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Anotace 

Předkládaná diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti forteq Czech 

s.r.o. V druhé kapitole je stručně popsána činnost podnikání společnosti a její vývoj 

v letech 2008 – 2012. Třetí kapitola je zaměřena na vymezení teoretických pojmů finanční 

analýzy, a to vymezení nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, poměrových ukazatelů a 

Du Pontova pyramidálního rozkladu, které jsou použity v praktické části práce. Čtvrtá 

kapitola je praktickou částí práce, je zde zhodnocen finanční stav společnosti na základě 

horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty a rozvahy, zhodnocení poměrových 

ukazatelů a analýza nákladovosti. V závěrečné části jsou nastíněny návrhy a doporučení. 

  

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, likvidita, rentabilita, aktivita, 

zadluženost, nákladovost 

 

Summary 

The presented thesis deals with the financial analysis of the company forteq Czech 

s.r.o. The second chapter briefly describes the business activities of the company and its 

development in the years 2008 – 2012. The third chapter focuses on the definition of 

theoretical concepts of financial analysis and definition of costs, revenues, operating 

results, financial ratios and Du Pont pyramid decomposition, which are used in the 

practical part. The fourth chapter is the practical part, there is the assessment of the 

financial condition of the company on the basis of the horizontal and vertical analysis of 

the income statement and balance sheet, assessment ratios and cost analysis. In the last 

section are outlined suggestions and recommendations. 

 

Keywords: financial analysis, ratios, liquidity, profitability, aktivity, indebtedness, 

costs
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

  

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

BČ  běžná činnost 

č.  číslo 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DM  dlouhodobý majetek 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

EBIT  VH před zdaněním + nákladové úroky 

HV  hospodářský výsledek  

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

ISO/TS norma specifikující požadavky na systém managementu kvality výrobců 

dílů pro automobilový průmysl 

Kč  korun českých 

mil.  milion  

např.  například 

obch.  obchodní 

ROA  z angl. Return on assets – rentabilita aktiv 

ROCE  z angl. Return on capital employed – rentabilita investovaného kapitálu 

ROE  z angl. Return on common equity – rentabilita VK 

ROS  z angl. Return on sales – rentabilita tržeb 

soc.  sociální 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným  

tis.   tisíc 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaně  

ÚP  úřad práce  

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

VZZ   výkaz zisku a ztráty 

ZC  zůstatková cena 
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1 ÚVOD 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma „Finanční analýza společnosti 

forteq Czech s.r.o.“ 

Společnost forteq Czech s.r.o. má sídlo v Mostě, avšak podnikatelskou činnost 

provozuje v Kopistech u Mostu. Společnost se zabývá především výrobou plastových 

výrobků a pryžových výrobků. Společnost je součástí skupiny forteq, která má pobočky na 

několika kontinentech. 

Diplomová práce je členěna na šest hlavních kapitol. První částí je úvod, ve kterém 

jsem popsala jednotlivé kapitoly. Ve druhé části jsem charakterizovala společnost a její 

vývoj v letech 2008 – 2012. Ve třetí části jsem vymezila teoretické pojmy, náklady, 

výnosy, výsledek hospodaření, poměrové ukazatele, Du Pontův pyramidální rozklad a 

vertikální a horizontální analýzu. V následující čtvrté kapitole jsem provedla analýzu 

nákladů, výnosů a výsledku hospodaření, aktiv a pasiv pomocí horizontální a vertikální 

analýzy a s nimi spojené výpočty. Pro rozbor výsledku hospodaření jsem použila 

poměrové ukazatele a analýzu nákladovosti.  Finanční údaje jsem čerpala z podkladů 

získaných ze společnosti a z obchodního rejstříku, který je veřejně dostupný na internetu. 

Na základě prováděné finanční analýzy získávají manažeři informace o minulém a 

současném finančním stavu společnosti a mohou tím správně reagovat na vzniklou situaci. 

Z toho důvodu může společnost včas zjistit příčiny vzniku a správně reagovat na výkyvy 

v hospodaření společnosti. 

V další části jsem se zabývala výsledky finanční analýzy a s tím souvisejícími 

návrhy a doporučeními pro lepší fungování společnosti.  

Cílem práce je pomocí vertikální analýzy, horizontální analýzy, poměrových 

ukazatelů a nákladovosti analyzovat náklady, výnosy a výsledek hospodaření. S pomocí 

těchto ukazatelů si můžeme udělat přehled o finanční situaci společnosti, případně zjistit, 

jaké položky působí příznivě a nepříznivě na hospodaření společnosti a tím na celý 

hospodářský výsledek. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost forteq Czech s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského 

soudu v Ústí nad Labem dne 8. září 2003 pod názvem Mikron Chomutov s.r.o. Dne 27. 

září 2006 byla společnost přejmenována na forteq Czech s.r.o. Jediným společníkem 

společnosti forteq Czech s.r.o. je společnost Transmission Technology Holding AG sídlící 

ve Švýcarsku. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitým vkladem jediného 

společníka a je ve výši 51.000.000,- Kč. Orgány společnosti jsou valná hromada a 

jednatelé.[4] 

Společnost forteq Czech s.r.o. je dceřinou společností společnosti forteq Nidau AG 

sídlící ve Švýcarsku. Společnost forteq má pobočky téměř na všech kontinentech. Kromě 

mateřské společnosti sídlí ve Švýcarsku, v Derendingenu i jedna z dceřiných společností 

forteq. Dále se dceřiné společnosti nacházejí v Nizozemí ve Vianenu, ve Velké Británii 

v Huddersfieldu, dále v Číně v Suzhou, v Jižní Americe ve West Henrietta, v Itálii 

v Zingonia a v České republice v Mostě.[2] 

Společnost podniká v oblasti výroby a montáže přesných plastových dílů určených 

zejména jako funkční součásti do koncových zařízení v oblasti automobilového průmyslu, 

dále podniká v oblasti potravinářského průmyslu, výroby ručního nářadí a spotřební 

elektrotechniky.[4] 

