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1 ÚVOD 

 

Finanční plánování je předpověď budoucích efektů finančních a investičních 

rozhodnutí, stanovení cílů a způsobů jak jich dosáhnout s použitím metod a ukazatelů finanční 

analýzy, sestavení výkazů a zhodnocení současných údajů s výsledky plánovaných údajů. 

Pomocí systému finančního plánování můžeme předvídat potřebu finančních prostředků 

s vývojem finančních ukazatelů společnosti a zhodnotit současný stav s budoucím. 

Předmětem bakalářské práce je finanční plánování společnosti s ručením omezeným 

NOURA-TEX, s. r. o., která je na trhu od roku 2012 s vykazováním minimální podnikatelské 

činnosti a proto jako začínající firma se současným nedosahováním zisku a snahou 

prosazování na trhu byla pro mne zajímavým tématem pro bakalářskou práci.  

Cílem tvorby finančního plánování společnosti je sestavení předběžného odhadu výše 

výnosů a výše nákladů pro rok 2013 se snahou o postupné dosahování zisku a tím odstranění 

ztrátovosti a postupného splácení dluhu společníkovi. Je nutno, aby roční předpoklad plánu 

nákupu a prodeje byl pro společnost dosažitelný a reálný. K plánům je třeba přistupovat 

s pesimistickým přístupem a tudíž předpokládat větší výdaje a  nižší příjmy. 

Pro bakalářskou práci je cílem vyhodnotit situaci uplynulého roku 2012 za pomoci 

získaných informací z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, určit problémy a navrhnout další 

opatření a doporučení. Dle nich následně sestavit plán výnosů a nákladů za jednotlivé měsíce 

roku 2013 s plánovou rozvahou a plánovým výkazem zisku a ztrát. Výsledné částky jsou 

porovnány a zhodnoceny některými finančními ukazateli s předcházejícím  obdobím.  

V teoretické části bude popsáno stanovení cílů a plánů společnosti, definice obsahu 

finančního plánování a následně finančního plánu. Součástí finančního plánování je i finanční 

analýza, která je popsána i se svými metodami v poslední části teoretických východisek. 

Praktická část práce obsahuje v první řadě charakteristiku a stručný popis situace 

společnosti NOURA-TEX, s. r. o. v roce 2012 (obtíže a problémy začínaní podnikání, 

příležitosti a co má v plánu společnost zavést) a cash flow nepřímou metodou za rok 2012.  

Dále navazuje analýza současné situace společnosti za pomocí ukazatelů cash flow, 

vertikální a horizontální analýzy, analýzy čistého pracovního kapitálu a aktivity. Následuje 

roční plán výnosů a plán nákladů i výdajů, ze kterých jsou sestaveny plánové výkazy. Plánem 

nákladů a výdajů zjistíme kolik musí společnost minimálně vydělat, aby uhradila své závazky. 

V závěrečné části práce je pomocí metod finanční analýzy zhodnocen stav společnosti roku 

2012 s plánovým rokem 2013. 

V přílohách se nachází  rozvaha, výkaz zisků a ztrát porovnáván s předchozím rokem 

horizontální analýzou i vertikální analýzou. Ceník společnosti, roční plánování výnosů  

a nákladů. Plánový výkaz zisku a ztrát a plánová rozvaha. Daňové přiznání s přílohou k účetní 

závěrce společnosti za rok 2012. Tato data také slouží pro zpracování metod v praktické části.  
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2 CHARAKTERISTIKA A CÍLE FINANČNÍHO PLÁNOVANÍ 

2.1 Podstata finančního řízení a plánování 

 

Finanční řízení a rozhodování plní hlavní roli v rámci celkového řízení a rozhodování 

podniku. Na plnění úloh finančního řízení se podílí celé vedení podniku. Hlavním předmětem 

finančního plánování je odhadování příjmů peněz z prodeje, výdajů a nákladů pro sestavení 

finančního plánu s pomocí výkazu cash flow.  

 Plánovaní je proces formulace cílů a způsobů, kterými lze daného cíle dosáhnout, 

bezprostředně navazující na proces analýzy. Tvoří nezbytnou součást procesu řízení 

a je základem pro organizování, personalistiku, vedení a kontrolu. Finanční plánování je 

nezbytným prvkem finančního řízení s orientací na finanční cíle (Růčková, 2011). 

 

2.1.1 Cíle plánování 

 
 K finančnímu řízení a rozhodování je nutné řídit i strategické, taktické i operativní 

dimenze, protože finanční cíle jsou podřízeny podnikovým cílům, ale s dominantním 

postavením. Nefinančními cíli jsou strategické cíle, taktické cíle a operativní cíle podniku 

(Dluhošová a kol., 2010). 

Finanční cíle dle Fotra (1999) zahrnují cíle jako zvyšování hodnoty podniku z hlediska 

jeho vlastníků, dosažení určité hodnoty zisku, zajištění určitého růstu podniku, dosažení 

požadované úrovně zhodnocení vynaloženého kapitálu měřené ukazateli rentability vlastního 

a celkového kapitálu a zabezpečení dostatečné finanční stability. 

Zisk je jedním z hlavních finančních cílů. Ziskem rozumíme rozdíl mezi 

dosahovanými výnosy a náklady na jeho dosahování. V účetnictví je nazván jako kladný 

výsledek hospodaření (Režňáková, 2012). Úroveň zisku ale není dosahována jen objemem 

produkce, kromě tržeb jsou jimi i nezbytné náklady na realizaci produkce jako jsou služby 

(Růčková, 2011). 

,,Zisk společnosti s ručením omezeným je zdaňován daní z příjmu právnických osob, 

společníci se podílí na zisku určeném k rozdělení podle poměru svých obchodních podílů. 

Vyplácené podíly na zisku jsou dále zdaňovány zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona  

o daních z příjmů, a to 15 % srážkou u zdroje“ (Hrdý, Horová, 2009). 

Zákonný rezervní fond je první položkou, kterou by měla s. r. o. při rozdělování zisku 

zohledňovat. Pokud společnost nevytvoří rezervní fond při vzniku, je povinna jej vytvořit 

v prvním roce, kdy dosáhne čistého zisku nejméně 10% z čistého zisku, ne však více než 5% 

základního kapitálu (Hrdý, Horová, 2009). 

Zisk je také hlavním zdrojem pro ukazatele používané k hodnocení podniku, 

tj. ukazatele rentability investovaného kapitálu, které jsou používány k měření plnění cílů 
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podnikání a hodnocení výkonnosti. Důležité ukazatele hodnotící výsledky činnosti podniku 

vycházející ze zisku jsou přidaná hodnota a provozní výsledek hospodaření neboli provozní 

zisk, který je dle Režňákové (2012) považován za nejdůležitější kategorii zisku. 

 

2.1.2 Požadavky na finanční cíle 

 
Finanční cíle by měly dle Landy (2007) splňovat určité požadavky při jejich 

stanovování, kterými jsou: 

 provázanost – klíčové nefinanční záměry podniku by měly být propojené 

s hlavními finančními cíli; 

 dosažitelnost – stanovení finančních cílů tak, aby byly reálně dosažitelné  

ke stávajícím podmínkám a k ovlivňujícím faktorům vnějšího prostředí 

či životního cyklu podniku; 

 hierarchie a konzistence – finanční cíle by měly být stanovovány ve stupňovité 

formě, navazující na sebe; 

 kontrolovatelnost – cíle by měly být co nejsnadněji a nejlépe vyhodnotitelné 

 a objektivní. 

 

2.2 Finanční plánování 

 
Finanční plánování je rozhodovací proces, který zahrnuje stanovení cílů 

z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, kterých chce firma dosáhnout a stanovení způsobů 

vedoucích k dosažení těchto cílů. 

 Růčková (2011) definuje finanční plánování jako soubor činností, jejichž výsledkem  

je předpověď budoucích efektů finančních a investičních rozhodnutí firmy neboli finanční 

plán. ,,Základem pro finanční plánování je investiční rozhodování a dlouhodobé financování” 

(Růčková, 2011, s. 87). 

Účelem finančního plánování je rozhodování o velikosti a druhu používaných 

finančních zdrojů k financování majetku, zajištění likvidity a finanční stability firmy. 

Obsahem finančního plánování dle Růčkové (2011) je určování finančních cílů, 

analýza rozdílů mezi skutečným a žádoucím stavem, volba prostředků k jejich dosažení, 

systematická příprava ke splnění úkolů příštích období a průběžná kontrola naplňování cílů. 

 

2.2.1 Principy a zásady finančního plánování 

 
Je nutno respektovat určité základní principy a zásady v procesu finančního plánování, 

mají-li finanční plány plnit svoji úlohu při finančním řízení podniku (Landa, 2007). 
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Podle Landy (2007) se řadí mezi principy finančního plánování: 

a) Princip preference peněžních toků požaduje, aby souhrnné peněžní příjmy 

převažovaly nad celkovými peněžními výdaji v krátkodobém i dlouhodobém 

časovém úseku.  

b) Princip respektování faktoru času při finančním řízení - podstatou  

je preferovat dřívější příjem před pozdějším.  

c) Princip respektování a minimalizace rizika, jak tvrdí Landa (2007, s. 110), 

,,stejné množství peněz (či peněžních výnosů) získaných s menším rizikem má mít 

preferenci před tímtéž příjmem získaným za cenu většího rizika.“  

d) Princip optimalizace kapitálové struktury závisí na věnování náležité 

pozornosti optimálnímu složení podnikového kapitálu. 

 

Některé specifické zásady při finančním plánování dle Landy (2007) : 

 

a) Zásada dlouhodobosti finančního plánování znamená, že taktickým či operativním 

cílům by měly být nadřazeny dlouhodobé strategické cíle podniku.  

b) U zásady hierarchického uspořádání firemních cílů musí být vždy zřejmé,  

jaký je hlavní stanovený cíl v daném plánovacím období, ostatní cíle by měly být 

vytyčeny a hodnoceny dle hlavního cíle. 

c) Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů vychází z analytické fáze 

finančního plánování z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a ze SWOT analýzy 

(příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky podniku) přičemž reálnost dosažených 

podnikových cílů je zásadou. 

d) Zásada programové ziskové orientace podniku má dvě následující zásady,  

které by se měly dodržovat: 

 zásada, kde na druhé nejvyšší příčce hierarchie cílů je zisk před zdaněním  

nebo po zdanění; 

 zásada tržní hodnoty podniku, ukazatelé ekonomické přidané hodnoty  

nebo ukazatelé tržní přidané hodnoty jsou ovlivňovány ziskem. 

e) Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů, u které může nastat 

problém s realitou podniku a stavem vnějšího okolí v dlouhém období zejména 

víceletém. Finanční plány je tedy nutno aktualizovat.  

f) Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů  

se strukturou a formou podnikových účetních výkazů pro sestavení finančního 

plánu musí navazovat na strukturu, formu a metody vnitropodnikového ekonomického 

systému výkazů a zpráv ke kontrole a vyhodnocování, ale i plánování a rozhodování. 

g) Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpočtů znamená 

nekomplikovaný základ umožňující rychlou orientaci v plánu. Plány by měly být 
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dobře pochopitelné i pro manažery s nižším stupněm finančních či ekonomických 

znalostí.  

h) Zásada relativní autonomie finančního plánu musí být dodržována, protože plány 

nejsou plně vyhovující všem skupinám podniku a vnější i vnitřní okolí podniku 

prochází změnami, které je nutno promítnout do finančního plánu a provést změny 

 i v něm.  

 

2.2.2 Krátkodobé finanční plánování 

 
 Podle Růčkové (2011) v krátkodobém finančním plánování je zahrnuto plánování 

s časovým horizontem několik měsíců až jednoho roku související s běžnou hospodářskou 

činností a plánováním peněžních příjmů a výdajů. Z krátkodobého plánování vychází 

krátkodobý plán, který je zaměřen na obstarávání krátkodobých finančních zdrojů s cílem 

zajistit likviditu. Krátkodobý finanční plán by měl být také postaven na analýze sezónních 

výkyvů a se zaměřením na existenci podniku. 

 

2.2.3 Dlouhodobé finanční plánování 

 
 Obvykle se uplatňuje na dobu dvou až pěti, i více let. Pokud je v podniku více 

projektů, tak se dlouhodobý finanční plán sestavuje součtem jednotlivých projektů,  

které podnik bude realizovat ve zvoleném časovém horizontu (Růčková, 2011). 

 

2.3 Finanční plán 

 
Finančním plánem jsou podnikové plány a cíle transformovány do peněžní podoby. 

Finanční plán je tvořen plánem nákladů, plánem výnosů, hodnocením efektivnosti investic, 

plánem financování aj. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 

Prostřednictvím finančního plánu jsou uživatelé informováni o tom, jakou výši 

vlastních zdrojů mohou použít na financování a s jakou výší mohou počítat  

při reinvestování. Požaduje se výše částky minimální návratnosti a výnosnosti investice.  

Při sestavování finančního plánu lze také zjistit, jaká je nejlepší úroveň vypůjčování zdrojů 

financování (Dluhošová a kol., 2010). 

 

Finanční plán se skládá z  plánu výnosů a nákladů a plánu příjmů a výdajů. Plán 

peněžních toků je sestaven jako základ finančního plánu a navazuje na plán prodeje. 

Základem plánu peněžních toků je plán příjmů a plán výdajů. Společnost by měla hlavně  

u plánu příjmů vycházet z očekávaných zakázek a očekávaných cen zboží dle analýzy prodeje 
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zboží a trhů. K plánu výdajů by měla přistupovat obdobně a vycházet z očekávaných 

plánovaných provozních výdajů a výdajů s nimi spojených. Cílem je odhadnout nesoulad 

mezi výdaji a příjmy a eliminovat jej (Sedláček, 2011). 

Mezi výnosy a příjmy je důležité rozlišovat, zda byly tržby uhrazeny. Výsledky 

podnikání vyjádřené v penězích za určité období jsou výnosy. Příjmy jsou skutečné peněžní 

částky, které firma získala za prodej zboží. 

Mezi náklady a výdaji je nutno rozlišit zda byly peněžní prostředky skutečně 

zaplaceny. Zatímco náklady jsou představovány spotřebou prostředků na dosažení cíle 

vyjádřené v penězích, výdaje jsou skutečným úbytkem peněz (Srpová, Svobodová, Skopal, 

Orlík, 2011). 

 Sestavený finanční plán je následně podroben finanční analýze, ve které je nastíněno,  

zda je výnosnost zvyšována a přispívá k růstu hodnoty podniku. Krátkodobé finanční plány 

jsou pravidelně vyhodnocovány se změnami v okolí podniku a jsou součástí dlouhodobého 

finančního plánu Sedláček (2011). 

Prostřednictvím vývojového diagramu (Viz. Obrázek 2.1) je znázorněno,  

jak by se mělo postupovat při sestavování finančního plánu krok za krokem při finančním 

plánování. 

 

2.3.1 Základní specifikace finančních plánů 

 
 Finanční plány jsou členěny dle několika charakteristik, které jsou dále popsány.  

Landa (2007) vyjmenovává a popisuje základní typy finančních plánů následovně: 

 

Plány z časového hlediska jsou: 

a) Krátkodobé neboli roční finanční plány jsou sestavovány pro jeden rok a jsou 

konkretizací pro daný rok v dlouhodobém finančním plánu. 

b) Střednědobé plány jsou obvykle sestaveny pro dobu dvou až tří let a dlouhodobé  

na delší období. Jejich podstatou je investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 

 

Dle předmětu se plány dělí na: 

a) Dílčí rozpočty jsou jednotlivými rozpočty pro jednotlivý úsek podniku,  

jako je rozpočet krátkodobé likvidity, režijních nákladů apod. 

b) Kompletní plány zahrnují strukturu celého podniku do plánu; jsou jimi: plánová 

výsledovka, plánová rozvaha a plánovaný tok peněžní hotovosti, do kterého se dále 

řadí cash flow z provozní činnosti, cash flow z investiční činnosti a cash flow 

z finanční činnosti.  
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Obrázek 2.1 Obecný postup sestavení finančního plánu 
 
 

 

 

Zdroj: KORÁB, Vojtěch, PETERKA, Jiří a REŽŇÁKOVÁ, Mária. Podnikatelský plán. 2007. 
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Plánová výsledovka se skládá z plánu výnosů a nákladů. Plán výnosů je plánem 

prodeje a plán nákladů obsahuje plány, jako jsou plán výroby, zásobování, investic, inovací  

a personální plán. Plánová rozvaha je složena z plánu aktiv a plánu pasiv. Plán aktiv 

obsahuje plán stálých aktiv a plán oběžných aktiv. Plán pasiv je plánem dlouhodobých  

a krátkodobých pasiv. 

