními náklady. 

 

Finanční analýza je pouze jednou z mnoha možností, jak zhodnotit nejen finanční 

situaci společnosti. Kromě vedení Bohemia Sektu nevíme, co je vedlo k vytvoření 

pouze společnosti nesoucí obchodní značku, proto je pro mne jako tvůrce finanční 

analýzy prakticky nemožné hodnotit budoucí záměry se společností a jejím vývojem. 

Současný stav je veskrze pozitivní. 

 

Zda bakalářská práce bude pro firmu přínosem, záleží pouze na dané společnosti a na 

tom jak naloží s jednotlivými návrhy. Návrhy sebou mohou přinést zlepšení situace jak 

v daňové politice, tak i ve větším přílivu zákazníku právě ke značce Habánské sklepy. 
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Doporučuji sledovat vývoj daňového zatížení, který jako jediný může výrazně ovlivnit 

v současné podobě chod společnosti a také nespoléhat se pouze na prodejní čísla daných 

odrůd a vzorků, protože k dobrému vínu se lidé vždy rádi vrátí. 
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PŘÍLOHY 

 

PŘÍLOHA 1: Výtah z rozvahy společnosti Habánské sklepy s.r.o., Netto hodnoty za 

roky 2007 – 2011 (tis. Kč) 

 

Ozna
čení    

a 
AKTIVA                                                                                  

b 

Číslo 
řádku 

c 

Habánské sklepy 

2007 2008 2009 2010 2011 
  AKTIVA CELKEM 001 9565 9577 9548 10150 10844 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 

002           
B. Dlouhodobý majetek                 003 9128 7563 5999 4434 2869 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 9128 7563 5999 4434 2869 

4. Ocenitelná práva 008 9128 7563 5999 4434 2869 
C. Oběžná aktiva 031 437 2014 3549 5716 7975 
C. III. Krátkodobé pohledávky 047 296 1993 3535 5624 7896 
C. III.     
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 048     61 87 61 

2. 
Pohledávky za ovládanými a 
řízenými 
osobami 

049 
    1500 2450 3650 

6. Stát - daňové pohledávky 053 10 4   0 1 
8. Dohadné účty aktivní 055 286 1989 1974 3087 4184 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 057 141 21 14 92 79 
2. Účty v bankách 059 141 21 14 92 79 

  PASIVA CELKEM 066 9565 9577 9548 10150 10844 
A. Vlastní kapitál 067 9473 7878 8028 9079 10019 
A. I.     Základní kapitál 068 8790 8790 8790 8790 8790 
A. I.      
1. 

Základní kapitál 069 8790 8790 8790 8790 8790 

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

077 953 -778 -778 -852 879 
A. III.    
1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 

078 953 953 953 879 879 
2. Statutární a ostatní fondy 079   -1731 -1731 -1731 -1731 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 080   -270 -133 0 0 
A. IV.   
1. 

Nerozdělený zisk minulých let 081           
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 082   -270 -133 0 0 

A. V. 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období  (+/-) 
(ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117) = ř. 
60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 

083 -270 136 149 1141 2081 

B. Cizí zdroje 084 92 1699 1520 1071 825 
B. I. Rezervy 085 69 261 382 216 282 

3. Rezerva na daň z příjmů 088 51 244 365 200 270 
4. Ostatní rezervy 089 18 17 17 16 12 

B. II. Dlouhodobé závazky 090   1434 1136 839 543 
10. Odložený daňový závazek 100   1434 1136   543 

B. III. Krátkodobé závazky 101 23 4 2 16   
B. III.     
1. 

Závazky z obchodních vztahů 102 23 4   5   
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PŘÍLOHA 2: Výtah výkazu zisku a ztrát firmy Habánské sklepy, s.r.o., Netto hodnoty 

za roky 2007-2011 (v tis. Kč) 

 

Označení       
a 

TEXT                                                                                                                     
b 

Číslo 
řádku 

c 

Habánské sklepy 

2007 2008 2009 2010 2011 
I. Tržby za prodej zboží 01           
II. Výkony                                                             04 286 1989 1974 3087 4183 

        II.     
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

05 286 1989 1974 3087 4183 
B. Výkonová spotřeba                                                   08 212 298 158 129 99 
B.           
2. 

Služby 10 212 298 158 129 99 
+ Přidaná hodnota                                               11 74 1691 1816 2958 4084 

C. Osobní náklady 12 5 10 10 10 10 
C.           
1. 

Mzdové náklady 13 5 10 10 10 10 
D. Daně a poplatky 17 3         

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

18 260 1565 1565 1565 1565 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích 
období (+/-) 

25 18 -1 
 

-1 -4 

IV. Ostatní provozní výnosy 26   50 18 20 3 
* Provozní výsledek hospodaření  30 -212 167 259 1404 2516 

X. Výnosové úroky 42     16 10 59 
N. Nákladové úroky 43 0 0 0 0 0 
O. Ostatní finanční náklady 45 7 14 11 6 6 

* Finanční výsledek hospodaření      48 -7 -14 5 4 53 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                              49 51 17 115 267 488 
Q. 1. - splatná 50 51 314 412 564 785 
Q. 2. - odložená 51   -297 -297 -297 -297 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost           

52 -270 136 149 1141 2081 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-)       

60 -270 136 149 1141 2081 

**** 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

61 -219 153 264 1408 2569 
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PŘÍLOHA 3: Výtah rozvahy společnosti Vinselekt Michlovský, a.s., Netto hodnoty za 

roky 2007 – 2010 (v tis. Kč) 

 

Označení    
a 

AKTIVA                                                                                  
b 

Číslo 
řádku 

c 

Vinselekt Michlovský, a.s. 