Cílem společnosti je otevřené, trvalé a úspěšné partnerství se zákazníkem založené 

na vzájemné důvěře a spolupráci.[2] 

Podnikatelské prostředí, ve kterém se společnost pohybuje, je velmi náročné 

zejména na kvalitu dodávaných výrobků a služeb, na spolehlivost procesů, na včasnost 

dodávek a dále na dlouhodobou stabilitu. S tím souvisí maximální orientace vedení 

společnosti i všech jejích zaměstnanců na neustálé zlepšování zvyšování produktivity a 

nákladové efektivity. Jen za těchto předpokladů je společnost schopna plnit vysoké nároky 

odběratelů, a tím být konkurenceschopnou.[7] 
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2.1 Organizační schéma společnosti 

Společnost je členěna v několika úrovních. První úrovní je Ředitel společnosti. Do 

další úrovně, která je zároveň podúrovní ředitele společnosti, spadá oddělení prodeje, 

zajištění jakosti, operace s podúrovní vedení technické podpory, technické oddělení, 

oddělení logistiky a finanční oddělení. Další úrovní je úsek výroby, pod který spadají 

seřizovači, montáže a vedoucí směn. 

Během roku 2012 společnost forteq Czech s.r.o. evidovala průměrný přepočtený 

počet 98 pracovníků.[11]  

Organizační schéma společnosti forteq Czech s.r.o. (viz. Příloha č. 1) nám graficky 

znázorňuje rozdělení oddělní společnosti do jednotlivých úrovní a podúrovní. 

 

2.2 Vývoj společnosti v letech 2008 – 2012 

Rok 2008 byl pro společnost z hlediska rozvoje rokem, kdy po provedeném 

transferu výroby z Nizozemí a zásadnímu rozšíření výroby nastalo období postupné 

stabilizace a to zejména ve smyslu personálním, technologickém a kvalitativním. Projevilo 

se tak, že radikální změny ve společnosti a skokové navýšení objemu výroby, které bylo 

spojené se stále se zvyšujícím podílem zakázek v oblasti automobilového průmyslu, bude 

dlouhodobým a intenzivním procesem, kde je pozornost zaměřena zejména na produktivitu 

a efektivitu výrobního procesu. Z důvodu zvýšeného objemu zakázek společnosti v první 

polovině roku společnost investovala do technologického vybavení výroby nákupem dvou 

zcela nových vstřikovacích strojů nejnovější generace. 

V průběhu roku 2008 se postupně měnila a vyvíjela organizační i personální 

struktura společnosti. K řadě podstatných změn došlo ve vedení, ale i v operativních 

strukturách. 

Ve třetím čtvrtletí roku 2008 se ve společnosti začaly nenápadně projevovat první 

příznaky celosvětové ekonomické krize, které byly zprvu přisuzovány sezónnímu výkyvu. 

Tento trend však pokračoval až do konce roku 2008, což negativně ovlivnilo hospodářský 

výsledek ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2008.[7] 
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Rok 2009 byl rokem, ve kterém bylo hlavním cílem vypořádat se s ekonomickou 

krizí a s ní spojenými negativními vlivy, a to zejména s poklesem prodejů v první polovině 

roku 2009. Celosvětová krize spolu se strukturou a výší fixních nákladů společnosti 

způsobila, že provozní hospodářský výsledek byl v průběhu roku negativní. Zejména 

v oblasti dodávek dílů pro automobilový trh došlo až k 40 % poklesu prodejů. 

Vedení společnosti na tento vývoj průběžně reagovalo. Hlavní důraz byl kladen na 

redukci nákladů a zvyšování kvality a efektivity interních procesů. Výsledkem těchto 

opatření byla postupně se zvyšující výkonnost výroby a podstatně vyšší kontrola nad 

vynaloženými náklady. Tím pádem nebylo nutné masivní propouštění pracovníků 

společnosti. V průběhu prvního pololetí roku byl počet pracovníků snížen pod 95. 

V prvním čtvrtletí byla částečně omezena výroba, a v koordinaci s ÚP v Mostě bylo 

přikročeno k vyhlášení částečné zaměstnanosti, kdy byli zaměstnanci doma na 60 % mzdy, 

přibližně na dva týdny. V druhém pololetí roku 2009 se začaly opět zvyšovat prodeje a 

z tohoto důvodu byl opět navýšen počet zaměstnanců. Celoroční průměr byl nad 100 

stálých pracovních míst.[8] 

Rok 2010 byl rokem, ve kterém bylo hlavním cílem udržet pozitivní trend nárůstu 

poptávky po pomalu odeznívající krizi. To se bohužel nepotvrdilo, protože odeznívání 

krize bylo výrazně pomalejší, než bylo odhadováno. To se projevilo zejména velkou 

rozkolísaností potřeb zákazníků, a tím i tržeb společnosti, které byly zejména v druhé 

polovině roku nižší, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu byl pracovní cyklus změněn ze 

sedmi-denního na pěti-denní. Dále byl připraven plán na snížení fixních a mzdových 

nákladů. Tyto důvody způsobily, že provozní HV roku 2010 byl negativní. 

Vedení společnosti provedlo revizi veškerých technologických procesů s důrazem 

na redukci nákladů a zvyšování kvality a efektivity interních procesů. Bylo prověřeno 

portfolio výrobků a byl připraven akční plán, který měl vyvést společnost z červených 

čísel. Výsledkem těchto opatření je postupně se zvyšující výkonnost výroby a podstatně 

vyšší kontrola nad vynaloženými náklady. 

V tomto roce společnost prošla úspěšně obnovením certifikace ISO/TS 16949 a 

získala certifikát ISO 14001.[9] 

Rok 2011 byl pro společnost forteq Czech s.r.o. především rokem stabilizace 

nastavených procesů z minulého období, zlepšovala se komunikace se zákazníky, 



Bc. Erika Oulehlová: Finanční analýza společnosti forteq Czech s.r.o. 