 

Z hlediska technik sestavení plánů Landa (2007) rozlišuje: 

 

a) Pevný rozpočet je dán stanovením jen pro určitou činnost nerozlišující fixní  

i variabilní náklady. Pevný rozpočet má daný limit nákladů a variantní rozpočet  

je stanovován pro různé možnosti budoucího vývoje. 

 

b) Přírůstkový rozpočet vychází z rozpočtu za minulé období a ze skutečných výsledků 

za minulé období. ,,Takto získané údaje se pak pro účely sestavení rozpočtu  

na aktuální období upravují snížením (zvýšením) příslušných dílčích položek,  

které vychází z předpokládané změny rozsahu určitých činností nebo z cenových práv“ 

(Landa, 2007, s. 115). Rozpočet vycházející z nuly (ZBB) je rozpočtem,  

který jako by se sestavoval pro nové činnosti, všechny jsou nově hodnoceny při jeho 

sestavování. 

 

c) Rozpočty sestavované na pevné období jsou určeny na určité časové období  

a klouzavé rozpočty mají zásady sestavení v rozdělení na kratší časové úseky, 

které neplní jen pasivní funkci rozvrhu rozpočtu, ale i aktualizování rozpočtu 

základního období. 

 

d) Rozpočet limitní udává částku nákladů danou úkolem rozpočtu, která nemá být 

překročena a indikativní rozpočet stanoví předpoklad pro částky nákladů k určité 

činnosti. 

 

2.3.2 Celková struktura finančních plánů 

 
 Základem pro sestavení rozpočtu finančního plánování je rozpočet výnosů,  

který vychází z prognózy tržeb a odbytového rozpočtu. Údaje získané z jednotlivých rozpočtů 

se soustřeďují v rozpočtu krátkodobých peněžních toků a všechny hodnoty vstupují  

do výsledných výkazů (Landa, 2007). 

 ,,Obsahem podnikového plánu je plán prodeje, na který navazuje plán produkce, 

z něhož je odvozen plán výrobních kapacit, plán investic, personální plán a plán potřeby 
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finančních zdrojů. Součástí podnikového plánu je i plán tvorby a rozdělení zisku.” (Sedláček, 

2011, s. 156) 

Sedláček (2011) uvádí tři formy sestavení finančních plánů: plán tržeb a nákladů –  

je plánovaným výkazem zisku a ztrát, plán majetku a zdrojů financování – je plánovanou 

rozvahou a plán peněžních toků – cash-flow. 

V následujícím obrázku 2.2 dle Landy (2007) je znázorněna celková struktura plánů  

a jejich vztah. 

 

Obrázek 2.2 Celková struktura plánů a jejich vztah 
 

 

Zdroj: LANDA, Martin. Finanční plánovaní a likvidita. 2007. s. 116. 
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jsou částky sestaveny v měsíčních sloupcích a je důležité odhadnout výši příjmů přesahující 

výdaje (Edward Blackwell, 1993). 
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Růčková (2011) jmenuje jednotlivé plány krátkodobého plánu: 

 

a) Plán obratu - v plánu obratu jsou obsaženy informace z minulosti,  

které jsou zpracovány v analýzách se zaměřením na vývoj obratu podniku. Tyto informace  

se vztahují k budoucnosti a hodnocení hospodářského vývoje v příštím roce, vnitřní změny 

v podniku apod. 

b) Plán provozního kapitálu se skládá ze součtu zásob, krátkodobých pohledávek, 

krátkodobého finančního majetku, od nichž se odečtou závazky vůči dodavatelům, ostatní 

závazky a krátkodobé rezervy. Nepočítá se zde s pohotovými prostředky a krátkodobými 

bankovními úvěry. 

c) Plán nákladů je plánován od hlavních položek a plán zisku je zaměřen na základní 

rovnici: tržby – náklady = zisk. 

d) Plán provozního cash-flow ukazuje výpočet předběžného finančního stavu 

provozní činnosti a plánová rozvaha je použita ve zkrácené verzi a to tím, že jsou vynechány 

irelevantní položky. 

 

2.3.4 Dlouhodobý finanční plán 

 
Dlouhodobý finanční plán je definován v předchozí části kapitoly 2.3.1 Základní 

specifikace finančních plánů. Dlouhodobý finanční plán se skládá z těchto částí: analýza 

finanční situace, plán tržeb na základě prognózy trhu a plánu prodeje, plán peněžních toků, 

plánovou rozvahu, plánový VZZ, rozpočet investičních výdajů a rozpočet dlouhodobého 

externího financování. 

 

2.3.5 Plánování investic 

 
,,V úplném začátku procesu řízení investice je třeba ho specifikovat, tak aby mu bylo 

možné přiřadit kvantifikovatelné charakteristiky a aby mohla být stanovena metoda sledování 

a hodnocení konkrétního investičního projektu, popřípadě aby mohly být určeny kritické 

hodnoty zamítnutí“ (Scholleova, 2009, s. 14). Investiční projekty lze klasifikovat z mnoha 

hledisek. Dále jsou vyjmenovány základní typy investic: 

 

a) Dle typu pořízení se investice dělí: 

 Hmotné investice, kterým je pořízený dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací 

cenou vyšší než 40.000 Kč. Např. pořízení budov, pozemků, výrobního zařízení, 

dopravních prostředků atd. 
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 Nehmotné investice jsou dlouhodobým nehmotným majetkem s cenou pořízení 

vyšší než 60.000 Kč. Patří sem nákup know-how, licencí, software, autorských 

práv apod. 

 Finanční investice je dlouhodobý finanční majetek, do kterého patří vklad 

základního kapitálu do jiného podniku, nakoupení dlouhodobých cenných papírů, 

poskytnutí dlouhodobé půjčky atd. 

Doba používání u hmotných a nehmotných investic musí být delší než jeden rok 

(Scholleova, 2009). 

 

b) Podle vztahu k rozvoji podniku: 

Vztahem k rozvoji podniku se rozumí, jak jsou prospěšné pro podnik  

a jak ho ovlivňují (Scholleova, 2009). 

 

 Rozvojové investice jsou investice, které zvyšují stávající schopnost podniku 

produkovat či prodávat podnikové produkty. 

 Obnovovací investice slouží jako náhrada či modernizace zastaralých zařízení 

v podniku. Obnovené zařízení je buď u konce své životnosti, nebo obnoveno  

před koncem této životnosti (Fotr, Souček, 2011). 

 U regulatorních investic je třeba, aby podnik realizoval v rámci běžného provozu.  

 

c) Podle věcné náplně členíme projekty na: 

 Investiční projekty se vztahují na hmotný majetek a jeho pořízení  

nebo technické zhodnocení. 

 Projekty typu ,,nový produkt“ jsou zaměřené na aktivity k zavedení a prodeji 

nového produktu např. výzkum a vývoj, zajištění produkce a prodeje výsledného 

produktu. 

 Projekty typu ,,organizační změna” jsou určeny ke změně  

nebo restrukturalizaci podniku nebo jeho části (Fotr, Souček, 2011). 

 

d) Podle rozsahu investice dělíme na: 

 Investiční výstavby neboli projekty na zelené louce mají formu výstavby nového 

provozního komplexu nebo založením nového podniku, 

 Akvizice - jde o projekty koupě existujícího podniku nebo části týkající  

se již existujícího podniku (Fotr, Souček, 2011). 
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2.3.6 Plánování zdrojů financování 

 
 Přesvědčovat okolí o úspěšnosti podniku a získávat tím investory pro podnik  

je náročnější, než financovat jen vlastními zdroji. Financování jen vlastními zdroji  

je ale rizikovější, než použití cizích zdrojů. Pro získání investora je důležité sestavit dobrý 

podnikatelský plán, jehož součástí je finanční plán (Režňáková, 2012). 

Podnikové aktivity jsou financovány buď krátkodobými finančními zdroji,  

nebo dlouhodobými finančními zdroji, které je nutno rozlišovat podle druhu majetku,  

který má být financován (Landa, 2007). 

 

Krátkodobé financování podniku 

 

Krátkodobé finanční zdroje mají dobu splatnosti do jednoho roku a nejefektivněji  

by jím měl být financován krátkodobý majetek. Ke krátkodobým finančním zdrojům  

dle Landy (2007) patří obchodní úvěr a krátkodobé bankovní úvěry. ,,Krátkodobý finanční 

plán je zaměřen na obstarávání krátkodobých finančních zdrojů cílem zajistit likviditu firmy” 

(Růčková, 2011, s.84). 

 

Dlouhodobé financování podniku 

 

Dlouhodobé financování dle Landy (2007) je spjato s vložením finančních prostředků 

do investic, které jsou financovány v dlouhém časovém období, obvykle několik let.  

U investování je důležité určit správné investiční rozhodnutí. 

 

Vlastní zdroje krytí majetku 

 

Vlastní kapitál tvoří veškeré interní zdroje financování a některé externí zdroje 

financování. Mezi vlastní zdroje financování patří vklady podnikatelů, dary a dotace, vklady 

profesionálních investorů, emise akcií, které mají charakter dodatečného vkladu do podniku  

a jsou označované jako externí zdroje financování (Fotr, Souček, 2011). 

 Interní zdroje financování, které jsou výsledky vlastní podnikatelské činnosti 

podniku uvádí Režňáková (2012) jako nerozdělený zisk z minulých let, zisk běžného období, 

fondy tvořené ze zisku. 

 

Cizí zdroje krytí majetku 

 

Fotr, Souček (2011) klasifikují cizí zdroje jako prostředky, které byly zapůjčeny 

podniku, a podnik je bude muset vrátit. 
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Cizí zdroje financování jsou poskytovány na dluh. Poskytovatel se stává věřitelem  

a podnik dlužníkem. Mají charakter externích zdrojů financování. Cizími zdroji se rozumí 

bankovní úvěry, obchodní úvěry, finanční a provozní leasing, rezervy apod. 

Rezervy jsou účelově vytvořené zdroje financování podnikem na krytí finančně 

náročných výdajů v budoucnosti. Obchodní úvěr je poskytován dodavatelem při pořizování 

zboží, materiálu a dalších hmotných či nehmotných vstupů. Podnik nemusí zaplatit ihned,  

ale v jiném určeném termínu. Doba splatnosti bývá cca 14 dnů, ale i 30 a více dnů. Zpravidla 

je poskytován bezúročně (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). Krátkodobými 

bankovními úvěry je financován oběžný majetek. Podnik za poskytnutí bankovního úvěru 

platí úrok a náklady s ním spojené bance. Dlouhodobé bankovní úvěry jsou poskytovány 

bankami na určité investiční projekty s dlouhou dobou splatnosti. Z podnikového financování 

je dlouhodobým úvěrem investiční úvěr. Investiční úvěr je poskytnut na překlenutí časového 

nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů na investice či na financování investic 

do zařízení, budov apod. Podnik by měl mít pravidelný příjem peněz. Za poskytnutí úvěru  

si banky účtují platby úroků. (Růčková, Roubíčková, 2012). Leasing nabízejí obchodní 

společnosti a banky. Pronájem majetku podniku končí buď přechodem vlastnického práva  

na podnik, nebo se majetek vrací pronajímateli tj. operativní leasing. Leasingové splátky  

jsou daňově uznatelným nákladem. Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem 

majetku. Nájemce bere na sebe všechna rizika a výnosy s ním spojené. Doba pronájmu  

je totožná s ekonomickou životností pronajímaného majetku. Pronajímaný majetek zůstává  

po dobu pronájmu ve vlastnictví leasingové společnosti. Zpětný finanční leasing může být 

formou finančního leasingu a spočívá v odprodeji majetku leasingové společnosti,  

která ho pronajímá nazpět původnímu majiteli (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 

 

 

2.4 Finanční analýza 

 

 Růčková (2011) definuje finanční analýzu jako systematický rozbor získaných dat  

a zahrnuje hodnocení podnikové minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek jako základ pro finanční plánování a následně sestavení finančního plánu 

(Růčková, 2011). 

Jak tvrdí Máče (2006, s. 23), ,,finanční analýza představuje rozbor údajů,  

jejichž prvotním a zpravidla hlavním zdrojem je finanční účetnictví. Analýzou údajů získaných 

zpravidla z finančního účetnictví a účetních výkazů můžeme získat přehled  

o majetkové, finanční a důchodové situaci podniku a dále pak podklady pro finanční 

rozhodování a finanční řízení podniku.“ 
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2.4.1 Uživatelé finanční analýzy  

 
Finanční analýzy mají své určité uživatele, pro které je finanční analýza sestavena  

a kteří ji budou užívat. Také je informačním zdrojem o stavu podniku. Všichni uživatelé  

před zpracováním jakékoli analýzy musí formulovat cíl, ke kterému chtějí dospět 

vypracovanou analýzou. Způsob jakým se úvahy provedení analýzy a co nejpodstatnějšího 

očekávají jednotlivé ekonomické subjekty, ukazuje Obrázek 2.3 (Růčková, 2011). 

 

Obrázek 2.3 Uživatelé finanční analýzy a její zaměření 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. aktualiz. 

vyd. 2011. s. 11. 
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jsou ostatní nepřímo související informace. Nekvantifikovatelné informace jsou zprávy 

vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, 

nezávislá hodnocení, prognózy (Dluhošová a kol., 2010). 

 Účetní výkazy jsou tvořeny informacemi o minulosti i současnosti. Je v nich zobrazen 

stav majetku a zdrojů jeho krytí. Účetními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled 

o peněžních tocích (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). V rámci sestavení finančního plánu 

jsou sestaveny také finanční výkazy, které jsou tvořeny plánem peněžních toků, plánovým 

výkazem zisku a ztrát a plánovou rozvahou. Tyto výkazy nás informují o budoucím stavu 

majetku, toku peněžních prostředků a dopadech způsobu financování. ,,Minimální plánovací 

období je do doby vykázání zisku, splacení úvěru nebo životnosti investice. Výstupy finančního 

plánu musí mít reálné podklady zpracováním dílčích plánů, které musí být propojeny” 

(Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, s. 30). 

 

2.4.3 Výkaz zisku a ztrát 

 
 Pomocí výkazu zisku a ztrát jsou nám zobrazeny výnosy, náklady a tvorba složek 

výsledku hospodaření a je účetním dokumentem zachycující postup reprodukce majetku 

podniku či zajištění služby státní organizací, nazývá se také výsledovkou (Bermanová, 

Knight, Case, 2011). 

Provozní výnos, ,,je uznán jako položka patřící do výkazu zisku a ztrát tehdy, 

 jestliže zvýšení budoucího ekonomického prospěchu, vznikajícího v souvislosti se zvýšením 

aktiv nebo snížením dluhů, lze spolehlivě měřit (ocenit)” Máče (2006, s. 21). Dle výdělkového 

kritéria jsou výnosy uznány v rozsahu a okamžiku, ve kterém byl ukončen výdělkový proces. 