2007 2008 2009 2010 
  AKTIVA CELKEM 001 213228 218382 229388 215333 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002         
B. Dlouhodobý majetek                        003 92922 89997 117807 111542 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 2 2 2 2 

3. Software 007 2 2 2 2 
B. II. Dlouhodobý hmotný  majetek 013 92920 89995 117805 111540 
B. II.     1. Pozemky 014 1728 1728 1728 1728 

2. Stavby 015 47811 47176 52562 48214 

3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

016 43244 40744 62784 56582 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 137 347 731 5016 

C. Oběžná aktiva 031 117632 126269 109583 101939 
C. I. Zásoby 032 96809 103807 90132 79024 
C. I.      
1.  

Materiál 033 8756 10926 10467 9742 
2. Nedokončená výroba a polotovary 034 80203 80115 68920 57528 
3. Výrobky 035 5603 8757 7145 8124 
5. Zboží 037 2247 4009 3600 3630 

C. III. Krátkodobé pohledávky 047 16287 19836 18726 21374 
C. III.     
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 048 15800 18666 17724 20697 
6. Stát - daňové pohledávky 053 14   387   
7. Ostatní (krátkodobé) poskytnuté zálohy  054 467 1078 615 619 
9. Jiné pohledávky 056 6 92 0 58 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 057 4536 2626 725 1541 
C. IV.    
1. 

Peníze 058 1739 1717 595 593 
2. Účty v bankách 059 2797 909 130 948 

D. I. Časové rozlišení 062 2674 2116 1998 1852 
D. I.      
1. 

Náklady příštích období 063 2674 2116 1998 1852 
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Označení       
a 

PASIVA                                                                                                                     
b 

Číslo 
řádku  

c 

Vinselekt Michlovský, a.s. 
2007 2008 2009 2010 

  PASIVA CELKEM 066 213228 218382 229388 215333 
A. Vlastní kapitál 067 64185 75652 87295 101488 
A. I.     Základní kapitál 068 65750 65750 65750 65750 
A. I.      1. Základní kapitál 069 65750 65750 65750 65750 
A. II. Kapitálové fondy 072 -91 -91 0   

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků (+/-) 

075 -91 -91 0   

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 

077   1958 2558 3158 

A. III.    1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078   1958 2558 3158 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 080 -11263 -3432 7436 18387 
A. IV.   1. Nerozdělený zisk minulých let 081     7436 18387 

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 082 -11263 -3432     

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/-) 083 9789 11467 11551 14193 

B. Cizí zdroje 084 148951 142688 142093 113566 
B. II. Dlouhodobé závazky 090 59922 34217 28951 27655 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům 
sdružení 

094 51774 26174 17820 16669 

9. Jiné závazky 099     3200 2714 
10. Odložený daňový závazek 100 8148 8043 7931 8272 

B. III. Krátkodobé závazky 101 43466 35294 42539 33110 
B. III.     
1. 

Závazky z obchodních vztahů 102 34128 30254 34876 22161 
5. Závazky k zaměstnancům 106 757 797 743 931 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

107 320 416 398 511 
7. Stát - daňové závazky a dotace 108 3789 2314 1865 2236 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 109 3770 486 412 387 

10. Dohadné účty pasivní 111 702 993 871 803 
11. Jiné závazky 112   34 3374 6081 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 113 45563 73177 70603 52801 
B. IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114 19563 15331 32118 42262 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 115 26000 57546 38485 10539 
C. I. Časové rozlišení 117 92 42 0 279 

2. Výnosy příštích období 119 92 42   279 
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PŘÍLOHA 4: Výtah výkazu zisku a ztrát společnosti Vinselekt Michlovský, a.s., Netto 

hodnoty za roky 2007 – 2010 (v tis. Kč) 

Označení       
a 

TEXT                                                                                                                     
b 

Číslo 
řádku 

c 

Michlovský 

2007 2008 2009 2010 
I. Tržby za prodej zboží 01 2327 3028 4186 2147 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 1243 1410 2414 1480 
+ Obchodní marže                                                        03 1084 1618 1772 667 
II. Výkony                                                             04 109980 101777 100144 113188 

        II.     
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 100108 103245 111642 128298 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 9719 -1629 -11643 -15182 
3. Aktivace 07 153 161 145 72 

B. Výkonová spotřeba                                                   08 78128 66310 61524 65437 
B.           
1. 

Spotřeba materiálu a energie 09 58639 45337 36905 42269 
B.           
2. 