2014  5 

 

zlepšovaly se kvalitativní ukazatelé výrobků a především byla eliminována ztráta 

z minulých let. Příznivější byly i provozní výsledky, a to především v oblasti provozních a 

mzdových nákladů. Dalším pozitivem byla stabilizace zákazníků, což přispělo k tomu, že 

společnost byla schopna lépe organizovat výrobu, eliminovat prostoje a snížit spotřebu 

materiálu. 

Společnost se vrátila zpět k sedmidennímu pracovnímu cyklu, ovšem bez nárůstu 

počtu pracovníků. To mělo za následek zvýšení výkonnosti a efektivity výroby. 

Reorganizace strojního vybavení byla dokončena. Nepotřebné stroje byly vyřazeny a 

zastaralé a neekonomické stroje budou nahrazeny novými.  

Ve společnosti bylo změněno obsazení pozice vedoucího projektů, což mělo za 

pozitivní následek především zkrácení realizace nových projektů, zkvalitnění výroby 

nových nástrojů a tím i jednodušší přípravu a náběh nástrojů. Pozitivní vliv této změny 

bude patrný hlavně v budoucnu.[10] 

Hospodaření společnosti v roce 2011 skončilo se ztrátou, avšak v porovnání se 

ztrátou z minulých let je velmi patrný pozitivní vývoj. 

Pro rok 2012 byly nastaveny téměř stejné požadavky jako pro rok 2011. Stejně jako 

v roce 2011 byla důležitá především stabilizace nastavených procesů z minulého období, 

zlepšení komunikace se zákazníky a eliminace ztrát z minulých let. Provozní výsledek již 

naznačuje pozitivní vliv změn v oblasti provozních i mzdových nákladů. 

S novými projekty bylo nutné rozšířit projektový tým o další projektové inženýry, 

čímž se dosáhlo požadovaného zkrácení realizace nových projektů, zkvalitnění výroby 

nových nástrojů a tím i jednodušší přípravy a náběh výroby. Díky těmto změnám bude 

společnost v budoucnu schopna lépe zvládnout další projekty. 

Zavedením nového systému plánování bylo dosaženo výrazného snížení hodnoty 

skladu hotových výrobků, aniž by byli zákazníci nějak omezeni. Pracuje se neustále na 

snižování materiálové náročnosti výroby a důraz je kladen především na její efektivnost. 

Tyto aspekty měly pozitivní vliv na vývoj peněžních toků společnosti, což bude důležité 

v budoucnosti z hlediska nových investic do strojního vybavení. 

Hospodaření společnosti skončilo v tomto roce s mírným ziskem.[11] 
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3 VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

V této kapitole se budu zabývat vymezením základních pojmů, které se týkají 

finanční analýzy, a to nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Dále charakterizuji 

poměrové ukazatele, horizontální a vertikální analýzu a Du Pontův pyramidální rozklad. 

V této kapitole je uvedeno pouze teoretické vysvětlení, charakteristika a vzorce finanční 

analýzy.  

 

3.1 Náklady 

Existuje dvojí pojetí nákladů. První pojetí je ve finančním účetnictví, které je 

určené pro externí uživatele. Druhé pojetí je v manažerském účetnictví, které využívají 

manažeři při řízení.  

Náklady podniku jsou dle obecné ekonomické teorie peněžně ocenitelná spotřeba 

výrobních faktorů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. Je nutné odlišovat 

náklady od peněžních výdajů. Výdaje představují úbytek peněžních prostředků podniku 

bez ohledu na účel jejich použití. Náklady vždy souvisí s výnosy příslušného období, musí 

být zajištěna časová i věcná shoda nákladů a výnosů s vykazovaným obdobím, což 

zabezpečuje tzv. časové rozlišování nákladů a výnosů. To má za následek, že některé 

nákladové a výnosové položky se převádějí z jednoho období do jiného nebo jiných 

období, pak se tyto položky nazývají přechodné. 

Náklady podniku jsou tvořeny provozními náklady, finančními náklady a 

mimořádnými náklady. 

Provozní náklady jsou vynaloženy na získání provozních výnosů. Patří sem 

spotřeba materiálu a energie, osobní náklady, odpisy a ostatní provozní náklady.  

Mezi finanční náklady patří úroky a jiné finanční náklady.  

Mimořádnými náklady jsou např. dary, mimořádné odměny, manka a škody. 

Náklady se člení z několika hledisek a to druhové třídění nákladů, účelové třídění nákladů 

a třídění nákladů ve vztahu k objemu produkce.[6] 
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3.1.1 Druhové třídění nákladů 

Druhové třídění nákladů je soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin, které 

jsou spojeny s činností jednotlivých výrobních faktorů, např. materiál, práce, dlouhodobý 

hmotný majetek. Toto třídění odpovídá na otázku: co bylo spotřebováno? 

Mezi základní nákladové druhy patří: spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie 

a provozních látek, odpisy strojů, budov, výrobního zařízení, nástrojů, dlouhodobého 

nehmotného majetku, dále sem patří mzdové a ostatní osobní náklady, tj. mzdy, platy, 

provize, sociální a zdravotní pojištění, finanční náklady, tj. pojistné, placené úroky, 

poplatky, atd., náklady na externí služby, tj. opravy a udržování, nájemné, dopravné, 

cestovné. 

Druhové třídění je důležité hlavně pro finanční účetnictví a pro finanční analýzy, a 

to pro výpočet zisku, analýzy dílčích nákladovostí, atd. Uplatňuje se např. ve výkazu zisku 

a ztráty nebo v účtové osnově. 

Podle spotřebovaných vstupů se dělí náklady na prvotní a druhotné. Prvotní 

(externí) náklady vznikají stykem podniku s jeho okolím, např. spotřeba materiálu nebo 

s jeho zaměstnanci, náklady mzdové. Také se nazývají jednoduché, protože se nedají dále 

členit. Druhotné (interní) náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů, např. 

výroba elektrické energie pro vlastní spotřebu. Druhotné náklady se dají rozložit na 

původní nákladové druhy a projevují se až při zúčtování nákladů podle středisek.[6] 

3.1.2 Účelové třídění nákladů 

Účelové třídění si zakládá na jednom ze dvou základních hledisek: 

a) náklady podle místa vzniku a odpovědnosti – tj. podle vnitropodnikových 

útvarů, 

b) náklady podle výkonu – tj. kalkulační třídění nákladů. 

Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti nám říká, kde náklady vznikly, 

a kdo je odpovědný za jejich vznik. 

Kalkulační třídění nákladů je pro podnik rozhodující. Říká nám, na co byly náklady 

vynaloženy, na které výrobky a služby. Také umožňuje zjistit rentabilitu jednotlivých 

výrobků nebo služeb a řídit výrobkovou strukturu, protože různé výrobky přispívají různou 
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měrou k tvorbě zisku podniku. U kalkulačního třídění nákladů rozeznáváme dvě hlavní 

skupiny nákladů, a to přímé a nepřímé. 

Přímé náklady jsou takové, které přímo souvisí s určitým druhem výkonu. Do 

přímých nákladů patří jednicové náklady a režijní náklady, které přímo souvisí s určitým 

výrobkem. Nepřímé náklady jsou takové, které souvisí s více druhy výkonů a výrobu 

zabezpečují jako celek. Sem patří režijní náklady, které jsou společné více druhům 

výrobků, i ty musí však být dovedeny na konkrétní výrobky.[6] 

3.1.3 Členění nákladů ve vztahu k objemu produkce 

Podle závislosti na vztahu k objemu produkce dělíme náklady na variabilní a fixní. 

Variabilní náklady jsou takové náklady, které se mění v závislosti na objemu 

výroby a opakovaně se vynakládají na každou další jednotku objemu produkce. Variabilní 

náklady členíme na proporcionální, nadproporcionální a podproporcionální. Proporcionální 

(lineární) náklady rostou stejně rychle jako objem produkce, nadproporcionální 

(progresivní) náklady rostou rychleji než objem výroby a podproporciální (degresivní) 

náklady rostou pomaleji než objem produkce.  

Fixní náklady nejsou závislé na změnách objemu produkce, jsou neměnné. Jejich 

neměnnost je však relativní, fixní náklady se také mění, nemění se však plynule, ale 

skokem, např. při změnách výrobní kapacity. Mezi fixní náklady patří např. odpisy, mzdy 

správních a technicko-hospodářských pracovníků, úroky z půjček, nájemné, leasingové 

poplatky, atd. 

Celkové náklady vypočteme jako součet fixních a variabilních nákladů.[6] 

 

3.2 Výnosy 

Výnosy podniku jsou veškeré peněžní částky, které podnik získal ze svých 

veškerých činností za určité účetní období, a to bez ohledu na to, zda v tomto období došlo 

k jejich inkasu.  

Hlavní složkou výnosů podniku jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Tržby jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem svých výrobků, zboží a služeb 
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v daném účetním období. Jsou též rozhodující složkou výnosů a hlavním finančním 

zdrojem podniku a slouží především k úhradě nákladů a daní. 

Výnosy podniku jsou tvořeny výnosy provozními, finančními a mimořádnými. 

Provozní výnosy jsou získané z provozně-hospodářské činnosti podniku, tj. tržby 

z prodeje výrobků a služeb. Finanční výnosy jsou získané z finančních investic, cenných 

papírů, vkladů a účastí. Mimořádné výnosy jsou získané mimořádně, např. prodejem 

odepsaných strojů a zařízení.[6] 

 

3.3 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření vypočteme jako rozdíl celkových výnosů a všech 

vynaložených nákladů. Podnik je v zisku, pokud výnosy převyšují náklady. V opačném 

případě, kdy náklady převyšují výnosy, se podnik ocitá ve ztrátě. 

Informace o dosaženém výsledku hospodaření nám podává výkaz zisku a ztráty. 

Mezi důležité faktory, které ovlivňují výsledek hospodaření, patří např. jakost výrobků, 

úroveň cen a úroveň nákladů, objem výroby, apod. 

 Hospodářský výsledek se skládá z provozního, finančního a mimořádného HV. 

Provozní HV zjistíme rozdílem provozních výnosů a provozních nákladů. Finanční 

VH zjistíme rozdílem finančních výnosů a finančních nákladů. Součtem provozního a 

finančního VH získáme výsledek hospodaření z běžné činnosti. VH z mimořádné činnosti 

zjistíme rozdílem mimořádných výnosů a mimořádných nákladů. Součtem provozního, 

finančního a mimořádného VH dostaneme výsledek hospodaření před zdaněním.[6] 

3.3.1 Zisk 

Cílem a podnětem veškerého podnikání je zisk. Není však jediným podnětem. Pro 

podnik je důležité zajištění platební schopnosti, maximalizace obratu, získání nezávislosti a 

samostatnosti, dobré jméno společnosti, atd. Zisk je jedním ze základních ekonomických 

pojmů. Vypočteme jej jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Zisk můžeme zvýšit buď 

snižováním nákladů, tj. zvýšení hospodárnosti podniku, nebo zvyšováním výnosů. Pokud 

jsou výnosy vyšší než náklady, dosahuje podnik zisku, pokud jsou výnosy nižší než 
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náklady, ocitá se podnik ve ztrátě. Převažujícím kritériem je přesto maximalizace zisku. 

Nesmíme však zapomínat, že výše zisku je spojena s rizikem. Zde platí přímá úměra, a to, 

čím vyšší očekáváme zisk, tím vyšší je riziko. 

Zisk plní čtyři základní funkce: 

 kriteriální funkce – je kritériem pro rozhodování o všech důležitých 

otázkách ekonomiky – o objemu výroby, výrobcích, investicích, 

 rozvojová funkce – je zdrojem akumulace, což znamená, že se tvoří 

finanční zdroje a podnik se může nadále rozvíjet, 

 rozdělovací funkce – základem je rozdělení důchodů mezi vlastníky 

(formou dividend), investory (formou úroků) a stát (formou daní), 

 motivační funkce – zisk je základní motivací podnikání a může být 

základem hmotné zainteresovanosti. 