Provozní náklad vyvolá souběžně buď vznikající dluh, nebo snížení aktiv. Náklady 

jsou peněžními částkami, které podnik v daném období účelně vynaložil k získání výnosů,  

ale k jejich skutečnému zaplacení ve stejném období nemuselo dojít (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013). Následující Obrázek 2.4 znázorňuje základní postup výpočtu výkazu zisku  

a ztrát a co do něj spadá. 
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Obrázek 2.4 Zjednodušená struktura VZZ  
  

I. Tržby za prodej zboží 

A. Náklady na prodané zboží 

+ Obchodní marže 

II. Výkony 

B. Výkonová spotřeba 

+ Přidaná hodnota 

C. Osobní náklady 

E. Odpisy 

* Provozní výsledek hospodaření 

N. Nákladové úroky 

* Finanční výsledek hospodaření 

Q. Daň 

*** VH za účetní období 
 

Zdroj: KNÁPKOVÁ, Adriana, PAVELKOVÁ, Drahomíra, ŠTEKER, Karel. Finanční 

analýza: Komplexní průvodce s příklady. 2. rozšířené vydání. 2013. s. 99. 

 

Plánový výkaz zisku a ztrát 

Plánový výkaz zisku a ztrát bývá vyčíslen výnosy, náklady a hospodářským 

výsledkem v počáteční fázi v jednotlivých měsících a následně pak v rocích. Výkazem  

jsou poskytnuty informace o výši hospodářského výsledku, zda bude podnik schopen platit 

úroky i splátky úvěru apod. 

 

Výsledek hospodaření 

 

,,Výsledek hospodaření podniku je rozdílem mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady podniku” (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 37). 

 

Obecný vzorec pro výkaz zisku a ztrát:  

 

Výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) = Výnosy – Náklady    (2.1) 

 

Přidaná hodnota posuzuje hodnoty vytvořené podnikem. Hodnotu, kterou podnikatel 

přidá k hodnotě nakupovaných meziproduktů svou činností. Přidanou hodnotou jsou oceněné 

výrobní faktory podniku (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). Podle Režňákové (2012, s. 9) 

podniky tvořící vysokou přidanou hodnotu jsou schopné získat a udržet si iniciativní 

zaměstnance a motivovat je k výkonnosti a tvořivosti, vytvářet zdroje na investice do nových 

technologií, vytvářet vhodné pracovní podmínky, včas platit své závazky, vyplácet i adekvátní 

odměny poskytovatelům finančních zdrojů (věřitelům a vlastníkům) i platit daně státu. 
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Přidaná hodnota = externí výnosy – externí náklady     (2.2) 

 

V externích výnosech jsou obsaženy tržby za prodej zboží, výrobků a služeb, změnu 

stavu zásob vlastní výroby a aktivace. V externích nákladech jsou náklady na prodané zboží, 

spotřebu materiálu a energii a náklady na externí služby. 

 

 Obchodní marže je rozdílem mezi tržbami za prodej zboží a náklady na prodané 

zboží (Landa, 2007). 

 

Obchodní marže = tržby za prodej zboží – náklady na prodané zboží   (2.3) 

  

 Provozní výsledek hospodaření je označován Režňákovou (2012) také jako provozní 

zisk. Z hlediska hodnocení provozní výkonnosti podniku je provozní výsledek hospodaření 

nejdůležitější. Podle Režňákové (2012) je uznání provozního zisku za nejdůležitější kategorii 

zisku. Provozní výsledek hospodaření je rozdílem provozních nákladů od přidané hodnoty, 

případně připočítáním ostatních provozních výnosů. 

  

Provozní výsledek hospodaření = provozní výnosy – provozní náklady   (2.4) 

 

 Finanční výsledek hospodaření se připočítává, resp. odpočítává k provoznímu 

výsledku hospodaření. Obsahuje finanční řízení kurzovních ztrát, finanční investování  

do obchodovatelných cenných papírů či podílů v jiných podnicích apod. (Režňáková, 2012) 

 

Finanční výsledek hospodaření = finanční výnosy – finanční náklady   (2.5) 

 

  Výsledek hospodaření za běžné účetní období tvoří součet provozního a finančního 

výsledku hospodaření, následuje odečtení daně z příjmů a přičtení mimořádného výsledku 

hospodaření. Výsledný výsledek hospodaření za účetní období se přenáší do rozvahy podniku. 

  

Výsledek hospodaření před zdaněním = celkové výnosy – celkové náklady bez daně z příjmů 

            (2.6) 

 

2.4.4 Rozvaha  

 
Rozvaha je jedním z účetních výkazů zobrazující přehled o majeku podniku a zdrojů 

jeho krytí (Máče, 2006). Rozvaha dává na straně aktiv přehled o výši a struktuře majetku  

a na straně pasiv je uveden způsob financování tohoto majetku (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013, s. 21), jak je znázorněno v obrázku 2.5 . 
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Obr. 2.5  Základní struktura rozvahy 
 

AKTIVA PASIVA 
A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 
B. Dlouhodobý majetek B. Cizí zdroje 
C. Oběžná aktiva  
D. Časové rozlišení aktiv C. Časové rozlišení pasiv 
 

Zdroj: KNAPKOVA, Adriana, PAVELKOVÁ, Drahomír, STEKER, Karel. Finanční 

analýza, 2013. 

 

Aktiva 

Majetková struktura podniku se označuje jako aktiva. Mají podobu hmotnou  

i nehmotnou např. patenty, autorská práva, projekty apod., člení se v rozvaze podle doby 

použitelnosti (Sedláček,2011).  

Jak uvádí následující vzorec celková aktiva jsou součtem stálých, oběžných a ostatních 

aktiv. 

Celková aktiva = Stálá aktiva + Oběžná aktiva + Ostatní aktiva   (2.7) 

 

Máče (2006) jmenuje základní strukturu aktiv takto: 

 

Pohledávky za upsaný základní kapitál ,,zachycují stav nesplacených akcií  

nebo podílů jako jednu z protipoložek základního kapitálu“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013). 

Stálá aktiva jsou dlouhodobý majetek podniku sloužící dlouhodobě a spotřebovávají 

se postupně ve formě odpisů. Součet dlouhodobého majetku tvořící stálá aktiva se vypočítá: 

 

Stálá aktiva = DHM + DNM + Finanční investice                 (2.8) 

 

Oběžná aktiva jsou spotřebována najednou a doba spotřebování není delší než jeden 

rok. Základní složení oběžných aktiv zobrazuje následující vzorec výpočtu oběžných aktiv. 

 

Oběžná aktiva = Zásoby + Dlouh. pohledávky + Kr. pohledávky + Fin. majetek   (2.9) 

 

Ostatních aktiva zachycují zejména zůstatek účtů časového rozlišení, mohou  

v nich být zahrnuty i ztráty z hospodaření. 
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Pasiva 

Pasiva obsahují zdroje financování majetku podniku a nejsou členěna dle času  

jako aktiva. Přebytek dlouhodobého kapitálu nad krátkodobým je pro podnik nehospodárné  

a přebytek krátkodobého kapitálu nad dlouhodobým je pro podnik rizikové (Sedláček, 2011). 

 

Vzorec k celkovým pasivům ukazuje jejich složení: 

Celková pasiva = Vlastní zdroje + Cizí zdroje + Ostatní pasiva             (2.10) 

 

Růčková (2011) uvádí složení pasiv: 

Vlastní kapitál je tvořen vlastními zdroji krytí majetku. Vlastní kapitál  

se dále skládá ze základního kapitálu v peněžním vyjádření vloženým společníky; kapitálové 

fondy, které jsou tvořeny z kapitálových vkladů; fondy tvořené ze zisku; výsledek 

hospodaření a nerozdělený zisk podniku. 

Cizí kapitál obsahuje cizí zdroje financování majetku, za které musí platit úroky  

a ostatní výdaje poskytovateli cizího kapitálu. 

Ostatní pasiva jsou pasiva s časovým rozlišením a mají malý podíl na celkových 

pasivech (Růčková, 2011). 

 

 

Časové rozlišení aktiv a pasiv 

Časová nesourodost mezi výdaji a náklady, příjmy a výnosy. Období, kdy vznik 

jednotlivých položek nesouhlasí s obdobím, ke kterému věcně náleží. (Dluhošová a kol., 

2010). Do časového rozlišení aktiv a pasiv patří přechodné účty - umožňují časové rozlišení 

položek, které se netýkají daného období tj. náklady, výnosy, příjmy a výdaje příštích období. 

Dohadné účty – výše položek týkajícího se období není jistá (Máče, 2006). 

 

Plánová rozvaha  

Plánovou rozvahou je zobrazován očekávaný vývoj majetku podniku a zdrojů  

jeho financování při zahájení podnikatelské činnosti, předpokládaný průběh splácení cizích 

zdrojů, atd. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 

 

Odpisy  

Jsou tvořeny vlastním a interním zdrojem financování a nejsou evidovány v rozvaze 

přímo jako součást vlastního kapitálu. Odpisy je vyjadřováno opotřebení dlouhodobého 

majetku v podniku v určitém období např. rok a současně jsou provozními náklady podniku, 

snižují tím výsledek hospodaření a vstupní cenu dlouhodobého majetku (Režňáková, 2012). 

Součet odpisů za jednotlivé roky se nazývá oprávky a jsou uvedeny v rozvaze. Účetní odpisy 

vyjadřují reálnou velikost opotřebení dlouhodobého majetku. Podnik si sám sestaví odpisový 
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plán a daňové odpisy vyjadřují částky uplatněné při stanovení základu daně z příjmů. Podle 

zákona o dani z příjmu, dle předepsaných způsobů a odpisových sazeb si podnik může 

uplatnit odpisy jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů. (Hrdý, Horová, 2009) 

 
V obrázku 2.6 jsou údaje o výši sazeb odpisových skupin pro rovnoměrné a zrychlené 

odepisování dané státem. 
 
 
Obrázek 2.6 Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování a odpisové koeficienty 
pro zrychlené odpisování hmotného majetku 
 

Od.
sk. 

V prvním roce 
odepisování 

V dalších letech 
odepisování 

Pro zvýšenou 
vstupní/zůstatkovou cenu 

Rovnoměrné 
odpisy 

Zrychlené 
odpisy 

Rovnoměrné 
odpisy 

Zrychlené 
odpisy 

Rovnoměrné 
odpisy 

Zrychlené 
odpisy 

1 20 3 40 4 33,3 3 
2 11 5 22,25 6 20 5 
3 5,5 10 10,50 11 10 10 
4 2,15 20 5,15 21 5 20 
5 1,4 30 3,40 31 3,4 30 
6 1,02 50 2,02 51 2 50 

 
Zdroj: http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/odpisy 

 

2.4.5 Cash flow 

 Výkaz cash flow je přehledem o skutečných peněžních tocích podniku za dané období. 

Zvýšení aktiv vyvolá snížení peněžních prostředků a snížení aktiv způsobí zvýšení peněžních 

prostředků. Zvýšení závazků vyvolá přírůstek peněžních prostředků a naopak. Rozvaha  

je základem pro sestavení výkazu cash flow sledování peněžních toků (Sedláček, 2010)  

a konečný stav peněžních prostředků je součtem položek ve vzorci: 

 

Konečný stav peněz = Počáteční stav peněz + Příjmy – Výdaje              (2.11) 

  

Obrázek 2.7 ukazuje základní složení výpočtu výkazu cash-flow pro přímou  

i nepřímou metodu. 

 
Obr. 2.7 Základní schéma cash flow 
  

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ CF z provozní činnosti 

+ CF z investiční činnosti 

+ CF z finanční činnosti 

Konečný stav peněžních prostředků 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2010, s.61. 
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CF z provozní činnosti je provozní činností představující základní aktivity podniku.  

CF z investiční činnosti zahrnuje nabývání a pozbývání dlouhodobých aktiv. CF z finanční 

činnosti je oblastí, ve které se zobrazí změny vlastního a cizího kapitálu Sedláček (2010). 

 

Metody vykazování cash flow dle Sedláčka (2010): 

a) Přímá metoda je vykazování skutečných příjmů a výdajů. 

Čistá přímá metoda ,,je založena na sledování skutečných příjmů a výdajů  

a jejich agregaci do předem vymezených položek“ (Sedláček, 2010 s. 57) a nepravá 

přímá metoda ,,výnosy a náklady daného účetního období převzaté z výkazu zisku  

a ztrát se korigují o změny položek rozvahy na příjmy a výdaje“ (Sedláček, 2010  

s. 59). 

a) Nepřímá metoda ,,spočívá v úpravě zisku či ztráty z hospodaření o nepeněžní položky 

a o změny položek rozvahy, vyjadřujících rozdíl mezi toky příjmů a výdajů  

a mezi toky výnosů a nákladů“ (Sedláček, 2010 s.62). 

 

Metoda cash flow nepřímé metody je zobrazena v obrázku 2.8 ve zjednodušené 

podobě. Symbolem jsou vyjádřeny jednotlivé položky ve zkratce. Pomocí položek  

se vypočítají celkové příjmy a celkové výdaje. 

 

Obr. 2.8 Zjednodušená bilanční podoba nepřímé metody výkazu cash flow 
  

Symbol Položka Symbol Položka 
EAT + Čistý zisk Změna ČPK + Změna ČPK 
ODP + Odpisy Změna DA + Změna dlouh. aktiv 

Změna BÚ + změna stavu bank. DIV + Dividendy 
Změna EA + Změna vlastního kapitálu   

Změna NZ 
+ změna nerozděleného zisku 

minulých let   
P Příjmy celkem V Výdaje celkem 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. aktualiz. vyd., 

2010, s.62. 

 

 

Plán peněžních toků  

 

Specifikuje předpokládané příjmy a výdaje související s činností podniku. Počáteční 

fáze by měla být zpracována v měsících, v dalších období stačí roční údaje. Pomocí údajů 

získaných z cash flow jsou získávány informace, zda je podnik schopen dostát svých závazků. 
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2.4.6 Tříbilanční systém 

 
 Podle Sedláčka (2011, s.43), ,,proces tvorby zisku je specifikován ve výkazu zisku  

a ztrát. Prostřednictvím nákladů majetek z podniku odtéká, cestou výnosů se opět do podniku 

vrací. Zisk zjištěný z rozdílu toku nákladů a výnosů ve výkazu zisku a ztrát je současně 

vykazován v rozvaze na straně pasiv jako přírůstek vlastního kapitálu. Každý náklad 

představuje snížení vlastního kapitálu a naopak každý výnos jeho zvýšení.” Tříbilanční systém 

je zobrazen v obrázku 2.9. 

 

 
Obr. 2.9 Tříbilanční systém  
 

 

Zdroj: MÁČE, Miroslav. Finanční analýza obchodních a státních organizací: [praktické 

příklady a použití]. Praha, 2006. 

 

2.4.7 Příloha účetní závěrky 

 
Příloha účetní závěrky se dává na konci roku k daňovému přiznání podnikajícího 

subjektu. Knápková, Pavelková, Steker, 2013, s. 58 konkretizují přílohu účetní závěrky takto:  

,,Velmi cenné informace pro zpracovávanou finanční analýzu poskytuje příloha účetní 

závěrky. Vyhláška č. 500/2002 Sb. vymezuje uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících  

a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce.”  

 

2.5 Metody finanční analýzy 

 
 Metody použité ve finančních analýzách jsou různé. V tomto případu se zabýváme 

podle Dluhošové a kol. (2010) deterministickými metodami. Tyto metody jsou používány 

především pro analýzy souhrnného vývoje, struktury a pro analýzu odchylek.  

Výkaz Cash-flow 
 
Počáteční   
stav 
peněžních          Výdaje 
prostředků 
 
 
 
           Konečný 
   Příjmy         stav 
                       peněžních 
  
                         

prostředků                                         

Rozvaha 
 
Stálá        Vlastní 
aktiva         kapitál 
 
        zisk 
 
 
Oběžná       Cizí 
aktiva        kapitál 
 
- peněžní 

prostředky 

Výkaz zisku a ztrát 
 
 
Náklady 
 
 
          Výnosy 
 
 

Zisk 
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Mezi deterministické metody finanční analýzy dle Růčové (2011) patří analýza 

absolutních ukazatelů, analýza tokových a rozdílových ukazatelů, analýza poměrových 

ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. 