Služby 10 19489 20973 24619 23168 
+ Přidaná hodnota                                               11 32936 37085 40392 48418 

C. Osobní náklady 12 13283 15568 16561 18720 
C.           
1. 

Mzdové náklady 13 9681 11215 12204 13602 
C.           
3. 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

15 3391 3926 3963 4643 
C.           
4. 

Sociální náklady 16 211 427 394 475 
D. Daně a poplatky 17 1070 1306 1677 1265 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

18 4254 4430 5128 6334 

      III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

19 397 94 177 995 
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 265 46 152 929 
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 132 48 25 66 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

22 578 145 153 1238 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 

25 151 
-151 166 627 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1031 1721 1203 305 
H. Ostatní provozní náklady 27 644 669 1683 1073 

* Provozní výsledek hospodaření              30 14384 16933 16404 20461 
X. Výnosové úroky 42 1 1     

N. Nákladové úroky 43 2079 2958 2393 2518 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 179 840 459 393 

O. Ostatní finanční náklady 45 464 605 688 504 
* Finanční výsledek hospodaření          48 -2363 -2722 -2622 -2629 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                              49 2232 2744 2231 3639 
Q. 1. - splatná 50 2611 2849 2343 3298 
Q. 2. - odložená 51 -379 -105 -112 341 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost           52 9789 11467 11551 14193 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-)       

60 9789 11467 11551 14193 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 12021 14211 13782 17832 
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PŘÍLOHA 5: Výtah rozvahy společnosti Vinařství Čech, s.r.o., Netto hodnoty za roky 

2007 – 2010 (v tis. Kč) 

 

Označení    
a 

AKTIVA                                                                                  
b 

Číslo řádku 
c 

Čech 

2007 2008 2009 2010 
  AKTIVA CELKEM 001 17310 18548 17348 16052 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 

002         
B. Dlouhodobý majetek     003 13895 13967 11810 9534 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 13895 13967 11810 9534 
C. Oběžná aktiva 031 3308 4434 5319 6003 
C. I. Zásoby 032 1754 2151 1808 2328 
C. I.      1.  Materiál 033 21       

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 1731       
C. III. Krátkodobé pohledávky 047 1053 793 1050 2526 
C. VI. Krátkodobý finanční majetek 057 501 1490 2461 1149 
D. I. Časové rozlišení 062 107 147 219 515 
D. I.      1. Náklady příštích období 063 107       
  PASIVA CELKEM 066 17310 18548 17348 16052 
A. Vlastní kapitál 067 2409 2819 2770 2815 
A. I.     Základní kapitál 068 2000 2000 2000 2000 
A. I.      1. Základní kapitál 069 2000 2000 2000 2000 

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

077 50 200 200 200 

A. III.    1. 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 

078 50       
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 080 -500 209 619 570 
A. IV.   1. Nerozdělený zisk minulých let 081 349       

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 082 -849       

A. V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období  (+/-) 

083 859 410 -49 45 
B. Cizí zdroje 084 14901 15724 14578 13230 
B. II. Dlouhodobé závazky 090 11850 11860 11130 11921 
B. III. Krátkodobé závazky 101 1707 1287 1999 326 

7. Stát - daňové závazky a dotace 108 235       
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 113 1344 2577 1449 983 
B. IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114 1344       
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PŘÍLOHA 6: Výtah výkazu zisku a ztrát společnosti Vinařství Čech, s.r.o., Netto 

hodnoty za roky 2007 – 2010 (v tis. Kč) 

 

Označení       
a 

TEXT                                                                                                                     
b 

Číslo 
řádku 

c 

Čech 

2007 2008 2009 2010 
I. Tržby za prodej zboží 01   13     

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02   11     
+ Obchodní marže                                                        03   2     
II. Výkony                                                             04 7130 7918 8134 6842 

        II.     
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 5714       
3. Aktivace 07 1416       

B. Výkonová spotřeba                                                   08 4674 5752 4657 5253 
B.           
1. 

Spotřeba materiálu a energie 09 3929       
B.           
2. 

Služby 10 745       
+ Přidaná hodnota                                               11 2456 2168 3477 1589 

C. Osobní náklady 12 961 1082 1737 1391 
C.           
1. 

Mzdové náklady 13 730       
C.           
3. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

15 231       
C.           
4. 

Sociální náklady 16         
D. Daně a poplatky 17 55 44 55 80 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

18 1280 1697 2205 2286 

      III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

19   808 61 1714 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

22       472 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 805 1190 1044 1282 

H. Ostatní provozní náklady 27 142 638 486 465 
* Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                        30 823 705 99 -109 

X. Výnosové úroky 42 1       
N. Nákladové úroky 43 123 159 138 42 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 276     12 
O. Ostatní finanční náklady 45 17 12 10 9 

* Finanční výsledek hospodaření                                                                                             48 137 -171 -148 -39 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                              49 103 124     
Q. 1. - splatná 50 103       

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost           52 857 410 -49 -148 
XIII. Mimořádné výnosy 53 2     233 

R. Mimořádné náklady 54       40 
* Mimořádný výsledek hospodaření                       58 2     193 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)       60 859 410 -49 45 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 962 534 -49 45 
 