Zisk společně s náklady a výnosy je důležitou součástí poměrových ukazatelů, a to 

především rentability podniku, rentability vlastního kapitálu, rentability výnosů, tržeb a 

nákladové rentability.[6] 

 

3.4 Poměrové ukazatele 

Zde se zaměřím na teoretické vymezení poměrových ukazatelů, které se používají 

při finanční analýze. Jedná se o ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

Údaje pro výpočet těchto ukazatelů získáváme z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. 

3.4.1 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability jsou označovány také jako ukazatelé výnosnosti, návratnosti, 

či ukazatel míry zisku. Ukazatelé rentability uvádějí, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele, mohou se také udávat v procentuálním vyjádření. 

Mezi nejčastěji používané ukazatele rentability patří: 

 Rentabilita aktiv (ROA – Return on assets) – ukazatel rentability aktiv 

poměřuje EBIT (VH před zdaněním a úroky) s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byly financovány 

z vlastního, či cizího kapitálu. Rentabilitu aktiv vypočteme podle 

následujícího vzorce č. 1: 
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 (1)  

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on common equity) – ukazatel 

rentability VK nám udává, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč kapitálu 

investovaného akcionářem. Vyjadřuje poměr čistého zisku a vlastního 

kapitálu. Rentabilitu vlastního kapitálu vypočteme podle vzorce č. 2: 

      
          

               
 (2)  

 

 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on capital employed) – 

ukazatel ROCE nám udává, kolik provozního hospodářského výsledku před 

zdaněním (viz. příloha č. 4) podnik dosáhl z 1 Kč, kterou investovali 

akcionáři a věřitelé. Vyjadřuje poměr čistého zisku + úroky + daně (EBIT) 

s dlouhodobými závazky + dlouhodobými úvěry + VK + rezervy. 

Rentabilitu investovaného kapitálu vypočteme podle vzorce č. 3: 

       
    

                              
 (3)  

    

 Rentabilita tržeb (ROS – Return on sales) – ukazatel ROS nám udává, kolik 

Kč čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb. ROS vypočteme jako poměr čistého 

zisku a tržeb. Rentabilitu tržeb vypočteme podle vzorce č. 4. [3,5,6] 

      
          

     
 (4)  

 

3.4.2 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity hodnotí, jak je podnik schopen hradit své závazky a je jednou ze 

základních podmínek existence podniku. Rozlišujeme 3 základní ukazatele likvidity: 

 Běžná (celková) likvidita – hodnotí, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky. Vypočteme ji jako poměr oběžných aktiv ke 

krátkodobým závazkům. Doporučená hodnota ukazatele by měla být 
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v rozmezí 1,6 – 2,5. Pokud má tento ukazatel, který je měřítkem budoucí 

solventnosti podniku, hodnotu vyšší než 1,5, je postačující.[3,5] Celkovou 

likviditu vypočteme podle vzorce č. 5:   

                          
             

                  
 (5)  

 

 Pohotová likvidita – oproti likviditě běžné se v tomto ukazateli počítá 

s oběžnými aktivy s vyloučením zásob. Pohotová likvidita se tedy vypočte 

poměrem, kdy v čitateli jsou oběžná aktiva – zásoby a ve jmenovateli jsou 

krátkodobé závazky. Hodnota ukazatele by měla být v rozmezí 1,1 – 1,5. 

Aby byla zachována likvidita podniku, neměla by hodnota ukazatele 

klesnout pod 1.[3,5] Výpočet provádíme podle následujícího vzorce č. 6: 

                     
                    

                  
 (6)  

 

 Okamžitá likvidita – měří schopnost hradit právě splatné dluhy. Vypočteme 

ji jako poměr krátkodobého finančního majetku a okamžitě splatných 

krátkodobých závazků. Hodnota ukazatele by měla být alespoň 0,2 pro 

zajištění likvidity.[3,5] Vzorec č. 7 pro výpočet je následující: 

                     
                    

                  
 (7)  

 

 

V analýze je užitečné zkoumat především poměr mezi ukazatelem běžné a 

pohotové likvidity.[6] 

3.4.3 Ukazatelé aktivity 

Ukazatele aktivity jsou využívány především pro řízení aktiv, jedná se o 

kombinované ukazatele, kde jsou do vzájemného vztahu dávány jednotlivé položky 

z Rozvahy a VZZ. Ukazatele říkají, jak podnik hospodaří se svým majetkem. V praktické 

části své práce provedu výpočty obratu a doby obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků. 

Pro výpočet ukazatele aktivity slouží: 
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 Ukazatel obratu aktiv – vyjadřuje, kolikrát proběhne obrat aktiv za 

sledované období. Vypočte se jako poměr tržeb k položce aktiv. Výpočet se 

provádí dle vzorce č. 8: 

              
     

             
 (8)  

 

 

 Ukazatel doby obratu aktiv – vyjadřuje počet dní, za které proběhne obrat 

aktiv. Vypočte se jako poměr položky aktiv k tržbám a vynásobí 360. 

Výpočet provedeme pomocí vzorce č. 9: [3,5] 

                    
             

     
     (9)  

 

3.4.4 Ukazatelé zadluženosti 

Skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv cizí zdroje, nám vyjadřují 

ukazatele zadluženosti. Tyto ukazatelé nám udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji 

financování. Dnes je u velkých podniků téměř nemyslitelné, aby byly financovány pouze 

z vlastních nebo pouze z cizích zdrojů. Pokud by byl použit pouze vlastní kapitál, 

znamenalo by to snížení výnosnosti vloženého kapitálu. Financování podniku pouze 

z cizích zdrojů je pro některé formy společností vyloučeno, protože v právních předpisech 

je dána určitá povinná výše vlastního kapitálu. Obecně vzato je financování pouze 

z vlastních zdrojů drahé a financování pouze z cizích zdrojů rizikové. 