2.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 
 Absolutní ukazatelé vycházejí přímo z účetních výkazů. Analyzovaná data  

se porovnávají za daný účetní rok s minulým rokem. Sledují se absolutní změny i procentní 

změny. Obsahuje horizontální analýzu a vertikální analýzu (Máče, 2006). 

 

Sedláček (2011) definuje horizontální a vertikální analýzu: 

 

a) Horizontální analýza je absolutní změnou mezi běžným obdobím a předchozím 

obdobím po řádcích. Informace pro horizontální analýzu jsou získány z rozvahy  

a výkazu zisků a ztrát.  Změny jsou vyjádřené číselně i v procentech.  

 

Absolutní změna = běžné období – předchozí období             (2.12) 

 

b) Vertikální analýza je analýza procentního vyjádření jednotlivých položek výkazu 

v jednotlivých letech. Vertikální analýzou se postupuje odshora dolů ve sloupcích.  

 

     běžné období – předchozí období 

Změna v % =       x 100                       (2.13) 

       předchozí období 

 

2.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 
 Rozdílové ukazatele se orientují na analýzu likvidity podniku. Nejvýznamnějším 

ukazatelem je čistý pracovní kapitál. Má-li být podnik likvidní, musí být přebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Čistý pracovní kapitál je hodnota vyjádřená v peněžním vyjádření, která je rozdílem 

mezi oběžným majetkem a krátkodobými závazky, tzv. čistý disponibilní provozní kapitál  

pro využitelnost v provozu podniku (Landa, 2007) a základní vzorec vypadá následovně: 

 

Čistý pracovní kapitál = krátkodobý oběžný majetek – krátkodobé závazky                (2.14) 
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2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 
 Poměrovými ukazateli se charakterizuje vzájemný vztah dvou položek z účetních 

výkazů pomocí jejich podílu (Máče,2006). Mezi jednotlivé typy poměrových ukazatelů patří: 

ukazatelé rentability, ukazatelé procenta rentability marže, ukazatelé aktivy, ukazatelé 

likvidity, ukazatelé zadluženosti a analýza cash flow. 

 

Ukazatelé rentability 

 

Ukazateli rentability je poměřován zisk s výší zdrojů na vynaložení zisku. Čistý zisk  

je ziskem po odečtení daně z příjmů a nákladových úroků od výsledku hospodaření.  

Při výpočtu ukazatelů rentability se vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztrát (Máče, 2006)  

a při výpočtu ukazatelů rentability je nutné znát jednotlivé formy zisku a jejich navazující 

výpočet je uveden v obrázku 2.10. 

 

 
Obr. 2.10 Postup výpočtu jednotlivých forem zisku 
 
 

Čistý zisk (EAT) = Výsledek hospodaření za účetní období 
+ daň z příjmu za běžnou činnost 
+ daň z příjmu za mimořádnou činnost 

= Zisk před zdaněním (EBT) 
+ nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 
+ odpisy 
= Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) 

 
Zdroj: KNÁPKOVÁ, Adrina, PAVELKOVÁ, Drahomíra, ŠTEKER, Karel. Finanční 

analýza. 2013, s. 44. 

 

 Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu – je ukazatelem rentability celkových aktiv. 

Poměřuje se zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu  

na zdroje financování. 

 
aktivacelková

EBT
ROA  x 100                    (2.15) 

 

 

Ukazatelé aktivity 

 

Ukazatelé aktivity informují, jak efektivně hospodaří účetní jednotka se svými aktivy 

pomocí ukazatelů počtu obrátek a doby obratu. 
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Počtem obrátek se nám ukazuje, kolikrát se určitý druh majetku obrátí ve stanovenou 

dobu a dobou obratu je sledována průměrná doba, za kterou je majetek v určité formě  

než se přemění v tržby (Máče, 2006). 

 

Vzorce doby obratu jednotlivých aktiv: 

 

 Doba obratu celkových aktiv – je poměrem tržeb a celkového vloženého kapitálu 

360/tržby

aktivacelková
aktivcelkovýchobratuDoba                (2.16) 

 Doba obratu zásob – ukazuje nám jak dlouho trvá doba mezi nákupem materiálu  

a prodejem výrobku. Doba je vyjádřená ve dnech. 

360/tržby

zásoby
zásobcelkovýchobratuDoba                 (2.17) 

 Doba obratu závazků – je dobou vyjádřenou ve dnech mezi nákupem zásob  

a platbou za tento nákup. 

360/tržby

závazkykrátkodobé
závazkůchkrátkodobýobratuDoba              (2.18) 

 Doba obratu pohledávek – vyjadřuje dobu od dne vystavení faktury odběratelům  

po příjem peněžních prostředků. 

360/tržby

pohledávky
pohledávekobratuDoba                 (2.19) 

 

Pravidlem solventnosti je dáno, že doba obratu pohledávek musí být menší než doba obratu 

závazků. 

  

 

Ukazatelé likvidity 

 

„Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své splatné závazky, tj. platební 

schopnost. Při řízení likvidity jde o to, mít k danému datu (tj. ve správném čas)  

a v odpovídající podobě (tj. na správném místě) dostatek peněžních prostředků k úhradě 

závazků tzn. podnik je likvidní tehdy, když má k určitému datu k dispozici dostatečné 

prostředky k úhradě svých splatných závazků” (Landa, 2007, s. 3). 

  

Krátkodobá a dlouhodobá analýza ukazatelů likvidity jsou rozlišovány z hlediska 

časového období. Rozlišujeme je na krátkodobou a dlouhodobou likviditu. Jak tvrdí Růčková 

a Roubíčková (2012, s. 117), ,,ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím možno 

platit k tomu, co je nutno platit“. 
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Krátkodobá likvidita je ovlivňována oběžným majetkem a krátkodobými závazky. 

Zejména řízením stavu zásob materiálu, zboží, polotovarů, nedokončené výroby a výrobků. 

Finance uložené v zásobách by se měly přeměnit do pohledávek a z nich na peněžní 

prostředky. Snažení se, aby splacení pohledávek bylo do sjednané doby a riziko nesplacení 

pohledávek bylo co nejmenší a určitou peněžní hotovost mít vždy k dispozici (Landa,2007). 

Dlouhodobá (či střednědobá) likvidita se týká období v dlouhodobém čase pomocí 

strategického finančního plánu s propojením dílčích výrobkových, marketingových, 

personálních, finančních strategií. Součástí jsou analýzy investičních projektů (Landa, 2007). 

 

 

Ukazatelé zadluženosti 

 

 Knápková, Pavelková, Šteker (2013, s.84) tvrdí, že ,,ukazatelé zadluženosti slouží jako 

indikátory výše rizika, jež podnik nese při daném poměru a struktuře vlastního kapitálu  

a cizích zdrojů. je zřejmé, že čím vyšší zadluženost podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, 

protože musí být schopen své závazky splácet bez ohledu na to, jak se mu právě daří.“ 

 Jistá výše zadlužení bývá pro firmu užitečná z důvodu, že cizí kapitál je levnější  

než vlastní, neboť úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku,  

protože jsou daňově uznatelným náklady, snižují tím zisk (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013). 

 

 Ukazatelé cash-flow 

 

 Landa (2007) uvádí ukazatele, kterými je nám ukazováno, jak je podnik schopen 

financovat investiční a finanční potřeby podniku přebytkem z vlastní provozní činnosti. 

Provozní cash-flow v ukazatelích vyjadřuje čistý peněžní tok z provozní činnosti  

před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými složkami. 

 

 Rentabilita tržeb z cash-flow - ,,Ukazatel vyjadřuje finanční výkonnost podniku, 

jeho pokles indikuje buď zvýšení objemu výnosů nebo pokles provozního  

cash-flow” (Landa, 2007, s. 59). 

Rentabilita tržeb z cas- flow = 
tržby

flowcashprovozní
              (2.20) 

 Rentabilita cizího kapitálu z cash-flow - ,,ukazatel vyjadřuje schopnost podniku 

hradit svoje závazky z čistých příjmů (cash-flow) z provozní oblasti, tj. bez použití 

např. krátkodobých nebo dlouhodobých úvěrů” (Landa, 2007, s. 59). 

Rentabilita cizího kapitálu z cas- flow = 
kapitálcizí

flowcashprovozní
             (2.21) 
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 Rentabilita vlastního kapitálu z cash-flow - ,,jedná se o doplňkový ukazatel 

k ukazateli rentability vlastního kapitálu, počítaného jako poměr provozního  

nebo čistého zisku k vlastnímu kapitálu. Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

z cash-flow má tu výhodu, že z výpočtu vylučuje nevýdajové položky, jsou odpisy, 

tvorba rezerv a opravných položek atd.” (Landa, 2007, s. 60). 

Rentabilita vlastního kapitálu z cas- flow = 
kapitálvlastní

flowcashprovozní
            (2.22) 

 

 Likvidita z provozního cash-flow – vyjadřuje se schopnost podniku produkovat 

takový objem čistých provozních finančních prostředků, které postačí k úhradě 

krátkodobých závazků, bankovních úvěrů a výpomocí. Je to jeden z klíčových 

ukazatelů pro analýzu likvidity. 

Likvidita z cash- flow = 
závazkykrátkodobé

flowcashprovozní
               (2.23) 
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3 METODY PLÁNOVÁNÍ INVESTIC A FINANČNÍ VÝSTAVBY 

 

 Metody plánování investice a zvolení nejvhodnějšího zdroje jejího financování 

vychází ze současné situace NOURA-TEX, s. r. o. Finanční výstavba je odvozena z finanční 

analýzy podniku analýzou účetních výkazů, absolutních, rozdílových a poměrových 

ukazatelů. Následuje sestavení krátkodobého a dlouhodobého finančního plánu a srovnání 

s předcházejícím stavem. 

 

3.1 Současná situace NOURA-TEX, s. r. o. 

 Zde jsou popsány základní informace o společnosti, jakým prodejem se zabývá,  

co prodává za sortiment a jaké poskytuje služby. Od současné situace společnosti se odvíjí 

finanční plán pro krátké období i dlouhé. Finanční plán je východiskem finančního plánování 

a je potřeba zhodnotit nynější stav společnosti pomocí vzorců výpočtu finanční analýzy  

a následně finanční analýzou i zhodnotit současný stav s odhadovaným budoucím stavem. 

 

3.1.1 Základní informace 

 

Obchodní jméno:  NOURA-TEX, s. r. o. 

Sídlo:   Blanenská 10, 664 34  Kuřim 

Identifikační číslo: 29355028 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Velkoobchod  

Datum vzniku:  23.2.2012   

Základní kapitál:  200.000,- Kč 

Společníci:  Ali Jamil El Hallak, 100% podíl 

Jednatel:   Ali Hammoud 

Statutární orgán: Ali Hammoud 

Telefon:   755 517 766 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo bank. účtu: 2107543258/2700 

Web:   http://www.nouratex.cz 

E-mail:   nouratex@gmail.com 

Otevírací doba: 

Pondělí – Pátek 7:00 – 17:00 

Sobota – Neděle po domluvě 

 

mailto:nouratex1@gmail.com
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Předmět podnikání 

Společnost NOURA-TEX s. r. o. je obchodní společností, velkoobchod  

se secondhandem a jako hlavní předmět činnosti podnikání má uvedeno výroba, obchod  

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Jádrem činnosti je nákup, 

skladování a prodej zboží v nezměněné formě. Tržby, kterých společnost dosáhne prodejem 

zboží, se použijí  na nákup zboží i doplňování zásob a na úhradu všech nákladů s ním spojené.  

 Ali Hammoud jako jednatel společnosti má na starosti veškerý její chod. 

Podnikatelské činnosti a rozhodování probíhá se společníkem, který má místo pobytu 

v Libanonu.  

Hlavními činnostmi je nákup v zahraničí (nejčastěji v Německu) použitého oblečení  

i textilu. Některé zboží je zcela nové i s visačkami. Zboží je dováženo kamionovou dopravou 

a zaměstnanci předáno na sklad, odkud ho potom třídí dle druhu a následně podle kvality, 

která se dělí na: 

 

a) krémové zboží – kvalita Krém je nejvyšší kvalita, jedná se o moderní nenošené  

nebo minimálně nošené zboží, často i s visačkami, 

b) zboží kvality A – kvalita A je velice dobrá kvalita, je to moderní a málo obnošené 

zboží, 

c) zboží kvality B – kvalita B znamená moderní ale více obnošené zboží, 

Zboží všech těchto tří kvalit a-c je bez žmolků, děr a fleků. 

d) zboží kvality U- kvalita U značí zboží horší kvality, tedy oblečení více obnošené. 

 

Zboží je lisováno po kilech do balíku dle potřeb zákazníků a sezónnosti oblečení. 

Minimální odběr při osobní návštěvě je 5 kg z jednoho sortimentu (tedy např. 5 kg dětský 

zimní mix).  

 Společnost kromě hlavního prodeje poskytuje také služby ve formě výprodejů. Tyto 

výprodeje jsou nazývány ,,bazary“ a jsou pořádány k určitému datu v kulturních domech, 

sokolovnách apod. ve  městě sídla i v okolních městech a většinou jsou pořádány dva až tři 

dny. Oblečení se zde prodává nikoli po kilech, ale po kusech, většinou je to kvalita B  

a oblečení má jednotnou cenu nebo dle druhu. S těmito ,,bazary“ jsou spojené výdaje  

k ve formě placení nájmu ihned v hotovosti za pronajmutí sálu i vynaložené náklady spojené 

s reklamou vždy pro každou pořádanou akci. Její náplní činností by měla být i tato služba 

prodeje v areálu či vedle areálu velkoobchodu, přístupná každý den. 

 

Cíle společnosti 

 Společnost chce dosáhnout zisku a růstu podpory prodeje, která ale může vyvolat 

vysoké investiční výdaje. O rozdělení vytvořeného zisku rozhoduje vlastník společnosti  

a jednatel. Vytvořený zisk a získané příjmy budou použity v první řadě na podporu růstového 

potenciálu trhu jako začínající společnost a musí tedy investovat část nově přijímaných peněz  
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na obnovu provozních aktiv i do nových stálých aktiv. Společnost by měla držet tolik aktiv, 

kolik jich potřebuje ke své činnosti a tudíž by neměla mít méně aktiv než potřebuje, přišla  

by tím o potencionální zákazníky a to si nemůže dovolit. Její snahou musí být získávat 

zákazníky. Je nutno také, aby se společnost zaměřila na řízení pracovního kapitálu společnosti 

a vyhnula se riziku platební neschopnosti.  

 Společnost chce dosáhnout zkrácení obratového cyklu peněz lepším řízením zásob, 

vyjednáváním lepších platebních podmínek u odběratelů či dodavatelů. Efektivním řízením 

složek oběžného majetku dojdeme ke snížení potřeby čistého pracovního kapitálu,  

který potom může společnost použít ke snížení investovaného kapitálu a snížení nákladů 

kapitálu. 

Společnost chce koupit nebo pronajmout menší budovu na prodej zboží označovaného 

jako ,,hrabárna“. V bakalářské práci bude zahrnut pronájem budov a ze sestavených 

plánových výkazů se bude vycházet zda-li by byla možná koupě.  

Společnost by chtěla pořídit dlouhodobý hmotný majetek a nemá finanční zdroje  

na pořízení investice a ve fázi dostávání se na trh by trvalo dlouho než by společnost měla 

vlastní zdroje na pokrytí investice a tím rozšíření možností prodeje a následujících příjmů 

z prodeje, proto si společnost během roku vypůjčí peněžní prostředky od společníka.  

Kdy bude schopna splácet dluh nám ukáže plán výnosů a nákladů v jednotlivých měsících.  

  

 

Stav společnosti NOURA-TEX, s. r. o. k 31.12.2012: 

 

 Společnost nevlastní skoro žádný majetek a budovu má v pronájmu za 75 000 Kč.  