Pro výpočet zadluženosti podniku používáme následující ukazatele: 

 Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) – vyjadřuje nám míru 

krytí firemního majetku cizími zdroji. Vypočte se poměrem celkových 

cizích zdrojů k celkovým aktivům podle následujícího vzorce č. 10: 

                      
           

              
 (10)  

 

 Krytí aktiv (kvóta VK, koeficient samofinancování) – je opakem celkové 

zadluženosti, ukazatel nám udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt 

své potřeby z vlastních zdrojů. Je vyjádřením finanční stability a 
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samostatnosti podniku. Vypočte se jako poměr vlastního kapitálu 

k celkovým aktivům podle vzorce č. 11: 

              
               

              
 (11)  

 

 Míra zadluženosti (koeficient zadluženosti) – tento ukazatel má stejnou 

vypovídací schopnost jako celková zadluženost, oba ukazatelé rostou s tím, 

jak rostou dluhy ve finanční struktuře podniku. Oproti celkové zadluženosti, 

která roste lineárně až do 100 %, míra zadluženosti roste exponenciálně až 

k nekonečnu. Vypočte se poměrem cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu dle 

vzorce č. 12: 

                    
            

               
 (12)  

 

 Úrokové krytí – tento ukazatel nás informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje 

placené úroky. Vypočte se jako poměr EBIT (HV za účetní období + 

nákladové úroky) k nákladovým úrokům podle vzorce č. 13: 

                
    

               
 (13)  

 

 Úrokové zatížení – tento ukazatel vyjadřuje, jakou část odčerpávají úroky 

z celého vytvořeného efektu. Vypočte se poměrem placených úroků a EBIT 

podle vzorce č. 14:[1,3,5] 

                   
               

    
 (14)  

 

 

3.5 Vertikální a horizontální analýza 

V této části se zaměřím na teoretické vymezení pojmů vertikální a horizontální 

analýzy. 
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3.5.1 Vertikální analýza  

Vertikální analýzou se posuzuje struktura majetku a kapitálu podniku, tedy 

struktura aktiv a pasiv. Z této struktury je patrné, jaké je složení hospodářských prostředků 

potřebných pro obchodní a výrobní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly pořízeny. 

Vertikální analýza se nazývá vertikální proto, že při procentuálním vyjádření se postupuje 

v jednotlivých letech odshora dolů. Používá se ke srovnávání v čase i v prostoru. 

Informace a data jsou získávány z VZZ a z rozvahy.[5] 

3.5.2 Horizontální analýza  

Horizontální analýzou jsou vedle zjišťování změn absolutní hodnoty vykazovaných 

dat v čase, zjišťovány relativní změny vykazovaných dat. Nazývá se tak proto, že změny 

jednotlivých položek výkazů se sledují horizontálně, po řádcích v průběhu určitého 

časového období. Data získáváme nejčastěji z VZZ a z rozvahy nebo z výročních zpráv.[5] 

3.6 Du Pontův pyramidální rozklad 

V předchozích podkapitolách jsem se zabývala poměrovými ukazateli 

sdružovanými do určitých oblastí, např. hodnocení rentability, likvidity, aktivity, 

zadluženosti. Tyto ukazatele byly řazeny paralelně, tedy vedle sebe. Vzhledem k tomu, že 

vzájemné ekonomické vazby jsou složité, lze je do jisté míry zachytit vzájemně 

provázanými ukazateli a to formou vzájemně propojených pyramidových soustav 

ukazatelů. Příkladem pyramidové struktury poměrových ukazatelů je Du Pontův 

pyramidální rozklad, který byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti 

Du Pont de Nermous. Du Pontův pyramidální rozklad spočívá v postupném rozkladu 

vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí, které jej ovlivňují rozhodujícím způsobem. 

Hlavní výhodou pyramidálního rozkladu je, že na základě poměrně malého počtu 

ukazatelů můžeme dospět k určitým závěrům strategického charakteru, které se týkají 

finančního vývoje celého podniku. Další významná přednost pyramidálního rozkladu je 

vzájemná provázanost logicky vytvořených ukazatelů a s tím související možnost 

kvantifikace, která umožňuje vyčíslit, jak změna ukazatele na nižším stupni ovlivňuje 

vrcholový ukazatel. Pyramidální rozklad vychází z názoru, že cílem vrcholového 

managementu je maximalizace výnosu na vlastní jmění, protože tento ukazatel je kritériem 
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výhodnosti investovaného kapitálu do dané společnosti.[1] Na obrázku č. 1 lze vidět 

strukturu Du Pontova pyramidálního rozkladu. 
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 Obrázek 1: Schéma Du Pontova pyramidálního rozkladu. Zdroj: [1] 
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3.6.1 Postupná metoda pyramidového rozkladu 

Jednou z metod pyramidového rozkladu je postupná metoda, kterou můžeme použít 

pouze v tom případě, kdy existuje součinový vztah mezi syntetickým a dílčími 

analytickými ukazateli. Metoda se zakládá na předpokladu, že pouze jeden činitel se mění 

a ostatní zůstávají nezměněny. Předností této metody je jednoduchost, výsledek je však 

ovlivněn pořadím činitelů. Pokud porovnáváme jednotlivé činitele s jejich skutečným 

vývojem, tak první činitel vychází podhodnocený a poslední nadhodnocený. 

3.6.2 Logaritmická metoda pyramidového rozkladu 

Je další metodou pyramidového rozkladu. Tato metoda vychází z indexů změn 

jednotlivých analytických ukazatelů. Můžeme ji použít, pokud existují multiplikační vazby 

mezi dílčími ukazateli a ukazatel navíc nesmí mít zápornou hodnotu, tzn. pokud mají 

čitatel a jmenovatel rozdílná znaménka nebo pokud má ukazatel hodnotu nulovou.  