Ve vlastnictví má hydraulický lis, průmyslovou váhu a soubor nábytku. V zásobách je vázáno 

nejvíce peněžních prostředků naopak na bankovním účtě je necelých 5 000 Kč a v pokladně 

se nachází 84 000 Kč. Zásoby tvoří zboží převážně letní kvality KRÉM a A, které mají v sobě 

zahrnuty nejvyšší podíly na zisku. Společnost má sedm zaměstnanců a účetnictví jim  

do konce dubna dělala firma ADMIO, s. r. o., v dalších měsících je zastoupí paní účetní,  

která bude u společnosti zaměstnána na plný úvazek. NOURA-TEX, s. r. o. k 31.12.2012 byla 

ve ztrátě 1 381 348,69 Kč. Obchodní marže tvoří jen 6,85 % z tržeb většinou za prodej 

horších kvalit zboží a přidaná hodnota je v mínusu. 

 

 

3.1.2 Cash flow nepřímou metodou za rok 2012  

 
 Cash flow nepřímou metodou vychází z rozvahy roku 2012 viz. Příloha č. 4 a kapitoly 

2.4.5 Cash flow Obr. 2.7. Tabulka č. 3.1 nám ukazuje pohyby a stav peněžních prostředků  

na konci roku od začátku podnikání s vloženým vkladem peněžních prostředků 200 000 Kč 
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od společníka Aliho Jamila El Hallaka. Údaje jsou uvedeny v tisíci korunách a pod tabulkou 

jsou uvedeny výpočty jednotlivých položek. Konečný stav peněžních prostředků (R.) je 

součtem počátečního stavu peněžních prostředků (P.) a cash flow z provozní činnosti (A.**), 

cash flow z investiční činnosti (B.**) a cash flow z finanční činnosti (C.**). Pro výpočet byl 

použit vzorec č. 2.11, ke kterému se vztahuje tabulka č. 2.8 v kapitole 2.4.5 Cash flow.  

Z následující tabulky č. 3.1 je zřejmé, že konečný stav peněžních prostředků roku 

2012 je 89 000 Kč a shoduje se s finančním majetkem v rozvaze. Je to tedy disponibilní 

množství společnosti, které je velmi nízké. Společnost musí zvýšit prodej zboží. 

 

Tab. č. 3.1 Cash flow nepřímou metodou roku 2012 
 

Řádek Označení položek Typ V tis. Kč 
P. Stav peněžních prostředku na počátku období  200 

Z. Účetní zisk / ztráta před zdaněním (+/-) - 1 381 

A.I Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 42 
A.I.I Odpisy stálých aktiv (+) 42 

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnou činností 

 - 1 339 

A.2. Změny stavů nepeněžních složek pracovního kapitálu  1 608 
A.2.1 Změna stavu pohledávek (+/-) - 260 

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků (+/-) 2 002 

A.2.3 Změna stavu zásob (+/-) - 134 
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  269 

B. Peněžní toky z investiční činnosti   
B. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) -380 

B.** Čistý peněžní tok z investiční činnosti  - 380 

C.** Čistý peněžní tok z finanční činnosti  0 

R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci 
období (2.12) 

 89 

 

 

Výpočet jednotlivých položek z tabulky č. 3.1: 

Částky jsou uvedeny v tisíci korunách. Blíže viz. příloha č. 4 položky rozvahy roku 

2012. 

 A.2      Součet položek A.2.1 až A.2.3. 

A.2.1 Obsahuje změna stavu pohledávek z provozní činnosti, státní daňové 

pohledávky, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních roku 2012  

(60 + 59 + 112 + 29). Pokud nám pohledávky přibudou, znamená to, že nám peníze ubyly, 

proto znaménko mínus. 

A.2.2   Změna stavu krátkodobých závazků (závazků z obchodních vztahů, závazky  

ke společníkům, závazky  zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 

(89 + 1 800 + 39 + 20 + 16 + 38). Společnost má zásoby na skladě to znamená, že peníze jsou 

vynaložené a vázané v zásobách, proto znaménko mínus. 
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 A.2.3   Změna stavu zásob. Společnost má na skladě jen zboží v nákupní hodnotě 

134 000 Kč. 

 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  269 

 

Zahrnuje peníze, které jsou zákazníky posílány na účet či hotově, při placení faktury  

a výdaje vyplacené zaměstnancům, dodavatelům, pronajímateli a další výdaje na získávání 

příjmů. Kladná hodnota CF z provozní činnosti znamená, že společnost má nedostatek 

uhrazených pohledávek a výdaje převyšují příjmy. 

 

B.** Čistý peněžní tok z investiční činnosti  - 380 

 

Do CF z investiční činnosti patří pořízené investice společností v roce 2012  

a to: hydraulický lis 240 000 Kč, průmyslová váha 100 000 Kč, soubor nábytku 40 000 Kč  

a to se znaménkem mínus, neboť na ně byly vynaloženy peněžní prostředky. 

 

 

3.2 Analýza současné situace NOURA-TEX, s. r. o. 

 

Současná situace společnosti NOURA-TEX, s.r. o. je analyzována pomocí některých 

ukazatelů deterministických metod finanční analýzy z kapitoly č. 2.5, kde jsou uvedeny 

v podkapitolách potřebné vzorce pro výpočty daných ukazatelů. 

 

3.2.1 Analýza ukazatelů cash flow 

 

Analýza cash flow pro účely ukazatelů používá cash flow z provozní činnosti. 

V následující tabulce č. 3.2 se nachází údaje za rok 2012 pro výpočet ukazatelů cash flow,  

které po dosazení do vzorce ukazují výši jednotlivých poměrů v tabulce č. 3.3. Částky jsou 

uvedeny v tisíci korunách a hlavním zdrojem pro vstupní data je rozvaha. 

 

Tab. č. 3.2 Vstupní údaje pro výpočet ukazatelů cash flow 
 

 Vstupní data Zdroj 
2012 
V tis. 
Kč 

A. Cash-flow z provozní oblasti CF - 1 339 
B. Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb VZZ (I.+II.1) 461 
C. Cizí kapitál Rozvaha (B.+C.) 2 002 
D. Vlastní kapitál Rozvaha (A) - 1 181 
E. Krátkodobé závazky Rozvaha (B.III) 1 964 
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Uvedenými ukazateli v tabulce č. 3.3 je vyjadřován potenciál společnosti. Pro výpočet 

jednotlivých poměrů ukazatelů cash flow je dáno cash flow z provozní činnosti a položek jim 

určeným z předcházející tabulky č. 3.2. 

 
Tab. č. 3.3  Ukazatelé cash flow 

 

Položky Výpočet Výsledek ukazatele 

Rentabilita tržeb z cash flow A./B. - 2,91 

Rentabilita cizího kapitálu z cash flow A./C. - 0,67 

Rentabilita vlastního kapitálu z cash flow A./D. 1,13 

Likvidita z cash flow A./E. - 0,68 

 

 Pro výpočet ukazatelů jsou použity vzorce č. 2.20 až č. 2.23 z kapitoly 2.5.3 Analýza 

poměrových ukazatelů. Ukazatel tržeb z cash flow vyjadřuje finanční výkonnost společnosti. 

Z tabulky č. 3.3 vyplývá, že výsledek hospodaření společnosti je ve ztrátě. Poměřovaný cash 

flow z provozní oblasti je následující: výše ztráty je třikrát větší než veškeré tržby z prodeje, 

celková ztráta tvoří 60% cizího kapitálu, v poměru cash flow z provozní činnosti s vlastním 

kapitálem tvoří vlastní kapitál přes 100% ztráty. Krátkodobé závazky tvoří přes 60% ztráty  

ve formě cash flow z provozní oblasti. 

 

 

3.2.2 Vertikální analýza rozvahy za rok 2012 

 

Vertikální analýza rozvahy je vyjádření jednotlivých jejich položek jako procentní 

podíl k jediné zvolené základně položené jako 100%. Pro výpočet této analýzy se vychází  

ze vzorce č. 2.13 v kapitole 2.5 Metody finanční analýzy.  

 

Zvolenou základnou pro vertikální analýzu aktiv na další straně v tabulce č.3.4 jsou 

aktiva celkem tudíž 100%. Vertikální analýza aktiv informuje uživatele rozvahy do jakých 

aktiv společnost investovala. Společnost dle tabulky č. 3.4 investovala peněžní prostředky 

převážně do oběžných aktiv. Z oběžných aktiv jsou to hlavně krátkodobé pohledávky. Zásoby 

tvoří 30% oběžných aktiv a jsou v nich uloženy větší peněžní prostředky než v bankách  

a pokladně v hotovosti. Disponibilní peněžní prostředky jsou velmi nízké skoro žádné, proto 

jedním z prvních cílů prodat zásoby a zvýšit jejich obrat 
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Tab. č. 3.4  Vertikální analýza aktiv 

  

Ozn. Rozvaha 
V tis. Kč 

31.12.2012 

Vertikální 
analýza 

(%) 

 Aktiva celkem 821 100,0 

B. Stálá aktiva 338  41,2 

B.II DHM Brutto 380  46,3 

 oprávky 42  5,1 

 DHM Netto 338  41,2 

C. Oběžná aktiva 454  55,3 

C.I Zásoby 134  16,3 

C.III Krát. pohledávky 231  28,1 

C.III.1 Pohl. z obch. vztahů 60  7,3 

C.III.6 Stát- daňové pohl. 59  7,2 

C.III.7 Krát. poskytnuté zálohy 112             13,6 

C.IV Krát. fin. majetek 89  10,8 

C.IV.1 Peníze 84  10,2 

C.IV.2 Účty v bankách 5  0,6 

D.I Časové rozlišení 29  3,5 

D.I.1 Nákl. příštích období 29  3,5 
 
 
  

Pro jednotlivé položky pasiv jsou základnou celková pasiva při výpočtu vertikální 

analýzy. Analýzou pasiv jsme informováni v tabulce č. 3.5 z jakých zdrojů společnost  

svá aktiva financovala. Společnost hlavně financovala svá aktiva cizími zdroji a převážně 

peněžními prostředky získaných od společníků formou krátkodobých závazků. Ke splacení 

má tedy poměrně krátkou dobu a výše závazku je třikrát vyšší než pohledávky. Je nutno,  

aby společnost měla více pohledávek a rychlejší obraty, neboť by měla zvládat splácet dluhy. 

 

Tab. č. 3.5  Vertikálni analýza pasiv 
 

Ozn. Rozvaha 
V tis. Kč 

31.12.2012 

Vertikální 
analýza 

(%) 

 Pasiva celkem 821 100,0 
A. Vlastní kapitál - 1 181 - 143,0 

A.I Základní kapitál 200 24,4 

A.V VH běžného úč. obd. - 1 381 - 168,2 

B. Cizí zdroje 1 964 239,0 

B.III Krát. závazky 1 964 100,0 

B.III.1 Závazky z obch. vztahů 89 10,8 

B.III.4 Závazky ke společ. 1 800 219,0 

B.III.5 Závazky k zam. 39 4,7 

B.III.6 Závazky ze SZ a ZP 20 2,4 

B.III.10 Dohadné účty pasiv 16 1,9 

C.I Časové rozlišení 38 4,6 

C.I.1 Výdaje příštích obd. 38 4,6 
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3.2.3 Vertikální analýza výkazu  zisku a ztrát roku 2012 

 
Ve vertikální analýze výkazu zisku a ztrát v příloze č.4, ze které se vychází, základnou 

100% pro tržby řádek Výnosy a pro náklady řádek Náklady. Základnou pro jednotlivé 

výsledky hospodaření je konečný výsledek hospodaření před zdaněním za běžné účetní 

období. 

Z tabulky č. 3.6 vyplývá, že výsledek hospodaření je ztrátový, protože výnosy tvoří 

jen 25% nákladů. Obchodní marže je v mínusu 23 000 Kč tj. – 4,9% z celkových výnosů  

a přidaná hodnota je v mínusu 813 000 Kč. Provozní výsledek hospodaření je tvoří necelých 

sto procent celkového výsledku hospodaření za běžné účetní období před zdaněním. Odpisy 

tvoří 2,3% z nákladů snižující výpočet daně ze zisku, ale při ztrátě společnost daň z příjmu 

neodvádí. Samotné náklady na služby jsou vyšší než celkové výnosy a je třeba je snížit. 

 

Tab. č. 3.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát roku 2012 

 

Ozn.  Výkaz zisku a ztrát 31.12.2012 V % 

+/- + Obchodní marže - 23 - 4,9 

  VÝNOSY I.+II. 461 100,0 

+/- + Přidaná hodnota - 813 - 44,2 
* = Provozní VH - 1 379 99,9 

* = Fin. VH 2 0,1 

** = VH za běžnou činnost - 1 381 100,0 
*** = VH za účetní období - 1 381 100,0 

**** = VH před zdaněním - 1 381 100,0 

 

 

3.2.4 Analýza čistého pracovního kapitálu 

 
Čistý pracovní kapitál je rozdílem oběžných aktiv a krátkodobých závazků vyjádřený 

v peněžních prostředcích. Kladný čistý pracovní kapitál je dále využitelný v provozu 

společnosti, ale jak je vidět v následující tabulce společnost má záporný pracovní kapitál  

a tudíž není ani likvidní. Údaje jsou použity z přílohy č. 4, rozvahy společnosti roku 2012.  

Jak je už známo společnost nemá pokryty ani závazky, takže nemá žádný čistý 

pracovní kapitál k dalšímu využití. Analýzou je pouze blíže ukázáno, jak je na tom společnost 

přímo z provozní  činnosti. Tabulka č. 3.7 vychází z kapitoly 2.5.3. 
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Tab. č. 3.7  Analýza čistého pracovního kapitálu roku 2012 
 

Výpočet čistého pracovního kapitálu 
Zdroj 
2012 

 V tis. Kč 

Zásoby Rozvaha +  134 

Krátkodobé pohledávky Rozvaha +  231 

Finanční majetek Rozvaha +  89 

Krátkodobý oběžný majetek    454 

Krátkodobé závazky Rozvaha -  1 964 

Běžné bankovní úvěry Rozvaha -  0 

Krátkodobé závazky    1 964 

Čistý pracovní kapitál  = - 1 510 
 

  

 Největší podíl oběžného majetku je obsažen krátkodobými pohledávkami a nejmenší 

podíl je tvořen finančním majetkem. Z předchozí tabulky plyne, že oběžný majetek tvoří 23% 

krátkodobých závazků a společnost musí tedy zvýšit svůj oběžný majetek aspoň o 77%,  

aby nebyla ztrátová z provozní činnosti. Společnost je začínající na trhu a doposud moc 

pohledávek neměla, náklady nejsou irelevantní a má zásoby na skladě, které budou mít 

velkou výnosnost z prodeje v sezóně, takže reálnost dosahování výnosnosti je vysoká, budou 

se muset ale se zvýšením pohledávek ještě o něco zvýšit i náklady, ale v poměru k výnosům 

budou nižší. 

 

3.2.5 Analýza aktivity  

 
V analýze aktivity je hodnocena doba obratu jednotlivých položek,  

po kterou je majetek v určité formě vázán za rok 2012. Hodnoty aktiv a dlouhodobého 

majetku jsou v netto podobě. Pro obrat aktiv, dlouhodobého majetku a doby obratu daných 

položek slouží tabulka č. 3.8 se vstupními daty v tisíci korunách pro výpočty tabulek č. 3.9 a 

č. 3.10, která vychází z údajů rozvahy roku 2012 přílohy č. 4. 