3.6.3 Funkcionální metoda pyramidového rozkladu 

Poslední metodou je funkcionální metoda, která přiřazuje dělením změnu 

syntetického ukazatele (tím je rentabilita vlastního kapitálu) k jednotlivým analytickým 

ukazatelům. Tato metoda je vhodná především pro multiplikativní vazby, protože není 

citlivá na volbu pořadí dílčích ukazatelů a výsledek neovlivňují ani záporné hodnoty 

analytických ukazatelů.[5] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

V této kapitole bude provedena finanční analýza společnosti forteq Czech s.r.o. za 

roky 2008 – 2012. Zanalyzuji zde výkaz zisku a ztráty pomocí horizontální a vertikální 

analýzy a analýzu aktiv a pasiv pomocí horizontální a vertikální analýzy. Dále provedu 

finanční analýzu pomocí poměrových ukazatelů a to ukazatelů rentability, likvidity, 

aktivity a zadluženosti. Poslední částí finanční analýzy bude analýza nákladovosti. 

Všechny údaje pro výpočty jsem získala z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

4.1 Zhodnocení VZZ horizontální a vertikální analýzou 

 

V této kapitole jsem zhodnotila položky výkazu zisku a ztráty pomocí horizontální 

a vertikální analýzy. Údaje jsem získala z výkazu zisku a ztráty společnosti forteq Czech 

s.r.o. (viz. příloha č. 4). 

4.1.1 Zhodnocení nákladů 

V této podkapitole jsem analyzovala položky nákladů společnosti forteq Czech 

s.r.o. v letech 2008 – 2012 horizontální i vertikální analýzou. 

V tabulce č. 1 jsou zapsané skutečné hodnoty jednotlivých položek nákladů ve 

sledovaném období let 2008 – 2012. V tabulce lze zpozorovat, které položky nákladů se na 

celkových nákladech podílejí nejvyšší i nejnižší měrou. V tabulce lze vidět, že celkové 

náklady se ve sledovaných letech pohybovaly v průměru okolo 300 mil. Kč. Nejvyšší 

celkové náklady měla společnost v roce 2008, kdy dosahovaly částky 336,5 mil. Kč. 

 

Tabulka 1:Přehled celkových nákladů v letech 2008 – 2012  

   tis. Kč   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady vynaložené na prodané zboží 9 995 3 341 3 685 1 888 2 299 

Výkonová spotřeba 241 114 217 424 220 221 222 413 226 259 

Spotřeba materiálu a energie 154 459 146 592 151 870 161 629 167 889 

Služby 86 655 70 832 68 351 60 784 58 370 

Osobní náklady 41 844 44 360 52 050 42 990 43 239 
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   tis. Kč   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Mzdové náklady 30 043 32 429 37 410 30 810 30 769 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
10 486 10 419 12 563 10 440 10 767 

Sociální náklady 1 315 1 512 2 077 1 740 1 703 

Daně a poplatky 185 132 200 135 163 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
21 213 19 127 15 912 11 723 10 589 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
1 405 1 014 616 1 051 1 131 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
94 0 0 68 123 

Prodaný materiál 1 311 1 014 616 983 1 008 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů 

4 767 -2 333 365 -2 073 -34 

Ostatní provozní náklady 1 617 2 707 2 365 3 050 3 730 

Nákladové úroky 4 072 1 880 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 10 322 6 992 6 809 566 1 491 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0 1 346 -1 346 0 0 

Odložená 0 1 346 -1 346 0 0 

Celkové náklady 336 534 295 990 300 877 281 743 288 867 

Zdroj: [7,8,9,10,11 + vlastní zpracování] 

 

V následující tabulce č. 2 je uveden přehled provozních nákladů. Do položky 

provozních nákladů se řadí náklady vynaložené na prodané zboží, výkonová spotřeba, 

osobní náklady, daně a poplatky, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, změna stavu rezerv a 

opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů a ostatní provozní náklady.  

 

Tabulka 2: Přehled provozních nákladů v letech 2008 - 2012 

   tis. Kč   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady vynaložené na prodané zboží 9 995 3 341 3 685 1 888 2 299 

Výkonová spotřeba 241 114 217 424 220 221 222 413 226 259 

Spotřeba materiálu a energie 154 459 146 592 151 870 161 629 167 889 

Služby 86 655 70 832 68 351 60 784 58 370 

Osobní náklady 41 844 44 360 52 050 42 990 43 239 

Mzdové náklady 30 043 32 429 37 410 30 810 30 769 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
10 486 10 419 12 563 10 440 10 767 

Sociální náklady 1 315 1 512 2 077 1 740 1 703 

Daně a poplatky 185 132 200 135 163 
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   tis. Kč   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
21 213 19 127 15 912 11 723 10 589 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
1 405 1 014 616 1 051 1 131 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
94 0 0 68 123 

Prodaný materiál 1 311 1 014 616 983 1 008 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů 

4 767 -2 333 365 -2 073 -34 

Ostatní provozní náklady 1 617 2 707 2 365 3 050 3 730 

Celkové provozní náklady 322 140 285 772 295 414 281 177 287 376 

Zdroj: [7,8,9,10,11 + vlastní zpracování] 

 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty provozních nákladů, vypočtené pomocí 

vertikální analýzy v procentuálním vyjádření a vyjadřují nám procentuální zastoupení 

jednotlivých položek provozních nákladů na celkových nákladech.  

Zaměřila jsem se na zhodnocení pouze nejdůležitějších položek nákladů, těch 

položek, které se na celkových nákladech podílí největší měrou. Jedná se o výkonovou 

spotřebu, osobní náklady, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a 

náklady vynaložené na prodané zboží. 