 

Tab. č. 3.8 Vstupní data ukazatelů aktivity 

 

    
Vstupní data Zdroj 2012 V tis. Kč 

A. Krátkodobé pohledávky Rozvaha 231 

B. Zásoby Rozvaha 134 

C. Krátkodobé závazky  Rozvaha 1 964 

D. Aktiva Rozvaha 821 

E. Dlouhodobý majetek Rozvaha 338 

F. Tržby za prodej produktů VZZ (I.+II) 461 
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Tab. č. 3.9 Analýza obratu aktiv a dlouhodobého majetku pro rok 2012 
 
 

Položky Výpočet Hodnota 
Obrat aktiv F./D. 0,56 

Obrat dlouh. majetku F./E. 1,36 
 
 

 Obraty položek z tabulky č. 3.9 by měly být větší než 1. Z toho vyplývá, že obrat aktiv 

nesplňuje minimální požadovanou hodnotu. Hodnota 0,56 je velmi nízkou hodnotou a značí 

neúměrnou majetkovou vybavenost společnosti a jeho neefektivní využití. Hodnotu ukazatele 

bychom mohli zvýšit použitím výnosů místo tržeb, ale hodnota by byla nadhodnocena  

a pro  analýzu nepřesná. Obrat dlouhodobého majetku už přesahuje hodnotu 1. Dlouhodobý 

majetek je koupen a odepisován prvním rokem, není proto nadhodnocen možností pořízení 

formou leasingu. Při budoucí větší odepsanosti by se hodnota obratu dlouhodobého majetku 

ještě zvýšila při stávající výši tržeb. 

 

 

Tab. č. 3.10 Doby obratu jednotlivých položek v roce 2012 
 

Položky Výpočet Počet dnů Počet měsíců 

Doba obratu pohledávek (A./F.) x 360 181 6 

Doba obratu závazků (C./F.) x 360 1 534 51 

Doba obratu zásob (B./F.) x 360 105 4 

  

 Hodnoty v tabulce č. 3.10 jsou doby obratu vyjádřeny ve dnech a zaokrouhleny 

nahoru. Z tabulky vyplývá, že pravidlo solventnosti zde neplatí, neboť doba obratu závazků 

 je 8x větší než doba obratu pohledávek. Počtem dnů u dob obratů jednotlivých položek je 

nám informováno, kolik dní je daný majetek v určité formě vázán než je přeměněn na tržby. 

Následně jsou dny převedeny na měsíce. Jeden měsíc je počítán jako 30 dní.  

Doba obratu zásob je dobou mezi nákupem zboží a jeho následným prodejem,  

která by trvala matematicky zaokrouhleně 4 měsíce. Doba obratu pohledávek trvá přibližně  

6 měsíců a doba obratu závazků neboli doba mezi nákupem zásob a platbou za tento nákup  

by trval 51 měsíců a tj. přes 4 roky. Doba obratu závazků se musí bezprostředně snížit  

a to zvýšením příjmů a tržeb. Doba obratu pohledávek je větší než doba obratu zásob,  

protože  někteří odběratelé platí se zpožděním a využívají dodavatelského úvěru. Výpočet 

počtu obratů i dob obratu je dle vzorců v kapitole 2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 
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3.3 Plánování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů 
  

 Snahou této kapitoly je naplánovat příjmy a výdaje tak, aby společnost byla schopna 

dostát svých závazků a jak dosáhnout zvýšení pohledávek a odbytu. Je velmi obtížné určit 

jaké složení zboží je zahrnuto v tržbách a tudíž i velmi složité vypočítat složení jednotlivých 

budoucích příjmů a nákladů s nimi spojené na jednotlivé položky. Následující tabulky proto 

uvádí průměrné výnosy a náklady pro odhad budoucích výnosů a nákladů. 

 

3.3.1 Analýza výnosů a nákladů 

 
 Společnost nakupuje v zahraničí (převážně v Německu) kamion zboží různého druhu  

a kvality. Složení je pokaždé jiné, takže je nutné udělat aritmetické průměry zvlášť výše 

nákladů a výnosů jednoho kamionu, které jsou zobrazeny v následujících tabulkách. 

Společnost nemá pevně stanovenou výši marže, proto je tak složité odhadnout výši tržeb  

ze zboží a také proto, že neznáme přesné množství jednotlivých druhů, které jsou obsaženy 

v jedné dodávce. 

 

Rozpočet obsahu kamionu výnosů a nákladů na jednotlivé kvality zboží 

 

Pro budoucí odhad výnosů je důležité určit jak se podílí procentuálně jednotlivé 

kvality na obsahu jednoho kamionu a udělat rozpočet z celkových nákladů na danou kvalitu, 

jak ukazuje následující tabulka. 

 
Tab. č. 3.11 Celkové náklady na jeden kamion 
 

Položky Krem A B Afrika Odpad Celkem 
Procentní podíl zboží v % 2,9 10,7 35,7 20,7 30 100 % 
Podíl v kilech (Kg) 400 1 500 5 000 2 900 4 200 14 000  
Cena zboží + doprava (Kč) 8 384 30 935 103 212 59 846 86 733 289 110  
 
 
  Celková cena nákupu za zboží i přepravu činí 289 110 Kč. Množství zboží  

jednotlivých typů kvalit je přibližně stejné v každé dodávce a jeho podíl v kilech i procentech 

je zobrazen v tabulce č. 3.11 (popis kvalit Krém, A a B je v kapitole 3.1.1 Základní informace 

o společnosti). Zboží názvem Afrika je horší než kvalita B a je posíláno určenému 

zákazníkovi do Afriky.  

Cena jednoho kilogramu od německého dodavatele činí 0,75 € tj. 18,86 Kč.  

Pro výpočet eura je stanoven roční kurz roku 2013 ve výši 25,14 Kč/€. Cena za dopravu 

z Německa je 1 000 € neboli 25 140 Kč za jednu kamionovou dopravu 14 000 kg. Náklady  

na dopravu jsou připočteny k ceně zboží a následně rozděleny na jednotlivé kvality  

dle procentního podílu. Celkové náklady na zboží a dopravu jsou součtem:  
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(0,75€ x 14 000) + (1€ x 1 000) = 289 110 Kč a náklady na jeden kilogram včetně dopravy  

je ve výši 20,65 Kč. 

 

Tab. č. 3.12 Složení odpadu 
 

Složení odpadu Podíl v % Podíl v kg 

Bavlněný textil 15 435 

Vlna, koberce do aut 35 1 015 

Kůže 10 290 

Přírodní materiál 40 1 160 

 

V tabulce č. 3.12 je uvedeno složení odpadu, jak se podílí jednotlivé složky  

na celkovém odpadu z jedné dodávky, který činí zhruba 2 900 kg. Odpadem se rozumí, 

takové zboží z dodávky, které se nedá normálně použít pro hlavní prodej a je určeno  

pro likvidaci či vedlejší prodej. Kůže je vykupována firmou v minimálním množství 22 tun. 

Odpad společnosti v roce 2012 byl likvidován a cena za 1 kg činí 6 Kč. V roce 2013 bude 

odpad i prodáván. 

 

Stanovení cen zboží pro odhad výnosů jedné dodávky 

 

 Protože nelze přesně určit počet kil a jednotlivých výrobků pro výpočet příjmů, jsou 

tedy jednotlivé sortimenty zprůměrňovány dle sezónnosti váženým aritmetickým průměrem,  

jehož vzorec je znázorněn níže, a po odhadu s jednatelem společnosti dle jeho informovanosti 

o prodeji jednotlivých sortimentů v kilech. Odhadované ceny za jedno kilo jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 3.13. Snahou je vypočítat výnosy hlavního prodeje z jedné dodávky. 

 Vážený aritmetický průměr je součtem všech hodnot vydělený jejich počtem,  

jak je zobrazeno v následujícím vzorci pro výpočet aritmetického průměru, který je značen 

vodorovným pruhem nad proměnnou x. 

 

Obr. 3.1 Vážený aritmetický průměr 

 

 

Tab. č. 3.13 Odhady průměrných cen jednotlivých kvalit za 1 kg/Kč 
 

Položky Krém A B 
A Letní zboží 171 115 74 
B Jarní/podzimní zboží 169 113 72 
C Zimní zboží 131 88 56 
D Ostatní textil 116 81 52 
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Aby byla cena stanovena co nejpřesněji a tudíž i odhad tržby za jednu dodávku zboží 

byl přesnější, je pro stanovení průměrných cen pro zboží v tabulce č. 3.13 dané sezónnosti, 

použit ceník společnosti a následně jsou pak tyto ceny posouzené i jednatelem společnosti. 

Prodejní ceny a jednotlivé složky nabízeného zboží se nacházejí v příloze č. 7 Ceník 

NOURA-TEX, s. r. o. Průměrná cena je průměr součtů cen druhů zboží dané kvality Krém, A 

či B děleno počtem druhů zboží dle jeho sezónnosti. Částky jsou také stanoveny i po domluvě 

s jednatelem společnosti. 

V tabulce č. 3.14 jsou uvedeny průměrné prodejní ceny za 1kg jednotlivých kvalit,  

které budeme potřebovat pro rozpočet celkových výnosů do tabulky pro obsah jednoho 

kamionu v jednotlivých měsících. Protože v každém měsíci se bude hlavně prodávat oblečení 

a obuv podle ročních období a v každém měsíci i spolu s ostatním textilem jsou  ceny 

každého druhu a kvality vzaty a dále opět zprůměrňovány vzorcem aritmetického průměru 

z předchozí strany. Barevně jsou potom rozděleny dle čtvrtletí. 

 

Tab. č. 3.14 Průměrná prodejní cena zboží za 1kg/ Kč v jednotlivých měsících 
 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen 
Krém 113 132 132 132 145 133 
A 77 89 90 90 98 91 
B 45 54 53 53 60 54 
Výpočet C+D/ 2 B+C+D/3 B+D/2 B+D/2 A+B+D/3 A+D/2 
 

Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Krém 133 145 132 132 132 113 
A 91 98 90 90 89 77 
B 54 60 53 53 54 45 
Výpočet A+D/2 A+B+D/3 B+D/2 B+D/2 B+C+D/3 C+D/2 
 
 

Jednotlivá čísla jsou zaokrouhlena nahoru. Pro sestavení dat v tabulce jsou použita 

data z předchozí tabulky č. 3.13. Složení také opět uvádí předpoklad dle dohody s jednatelem 

společnosti prodej hlavního zboží dle sezónnosti. 

 

Tab. č. 3.15 Průměrné plánované celkové výnosy v daném měsíci na jeden kamion v Kč 
 
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen 
Krém 45 200 52 800 52 800 52 800 58 000 53 200 
A 115 500 133 500 135 000 135 000 147 000 136 500 
B 225 000 270 000 265 000 265 000 300 000 270 000 
Celkem 385 700 456 300 452 800 452 800 505 000 459 700 
 
Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Krém 53 200 58 000 52 800 52 800 52 800 45 200 
A 136 500 147 000 135 000 135 000 133 500 115 500 
B 270 000 300 000 265 000 265 000 270 000 225 000 
Celkem 459 700 505 000 452 800 452 800 456 300 385 700 
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Pro výpočet byly použity údaje z výsledné tabulky č. 3. 14 odhadující průměrné ceny 

za jeden kilogram typů kvalit zboží a tabulky č. 3.11  podílů zboží jednotlivých kvalit 

v jednom kamionu pro další propočty. V těchto výnosech nejsou obsaženy výnosy za prodej 

daného zboží pro prodej do Afriky a za odpad, jsou zahrnuty až tabulce ročního plánování 

v příloze č. 8. 

 

Provozní plánované náklady v měsíci 

 

Při plánování nákladů vycházíme z minulého roku 2012 a budoucích potřeb  

přistupuje se s pesimistickým přístupem k odhadu těchto nákladů na jeden měsíc. 

 
Tab. č. 3.16 Plánované náklady v základním měsíci 
 
Položka Postup Výše nákladů v Kč 
Náklady na jeden kamion  289 110 
Osobní náklady  (7x12 000) 84 000 
Náklady na SZ a ZP (0,25x84 000) + (0,09x84 000) 28 560 
Nájem + inkaso  75 000 
Telefonní služby  5 000 
Inzerce    900 
Mytí přepravního automobilu (150x4) 600 
Ostatní předpokládané náklady  50 000 
Pohonné hmoty  5 500 
Celkem  538 170 
 

 

Společnost má sedm zaměstnanců a od nového roku jsou zaměstnáni na plný úvazek. 

Hrubá mzda jednoho zaměstnance činí 12 000 Kč. Plat jednatele je pružný, neboť společnost 

nemá finanční prostředky na placení jeho funkce a vzhledem k rodinnému vztahu s hlavním 

společníkem není tato domluva problém. Plat pro jednatele není proto v tabulce č. 3.16 

zahrnut do nákladů, až v celkovém ročním plánování v příloze č. 8. 

Z tabulky č.3.16 vyplývá, že celkové provozní náklady jsou ve výši 538 170 Kč. 

Zpracované a prodané zboží jednoho kamionu za jeden měsíc nestačí k podnikání,  

protože výnosy jednoho kamionu jsou v průměru 450 000 Kč hlavního prodeje. Společnost 

musí zakoupit další kamion a na to ji nezůstávají peněžní prostředky, musí tedy společník 

zaplatit do dalšího měsíce minimálně dva kamiony. 

 

3.3.2 Sestavení plánových výkazů 

 
 Sestavení ročního plánu výnosů a nákladů v obecnější podobě. Společnost může 

investovat, mít další náklady a výdaje, které se nedají očekávat. První tři měsíce začínajícího 

podnikání jsou popsány podrobněji, dále následuje popis jednotlivých čtvrtletí, které vychází 
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z přílohy č. 8. Předpokládá se, že platby na bankovní účet budou ve výši 40 % výnosů, platby 

v hotovosti budou ve výši 25 % a výše pohledávek je odhadována na 35 %. Prodej odpadu  

je domluven na částce 3 Kč/ kg. a likvidace odpadu bude stát společnost 6 Kč/kg. Odpad  

je složen z různých druhů tkanin a textilu a prodej i likvidace má pro každý druh svou cenu,  

ale dohoda s jednatelem stanovila vyšší cenu pro likvidaci a nižší pro prodej. Dodavatelské 

úvěry budou splaceny každý měsíc a poskytováno po dobu tří měsíců. 

 Jelikož má jednatel pružnou mzdu, je třeba přepočítat se zvýšením mzdy i sociální  

a zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem. Spotřeba materiálu obsahuje pásky (3Kč/m) 

v hodnotě 1 500 Kč, pytle v ceně 40 000 Kč, 30 velkých pytlů za  1 500 Kč a další pomocný 

materiál. Příloha č. 8 je popsána v následujících odstavcích k období, ke kterému se její daný 

popis vztahuje.  

 

Leden 

 V tomto měsíci je plánovaná koupě jednoho kamionu na dodavatelský úvěr na tři 

rovnoměrné splátky. Jedna splátka činí 86 730 Kč. Společnost má potencionální zákazníky, 

ale nepředpokládá se 100 % odbyt. Závazky ke společníkovi vzrostly, je tedy nutno zvýšit 

odbyt. Náklady služeb na poskytování bazarů budou prvních šest měsíců ve výši 24 000 Kč  

tj. 4 bazary za jeden měsíc. Společností budou poskytovány dodavatelské úvěry a proběhne 

úhrada pohledávek z předešlého roku. 

 

Únor 

 Společnost stále nedosahuje ziskovosti, její výsledek hospodaření se nachází dále 

v mínusu, je potřeba koupit a prodat více dodávek z kamionů, aby společnost byla schopna 

dále podnikat.  Společník musí doplatit zbytek výdajů, protože tržby nepokryjí výdaje. 

Počítáme s koupí dvou kamiónů a uhrazenými tržbami ve výši 65% z měsíčních výnosů, 

pohledávky budou odhadovány na 35 %, platby na bankovní účet budou tvořit 40% a platby 

v hotovosti 25%. Předpokládá se, že prodej odpadu bude 50 % a zbytek bude zlikvidován. 

Bude splacena první splátka dodavatelského úvěru a závazek ke společníkům se opět zvyšuje, 

protože příjmy stále nepokryjí výdaje. 

 

Březen 

V měsíci březen se plánuje koupě tří dodávek a jeho následného prodeje. 

V odhadování tržeb za prodej služeb a vlastních výkonů vycházíme z pesimistického pohledu 

minulého roku. Spotřeba pomocného materiálu bude levnější, protože dodavatel při velkém 

odběru poskytuje slevu. Po čtvrtletním propočtu se naplánují další možnosti. 

 

Druhé čtvrtletí 

Velký zvrat by měl nastat v dubnu, kdy bude zboží prodáno do Afriky.  

Jelikož zákazník požaduje 22 000 kg textilu, muselo být zboží celou dobu na skladě  
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než se nashromáždilo určené množství. Zboží do Afriky je za cenu 1,5 € v přepočtu 37,71 Kč 

za jeden kilogram. Dopravu hradí zákazník. Protože se očekávají velké výnosy i příjmy, bude 

mít společnost na úhradu 4 kamionů zboží. V druhém čtvrtletí se pronajme budova  

pro ,,hrabárnu“ a přijmou se další dva zaměstnanci na obsluhu.  

V květnu může společnost splatit dluh ke společníkovi z roku 2013 a dále začít splácet 

dluh z roku 2012. Je-li mu zvyšována mzda, výše platby sociálního i zdravotního pojištění  

za zaměstnance se bude zvyšovat. Jednateli se zvýší mzda na 30 000 Kč a počítá se s dalším 

postupným zvyšováním jeho platu. Sedm zaměstnanců ale nestihne zboží přebrat,  

proto je větší část pořád v zásobách, proto se následující měsíc přijmou další dva zaměstnanci. 

 Od června jsou poskytovány služby ve formě bazarů. V tento měsíc proběhnou čtyři 

bazary a náklady na jeden bazar činí 6 000 Kč, z toho 3 000 Kč nájem a 3 000Kč náklady  

na propagaci konání bazaru. 

 

Třetí čtvrtletí 

Od července se předpokládá, že prodaný odpad bude ve výši 60% a likvidace 40%,  

to znamená, že prodaný odpad v červenci a září bude činit 143 724 Kč oceněný nákupní 

sazbou a likvidace odpadu 95 816 Kč oceněná nákupní sazbou. Prodejní cena odpadu bude 

činit 431 172 Kč. Tyto údaje se vztahují pro 4 dodávky, pro 3 dodávky činí nákupní cena  

pro prodej 107 793 Kč a pro likvidaci odpadu 71 862 Kč. Prodejní cena je 323 379 Kč a cena 

likvidace činí 431 172 Kč. Dále budou v měsíci červenec a srpen prodány zásoby z roku 2012 

v kvalitě Krém a A. Zásoby byli oceněny na 30 Kč za kilo v roce 2012 tj. zaokrouhleně 4 467 

kg zboží. V roce 2013 je toto zboží oceněno na 125 Kč/kg, celkové výnosy tedy činí  

558 375 Kč. 

Je nutno dokoupit na začátku čtvrtletí vybavení, které bude dlouhodobým hmotným 

majetkem a bude v něm obsaženo šest vozíků (cena za 1 ks 9 000Kč), ,,pískováčku“ v ceně 

50 000 Kč. Společnost má v plánu přijmout další dva zaměstnance za mzdu ve výši 12 000 

Kč/ měsíc pro jednoho. Bazarové akce, které byly uskutečňovány čtyřikrát do měsíce budou 

rozšířeny na dvanáct bazarových akcí za měsíc, mimo měsíc srpen, kdy bude týdenní 

dovolená a měsíc prosinec, kdy bude dovolená daná od 23.12.2012 do 1.1.2013. 

 

Čtvrté čtvrtletí 

  Ve čtvrtém čtvrtletí v měsíci prosinec budou společností zakoupeny dva automobily 

v ceně 6 000 €, které budou dovezeny z Německa. Odepisování je ve formě rovnoměrných 

odpisů. Dluh vůči společníkovi se bude splácet v každém měsíci po 100 000 Kč a z kladného 

výsledku hospodaření bude část splacena společníkovi, určená procentní částka do zákonného 

rezervního fondu. Zbytek se nechá na bankovním účtu a v pokladně. 
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4 HODNOCENÍ VYUŽITELNÝCH METOD V s. r. o. 

Hodnocení finanční situace společnost za rok 2013 je v následující tabulce č. 4.1. 

Posuzuje skutečný stav předešlého roku a plánovaného roku, ve kterém skutečně začne 

obchodovat. 

 
Tab. č. 4.1  Horizontální analýza aktiv 
 
 

Ozn. Rozvaha 
Skutečnost 

Plánová 
rozvaha Horizontální analýza 

v tis. Kč 

2012 2013 rozdíl Index v % 

 Aktiva celkem 821 6 952 6 131 88,2 
B. Stálá aktiva 338  516 178 34,5 
B.II DHM Brutto 380  628 248 39,5 
 oprávky 42  112 70 43,8 
 DHM Netto 338  516 178 34,5 
C. Oběžná aktiva 454  5 807 5 353 92,2 
C.I Zásoby 134  836 702 84,0 
C.III Krát. pohledávky 231  899 668 74,3 
C.III.1 Pohl. z obch. vztahů 60  899 839 93,3 
C.III.6 Stát- daňové pohl. 59  - - 59 - 100 

C.III.7 
Krát. poskytnuté 
zálohy 112  - - 112 - 100 

C.IV Krát. fin. majetek 89  4 071 3 982 97,8 
C.IV.1 Peníze 84  3 622 3 538 97,7 
C.IV.2 Účty v bankách 5  449 444 98,9 
D.I Časové rozlišení 29  630 601 95,4 
D.I.1 Nákl. příštích období 29  - - 29 - 100,0 
D.I.3 Příjmy příštích období - 630 630 100,0 

 
 

 Horizontální analýza rozvahy vykazuje značné změny ve výsledcích struktury majetku 

i zdrojů jeho krytí. Jak můžeme vidět z tabulky č. 4.1 velkou míru tvoří oběžná aktiva 

společnosti a krátkodobý finanční majetek na jejich financování. Změny oproti roku 2012 

jsou skoro stoprocentní 

V tabulce č. 4.1 je vidět, že společnost na konci roku nevykazovala výstupy svých 

možností, jak je dokazováno údaji z plánového roku 2013. Efektivní financování, tj. získání 

opodstatněné výše zdrojů financování při co nejnižších nákladech financování, vycházející 

z potřeby dlouhodobého majetku a způsobu řízení čistého pracovního kapitálu. Investice   

se promítají i do majetkové struktury podniku a zásadním způsobem ovlivňují strukturu 

financování. Struktura financování ovlivňuje pak náklady kapitálu, které závisí na bezrizikové 

výnosové míře a přirážce za riziko podstupované vlastníkem nebo věřitelem. 
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Tab. č. 4.2 Horizontální analýza pasiv 
 
 
 

V tis. Kč 

 Pasiva 2012 2013 Rozdíl Index v % 

 Pasiva celkem 821 6 952 6131 88,2 

A. Vlastní kapitál - 1 181 4 626 5 807 125,5 
A.I Základní kapitál 200 200 0 0 

A.V VH běžného úč. obd. - 1 381 5 850 7 231 123,6 

 VH minulých let - - 1 381 - 1 381 - 100,0 

B. Cizí zdroje 1 964 1 748 - 176 - 10,1 
B.III Krát. závazky 1 964 - - 1 964 - 100,0 

B.III.1 Závazky z obch. vz. 89 - - 89 - 100,0 

B.III.4 Závazky ke společ. 1 800 1 590 - 210 - 13,2 

 Závazky k jednateli - 40 40 100,0 

 Závazky k majiteli - 1 550 1 550 100,0 
B.III.5 Závazky k zam. 39 108 69 63,9 

B.III.6 Závazky ze SZ a ZP 20 50 30 60,0 

B.III.10 Dohadné účty pasiv 16 - - 16 - 100,0 
C.I Časové rozlišení 38 578 540 93,4 

C.I.1 Výdaje příštích obd. 38 578 540 93,4 

 

 
Společnost za daných podmínek dosáhne kladného výsledku hospodaření ve výši pět 

miliónů. Dosavadní výsledek hospodaření lze ovlivňovat účetními postupy, zejména 

metodami oceňování zásob, odepisování dlouhodobého majetku, tvorby a čerpání rezerv. 

Výnosy a i zisk může podnik dosahovat i z prodeje vlastního majetku (zařízení, budov, 

pozemků), přičemž nemusí docházet k uspokojování potřeb zákazníků, ale naopak může 

docházet k likvidaci majetkové podstaty podniku a ohrožení jeho perspektivy. 

Obdobné může podnik dosahovat zisk úsporou nákladů, která může vést ke ztrátě 

klíčových zákazníků, zaměstnanců, případně omezení inovačního potenciálu podniku  

a k celkové stagnaci podniku. 

Zisk je možné dosahovat i z důvodu spekulaci na trhu např. s finančními instrumenty. 

Riziko spekulování na finančních trzích může neúměrně zvyšovat celkové riziko podnikání  

a dosažený zisk nemusí odpovídat míře podstupovaného rizika. V tradičních ukazatelích 

rentability není míra podstupovaného rizika zohledněna. 

 

Zásadní vliv na tvorbě hodnoty v podniku mají: 

Růst příjmů, který je možno dosahovat dalšími investicemi, mezi rozhodující hodnoty 

podniku patří míra investic a jejich výnosnost. 

Řízení nákladů, tj. efektivnost podnikových činností (snižování nákladů, zvyšování 

organizační výkonnosti, tj. manažerské zkušenosti a odbornost, schopnost uskutečnit 

zvolenou strategii, podnikatelský duch neboli zlepšovatelství). Marže je nejdůležitější 

generátor hodnoty. 
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Hodnocení z výkazu zisku a ztrát 
 
Tab. č. 4.3 Výkazu zisku a ztrát roku 2012 a 2013 
 

Ozn.  Výkaz zisku a ztrát 
Skutečnost 
V tis. Kč 

Plánový 
VZZ 

2012 2013 
I. + Tržby za prodej zboží 336 27 418 

A. - Nákl. vynal. na prodej 359 11 275 
+/- + Obch. marže - 23 16 143 
II.  Výkony 125 - 

  II.1 + Tržby za prodej vl. služeb 125 - 
  VÝNOSY I.+II. 461 27 418 

B.  Výkonová spotřeba 915 6 351 
  B.1 - Spotřeba mat. a energie 336 5 612 
  B.2 - Služby 579 739 

+/- + Přidaná hodnota - 813 9 792 
  VH před zdaněním - 1 381 5 850 

 
 
 Z tabulky č. 4.3 je zřejmé, že obchodní marži tvoří větší část peněžních prostředků  

než přidaná hodnota. Celkové plánové výnosy jsou ve výši 27 418 000 Kč za 12 měsíců. 

V roce 2012 byla obchodní marže i přidaná hodnota v záporném čísle. Pro společnost  

to znamenalo vysokou ztrátu. Náklady na vynaložený prodej by činily 11 275 000 Kč a jsou  

ve výši 41 % výnosů. 
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ZÁVER 

 
Společnost podnikala v roce 2012 sedm měsíců a dosáhla velké ztráty z důvodu 

nesprávného a nekompetentního vedení jednatele a jeho následného odstoupení. Faktury  

společnosti nebyly označovány podnikatelským jménem společnosti a navíc byly vesměs 

ztraceny. Účetnictví společnosti bylo založeno až po několika měsících (externí firmou).  

Až po nástupu pana Aliho  Hammouda dostala společnost ,, novou šanci“ začít podnikat.  

Společnost začínala podnikat na jaře a než se rozběhla její podnikatelská činnost, měla 

hlavně zásoby letního zboží, které na konci roku pro společnost představovalo největší 

výnosovou hodnotu, neboť bylo kvality Krém a A. Toto zboží se následně plánuje prodat 

v třetím čtvrtletí roku 2013 a tím získá větší obnos výnosnosti. 

Plánování výnosů je u toho druhu podnikání velmi složité. Výnosy jsou rozpočítávány 

podrobněji, neboť zkombinovat odhad ceny pro jednotlivé kvality, druhy zboží  

a dle sezónnosti s rozdílným složení zboží v kamionu je náročné. 

Společnost si nemůže zažádat o vrácení DPH z dlouhodobého pořízeného majetku  

ve výši 380 000 Kč pro  nejasnost pořizovacích dokladů.  Jelikož na konci roku 2012 byla  

ve velké ztrátě, nedostala by od banky úvěr. Proto je na začátku roku využit dodavatelský 

úvěr s dobou splatnosti tři měsíce.  

V daných měsících je v první řadě snahou použít finanční prostředky z příjmů  

na placení výdajů společnosti, potřebných pro její podnikatelskou činnost a na výdaje  

pro rozšíření prodeje, dále mohou být společníkovi spláceny závazky.  

V prvním čtvrtletí roku 2013 by byla společnost ještě ztrátová a to z důvodu 

nedostatečných finančních prostředků, neboť i majitel by v tomto období neměl dostatek 

finančních prostředků na koupi alespoň tří dodávek. Společnost by dosáhla kladného výsledku 

hospodaření až v druhém čtvrtletí.  

NOURATEX, s. r. o. by za daných podmínek mohla v roce 2013 dosáhnout 

miliónového zisku před zdaněním. Celý zisk po zdanění je ale nutno vynaložit na úhradu 

závazků vůči společníkovi a na rozšíření podnikání i v dalším roce. Hlavním cílem je 

odstranění ztrátovosti splátkami z kladného výsledku hospodaření jednotlivých měsíců, které 

jsou uvedeny v příloze.  

Společnost by měla nakoupit by měla navýšit i svůj dlouhodobý majetek. Místo nájmu 

by mohla investovat do budov či do rozšíření podnikání i na jiných místech. Také by se měla 

co nejefektivněji zbavit neprodejného zboží, případně je likvidovat.  
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dlouh.  dlouhodobý 
d.  dodavatelský 
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EBIT  zisk před úroky a zdaněním 
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pohl.  pohledávky 
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resp.  respektive 
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s. r. o.  společnost s ručením omezeným 
sk.  skupina 
společ.  společníci 
SWOT  analýza silných a slabých stránek 
SZ  sociální zabezpečení 
tis.  tisíc 
tj.  to je 
tzn.  to znamená 
tzv.  tak zvaný 
úč.  účetní 
VH  výsledek hospodaření 
viz.  odkaz na jinou stránku 
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Příloha č. 3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát roku 2012 a 2013 
 
 
 

Ozn.  Výkaz zisku a ztrát 2012 Vertik. 
analýza 

2013 
Vertik. 
analýza 

   V tis. Kč V % V tis. Kč V % 

I. + Tržby za prodej zboží 
336 72,9 27 418 100,0 

A. - Nákl. vynal. na prodej 
359 77,9 11 275 41,1 

+/- + Obch. marže 
- 23 - 4,9 16 143 58,9 

II.  Výkony 
125 27,1 0 0 

  II.1 + Tržby za prodej vl. služeb 
125 27,1 0 0 

  VÝNOSY I.+II. 
461 100,0 27 418 100,0 

B.  Výkonová spotřeba 
915 49,7 6 351 61,7 

  B.1 - Spotřeba mat. a energie 
336 18,3 5 612 54,5 

  B.2 - Služby 
579 31,5 739 7,1 

+/- + Přidaná hodnota 
- 813 - 44,2 9 792 95,1 

C.  Osobní náklady 
479 26,0 2 066 20,0 

  C.1 - Mzdové náklady 
360 19,6 1 542 15,0 

  C.3 - Náklady na SZ a ZP 
119 6,5 524 5,1 

D. - Daně a poplatky 
18 1 - - 

E. - Odpisy 
42 2,3 112 1,2 

H. - Ostatní provozní náklady 
27 0,2 1 764 17,1 

I.  NÁKLADY 

B.+C.+D.+E.+H 
1 840 100,0 10 293 100,0 

* = Provozní VH 
- 1 379 99,9 5 850 100,0 

N. - Nákladové úroky 
6 - - - 

O. + Ostatní fin. náklady 
8 - -  

* = Fin. VH 
2 0,1 -  

** = VH za běžnou činnost 
- 1 381 100,0 5 850 100,0 

*** = VH za účetní období 
- 1 381 100,0 5 850 100,0 

**** = VH před zdaněním 
-1 381 100,0 5 850 100,0 
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Příloha č. 4 Vertikální analýza rozvahy roku 2012 a 2013 
 
 

Ozn. Rozvaha 

Skutečnost 
v tis. Kč 

Vertikální 
analýza 

Plánová 
rozvaha 
v tis. Kč 

Vertikáln
í analýza 

2012 V % 2013 V % 

 Aktiva celkem 821 100,0 6 952 100,0 

B. Stálá aktiva 338  41,2 516 7,4 

B.II DHM Brutto 380  46,3 628 9,0 

 oprávky 42  5,1 112 1,6 

 DHM Netto 338  41,2 516 7,4 

C. Oběžná aktiva 454  55,3 5 807 83,5 

C.I Zásoby 134  16,3 836 12,0 

C.III Krát. pohledávky 231  28,1 899 12,9 

C.III.1 Pohl. z obch. vztahů 60  7,3 899 12,9 

C.III.6 Stát- daňové pohl. 59  7,2 - - 

C.III.7 Krát. poskyt. zálohy 112  
                  

13,6 - - 

C.IV Krát. fin. majetek 89  10,8 4 071 58,6 

C.IV.1 Peníze 84  10,2 3 622 52,10 

C.IV.2 Účty v bankách 5  0,6 449 6,5 

D.I Časové rozlišení 29  3,5 630 9,1 

D.I.1 Nákl. příštích období 29  3,5 - - 

D.I.3- Příjmy příštích obd. - - 630 9,1 

 Pasiva celkem 821 100,0 6 952 100,0 

A. Vlastní kapitál - 1 181 - 143,0 4 626 66,5 

A.I Základní kapitál 200 24,4 200 28,8 

A.V VH běžného úč. obd. - 1 381 - 168,2 5 850 84,2 

 VH minulých let - - - 1 381 - 19,9 

B. Cizí zdroje 1 964 239,0  1 748 25,1 

B.III Krát. závazky 1 964 100,0 - - 

B.III.1 Závazky z obch. vz. 89 10,8 - - 

B.III.4 Závazky ke společ. 1 800 219,0 1 590 22,9 

B.III.5 Závazky k zam. 39 4,7 108 1,6 

B.III.6 Závazky ze SZ a ZP 20 2,4 50 0,7 

B.III.10 Dohadné účty pasiv 16 1,9 - - 

C.I Časové rozlišení 38 4,6 578 8,3 

C.I.1 Výdaje příštích obd. 38 4,6 578 8,3 
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Příloha č. 5  Horizontální  analýza rozvahy pro rok 2012 a 2013 v tis. Kč 
 
 

 

Ozn. Rozvaha 

Skutečnost 
Plánová 
rozvaha 

Horizontální analýza 
v tis. Kč 

2012 2013 rozdíl Index v % 

 Aktiva celkem 821 6 952 6 131 88,2 

B. Stálá aktiva 338  516 178 34,5 

B.II DHM Brutto 380  628 248 39,5 

 oprávky 42  112 70 43,8 

 DHM Netto 338  516 178 34,5 

C. Oběžná aktiva 454  5 807 5 353 92,2 

C.I Zásoby 134  836 702 84,0 

C.III Krát. pohledávky 231  899 668 74,3 

C.III.1 Pohl. z obch. vztahů 60  899 839 93,3 

C.III.6 Stát- daňové pohl. 59  - - 59 - 100 

C.III.7 
Krát. poskytnuté 
zálohy 112  - - 112 - 100 

C.IV Krát. fin. majetek 89  4 071 3 982 97,8 

C.IV.1 Peníze 84  3 622 3 538 97,7 

C.IV.2 Účty v bankách 5  449 444 98,9 

D.I Časové rozlišení 29  630 601 95,4 

D.I.1 Nákl. příštích období 29  - - 29 - 100,0 

D.I.3 Příjmy příštích období - 630 630 100,0 

 Pasiva celkem 821 6 952 6131 88,2 

A. Vlastní kapitál - 1 181 4 626 5 807 125,5 

A.I Základní kapitál 200 200 0 0 

A.V VH běžného úč. obd. - 1 381 5 850 7 231 123,6 

 VH minulých let - - 1 381 - 1 381 - 100,0 

B. Cizí zdroje 1 964 1 748 - 176 - 10,1 

B.III Krát. závazky 1 964 - - 1 964 - 100,0 

B.III.1 Závazky z obch. vz. 89 - - 89 - 100,0 

B.III.4 Závazky ke společ. 1 800 1 590 - 210 - 13,2 

 Závazky k jednateli - 40 40 100,0 

 Závazky k majiteli - 1 550 1 550 100,0 

B.III.5 Závazky k zam. 39 108 69 63,9 

B.III.6 Závazky ze SZ a ZP 20 50 30 60,0 

B.III.10 Dohadné účty pasiv 16 - - 16 - 100,0 

C.I Časové rozlišení 38 578 540 93,4 

C.I.1 Výdaje příštích obd. 38 578 540 93,4 
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Příloha č. 6 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát roku 2012 a 2013 v tis. Kč 
 
 
 
 

Ozn.  Výkaz zisku a ztrát 

Skutečnost 

 

Plánový 

VZZ 

Horizontální analýza 

2012 2013 Rozdíl  % 

I. + Tržby za prodej zboží 336 27 418 27 082 98,8 
A. - Nákl. vynal. na prodej 359 11 275 10 916 96,8 
+/- + Obch. marže - 23 16 143 16 166 100,1 
II.  Výkony 125 0 - 125 - 100,0 

  II.1 + Tržby za prodej vl. 
služeb 125 0 - 125 - 100,0 

  VÝNOSY I.+II. 461 27 418 26 957 98,3 
B.  Výkonová spotřeba 915 6 351 5 436 85,6 
  B.1 - Spotřeba mat. a energie 336 5 612 5 276 94,0 
  B.2 - Služby 579 739 160 21,7 
+/- + Přidaná hodnota - 813 9 792 10 605   108,3 

C.  Osobní náklady 479 2 066 1 587 76,8 
  C.1 - Mzdové náklady 360 1 542 1 182 76,7 
  C.3 - Náklady na SZ a ZP 119 524  405 77,3 
D. - Daně a poplatky 18 - - 18 - 100,0 
E. - Odpisy 42 112 70 62,5 
H. - Ostatní provozní nákl. 27 1 764 1 737 98,5 
I.  NÁKLADY 

B.+C.+D.+E.+H 1 840 10 293 8 453 82,1 
* = Provozní VH - 1 379 5 850 7 229 123,6 
N. - Nákladové úroky 6 - - 6 - 100,0 
O. + Ostatní fin. náklady 8 - - 8 - 100,0 
* = Fin. VH 2 - - 2 - 100,0 
** = VH za běžnou činnost - 1 381 5 850 7 229 123,6 
*** = VH za účetní období - 1 381 5 850 7 229 123,6 
**** = VH před zdaněním -1 381 5 850 7 229 123,6 
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Příloha č. 7 Ceník NOURA-TEX, s. r. o. 
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Příloha č. 8 Roční plánování v Kč 

 

 

 

Výnosy a příjmy Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Výnosy 447 100 1 002 428 1 448 228 2 547 330 2 558 965 2 377 765 

Krém, A, B 447 100 912 600 1 358 400 1 358 400 2 020 000 1 838 800 

Afrika 0 0 0 829 620 0 0 

Odpad 0 89 828 89 828 359 310 538 965 538 965 

Platba na Bú 178 840 400 971 579 291 1 018 932 1 023 586 951 106 

Platba v hotovosti 111 775 250 607 362 057 636 833 639 741 594 441 

Přírůstek pohledávek 156 485 350 850 506 880 891 566 895 638 832 218 

Úbytek pohledávek 52 162 169 112 338 072 583 099 764 695 873 141 

Splátka od odběratelů 52 162 169 112 338 072 583 099 764 695 873 141 

Úbytek zásob 0 59 885 119 770 633 955 239 540 239 540 

Afrika 0 0 0 454 300 0 0 

Odpad 0 59 885 119 770 179 655 239 540 239 540 

Zásoby roku 2012 134 000 0 0 0 0 0 

Přírůstek zásob 146 615 293 230 439 845 439 845 586 460 586 460 

Afrika 86 730 173 460 260 190 260 190 346 920 346 920 

Odpad 59 885 119 770 179 655 179 655 239 540 239 540 
Náklady a výdaje Leden Únor 2 Březen 3 Duben 3 Květen 4 Červen 4 

Spotřeba mat. 43 000 81 000 105 000 105 000 138 000 138 000 

Nákl. na prod. zboží 289 110 578 220 867 330 867 330 1 156 440 1 156 440 

Nákl. i výdaje na odpad 0 0 0 0 800 000 277 930 

Splátka d. úvěru 0 96 370 96 370 96 370 0 0 

Splátka společníkovi 0 0 0 0 0 0 

Závazky ke společníkovi 152 055 107 436 84 280 0 0 0 

Mzdy 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Plat jednateli 20 000 20 000 20 000 20 000 30 000 40 000 

SP a ZP 35 360 35 360 35 360 35 360 38 760 42 160 

Služby 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

Reklama 0 0 48 000 0 0 48 000 

,,Hrabárna“ nájem 0 0 0 0 0 0 

Nájem 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

Ostatní provoz. nákl. 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 
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Příloha č. 8 Roční plánování v Kč 

 

 

 

Výnosy a příjmy 
Červenec  Srpen 3 Září Říjen Listopad Prosinec  

Tržby za prodej zb. 3 099 592 2 947 187 3 351 178 2 242 372 3 085 992 2 310 099 

Krém, A, B 1 838 800 1 794 188 2 090 386 1 811 200 1 825 200 1 157 100 

Afrika 829 620 829 620 829 620 0 829 620 829 620 

Odpad 431 172 323 379 431 172 431 172 431 172 323 379 

Platba na Bú  1 239 837 1 178 875 1 340 471 896 949 1 234 397 924 040 

Platba v hotovosti 774 898 736 797 837 795 560 593 771 498 577 525 

Přírůstek pohl. 1 084 857 1 031 516 1 172 912 784 830 1 080 097 808 535 

Úbytek pohl. 937 571 982 864 1 096 429 996 419 1 012 613 891 154 

Splátka od odběr. 937 571 982 864 1 096 429 996 419 1 012 613 891 154 

Úbytek zásob 693 840 633 955 693 840 239 540 693 840 633 955 

Afrika 454 300 454 300 454 300 0 454 300 454 300 

Odpad 239 540 179 655 239 540 239 540 239 540 179 655 

Zásoby roku 2012 67 000 67 000 0 0 0 0 

Přírůtek zásob 586 460 439 845 586 460 586 460 586 460 439 845 

Afrika 346 920 260 190 346 920 346 920 346 920 260 190 

Odpad 239 540 179 655 239 540 239 540 239 540 179 655 

Náklady a výdaje 
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Spotřeba mat. 138 000 105 000 138 000 138 000 138 000 105 000 

Náklady na prod. zb. 1 156 440 867 330 1 156 440 1 156 440 1 156 440 867 330 
Nákl. i výdaje na 
odpad 574 896 431 172 574 896 574 896 574 896 431 172 

Splátka d. úvěru 0 0 0 0 0 0 

Splátka společ. 152 055 107 436 84 280 100 000 100 000 100 000 

Závazky ke společ. 0 0 0 0 0 0 

Mzdy  108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 

Plat jednateli 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

SP a ZP 50 320 50 320 50 320 50 320 50 320 50 320 

Služby 72 000 48 000 72 000 72 000 72 000 48 000 

Reklama  48 000 48 000 4 800 4 800 4 800 4 800 

Hrabárna nájem 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Nájem 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

Ostatní provoz. nákl. 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 

Pořízení DHM 104 000 0 0 0 0 144 000 
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Příloha č. 9 Plánový výkaz zisku a ztrát na rok 2013 
 
 
 
 

Plánový VZZ za rok 2013  Kč V tis. Kč 

I. + Tržby za prodej zboží 27 418 236 27 418 
A. - 

Nákl. vynal. na prodej 11 275 290 11 275 
+/- + 

Obch. marže 16 142 946 16 143 
II.  Výkony - - 

  II.1 + 
Tržby za prodej vl. služeb - - 

  

VÝNOSY I.+II. 27 418 236 27 418 
B.  

Výkonová spotřeba 6 351 058 6 351 
  B.1 - 

Spotřeba mat. a odpadu 5 611 858 5 612 
  B.2 - Služby 739 200 739 
  

Náklady na bazary 528 000 528 
  

Náklady na reprezentaci 211 200 211 
+/- + Přidaná hodnota 9 791 888 9 792 

C.  
Osobní náklady 2 066 280 2 066 

  C.1 - 
Mzdové náklady  1 542 000 1 542 

  Mzdy zaměstnanců 1 152 000 1 152 
  

Mzdy jednatele 390 000 390 
  C.3 - 

Náklady na SZ a ZP 524 280 524 
D. - Daně a poplatky - - 
E. - 

Odpisy 111 830 112 
H. - 

Ostatní provozní náklady 1 764 000 1 764 
  Nájem hlavní budovy 900 000 900 
  

Nájem ,,hrabárna“ 120 000 120 
  

Ostatní náklady 744 000 744 
I.  

NÁKLADY 
B.+C.+D.+E.+H 10 293 168 10 293 

* = 
Provozní VH 5 849 778 5 850 

N. - 
Nákladové úroky - - 

O. + Ostatní fin. náklady - - 
* = 

Fin. VH - - 
** = 

VH za běžnou činnost 5 849 778 5 850 
*** = VH za účetní období 5 849 778 5 850 
**** = 

VH před zdaněním 5 849 778 5 850 
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Příloha č. 10 Plánová rozvaha roku 2013 
 
 
 
 

Ozn. Rozvaha V Kč V tis. Kč 

 Aktiva celkem 6 952 361 6 952 

B. Stálá aktiva 516 170 516 

B.II DHM Brutto 628 000 628 

 oprávky 111 830 112 

 DHM Netto 516 170 516 

C. Oběžná aktiva 5 806 647 5 807 

C.I Zásoby 836 325 836 

C.III Krát. pohledávky 899 053 899 

C.III.1 Pohl. z obch. vztahů 899 053 899 

C.III.6 Stát- daňové pohl. - - 

C.III.7 Krát. poskyt. zálohy - - 

C.IV Krát. fin. majetek 4 071 269 4 071 

C.IV.1 Peníze 3 622 359 3 622 

C.IV.2 Účty v bankách 448 910 449 

D.I Časové rozlišení 629 544 630 

D.I.1 Příjmy příštích obd. 629 544 630 

 Pasiva celkem 6 952 361 6 952 

A. Vlastní kapitál 4 625 647 4 626 

A.I Základní kapitál 200 000 200 

A.V VH běžného úč. obd. 5 806 647 5 807 

 VH minulých let - 1 381 000 - 1 381 

B. Cizí zdroje 1 748 494 1 748 

B.III Krát. závazky - - 

B.III.1 Závazky z obch. vz. - - 

B.III.4 Závazky ke společ. 1590 174 1 590 

 Mzda jednatele 40 000 40 

 Závazky k majiteli 1 550 174 1 550 

B.III.5 Závazky k zam. 108 000 108 

B.III.6 Závazky ze SZ a ZP 50 320 50 

B.III.10 Dohadné účty pasiv - - 

C.I Časové rozlišení 578 220 578 

C.I.1 Výdaje příštích obd. 578 220 578 220 



 
 

 