 

Tabulka 3: Vertikální analýza provozních nákladů [%] 

       %   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady vynaložené na prodané zboží 2,9700 1,1288 1,2248 0,6701 0,7959 

Výkonová spotřeba 71,6463 73,4565 73,1930 78,9418 78,3264 

Spotřeba materiálu a energie 45,8970 49,5260 50,4758 57,3675 58,1198 

Služby 25,7493 23,9305 22,7173 21,5743 20,2065 

Osobní náklady 12,4338 14,9870 17,2994 15,2586 14,9685 

Mzdové náklady 8,9272 10,9561 12,4337 10,9355 10,6516 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
3,1159 3,5201 4,1755 3,7055 3,7273 

Sociální náklady 0,3907 0,5108 0,6903 0,6176 0,5895 

Daně a poplatky 0,0550 0,0446 0,0665 0,0479 0,0564 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
6,3034 6,4620 5,2885 4,1609 3,6657 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
0,4175 0,3426 0,2047 0,3730 0,3915 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku 0,0279 0,0000 0,0000 0,0241 0,0426 
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   %   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Prodaný materiál 0,3896 0,3426 0,2047 0,34890 0,3489 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů 

1,4165 -0,7882 0,1213 -0,7358 -0,0118 

Ostatní provozní náklady 0,4805 0,9146 0,7860 1,0825 1,2913 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 

Z tabulek č. 2 a č. 3 je patrné, že nejvyšší položkou provozních nákladů je položka 

výkonové spotřeby, která se ve sledovaných letech pohybuje průměrně okolo 225 mil. Kč 

(75,11 %). Nejvyšší výkonová spotřeba byla v roce 2008, kdy dosáhla částky 241 mil. Kč 

(71,65 %). Další výraznou položkou nákladů jsou osobní náklady, které se pohybují ve 

sledovaných letech okolo 45 mil. Kč (15 %). Nejvyšší osobní náklady registrovala 

společnost v roce 2010, kdy dosáhly 52 mil. Kč (17,3 %). Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku se pohybují v průměru okolo 15,7 mil. Kč (5,18 %).  

Nejvyšší částky 21 mil. Kč (6,3 %) dosahovaly v roce 2008. Náklady vynaložené na 

prodané zboží se pohybují v průměru 4,2 mil. Kč (1,36 %). Náklady byly nejvyšší opět 

v roce 2008, kdy dosahovaly částky necelých 10 mil. Kč (3 %). Pro lepší přehlednost jsou 

provozní náklady vloženy do grafu č. 1: 
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Graf 1: Poměr jednotlivých provozních nákladů v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 4 jsou hodnoty nákladů vypočtené pomocí horizontální analýzy. 

Horizontální analýza nám pomáhá zjistit, jak se meziročně mění hodnoty jednotlivých 

položek nákladů. Které položky meziročně rostou nebo klesají v absolutní míře a o kolik 

procent.  
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Tabulka 4: Horizontální analýza provozních nákladů [%] 

  %   

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Náklady vynaložené na prodané zboží -66,5733 10,2963 -48,7653 21,7691 

Výkonová spotřeba -9,8252 1,2864 0,9954 1,7292 

Spotřeba materiálu a energie -5,0933 3,6005 6,4259 3,8731 

Služby -18,2598 -3,5027 -11,0708 -3,9714 

Osobní náklady 6,0128 17,3354 -17,4063 0,5792 

Mzdové náklady 7,9419 15,3597 -17,6423 -0,1331 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
-0,6389 20,5778 -16,8988 3,1322 

Sociální náklady 14,9810 37,3677 -16,2253 -2,1264 

Daně a poplatky -28,6486 51,5152 -32,5000 20,7407 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
-9,8336 -16,8087 -26,3260 -9,6733 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
-27,8292 -39,2505 70,6169 7,6118 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
-100,0000 0,0000 100,0000 80,8824 

Prodaný materiál -22,6545 -39,2505 59,5779 2,5432 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů 

-148,9406 115,6451 -667,9452 98,3599 

Ostatní provozní náklady 67,4088 -12,6339 28,9641 22,2951 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 

Jak je již uvedeno v textu výše, nejvíce se na celkových nákladech podílela 

výkonová spotřeba. Pomocí horizontální analýzy byly zjištěny meziroční změny 

s kolísavým trendem. K největší meziroční změně došlo v letech 2009/2008, kdy došlo 

k propadu o 23,7 mil. Kč (9,8 %). V následujících letech docházelo k mírným nárůstům 

hodnot. Osobní náklady měly ve sledovaných letech kolísavou tendenci. K největšímu 

nárůstu nákladů došlo při porovnávání let 2010/2009 a to o 7,7 mil. Kč (17,3 %). 

K největšímu propadu došlo v následujícím porovnávaném období 2011/2010 a to o 9 mil. 

Kč (17,4 %). Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku měly ve sledovaném 

období klesající tendenci. K největšímu poklesu nákladů došlo ve sledovaných letech 

2011/2010. Náklady poklesly o 4,19 mil. Kč (26,3 %). Náklady vynaložené na prodané 

zboží se ve sledovaných letech projevovaly kolísavou tendencí. K největšímu poklesu 

nákladů došlo mezi lety 2009/2008, kdy poklesly o 6,6 mil. Kč (66,6 %) a k nejvyššímu 

nárůstu o 411 tis. Kč (21,8 %) došlo v letech 2012/2011. 
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Tabulka č. 5 znázorňuje přehled finančních nákladů v letech 2008 – 2012. Z této 

tabulky je patrné, že společnost evidovala pouze 2 položky finančních nákladů a to 

nákladové úroky a ostatní finanční náklady. 

 

Tabulka 5: Přehled finančních nákladů v letech 2008 - 2012  

   tis. Kč   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Nákladové úroky 4 072 1 880 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 10 322 6 992 6 809 566 1 491 

Celkové finanční náklady 14 349 8 872 6 809 566 1 491 

Zdroj: [7,8,9,10,11 + vlastní zpracování] 

 

 V tabulce č. 6 je provedena vertikální analýza finančních nákladů. 

 

Tabulka 6: Vertikální analýza finančních nákladů [%] 

   %    

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Nákladové úroky 1,2100 0,6352 0,0000 0,0000 0,0000 

Ostatní finanční náklady 3,0671 2,3622 2,2631 0,2009 0,5162 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 

Z tabulek č. 5 a č. 6 lze vypozorovat, že větší měrou se na celkových nákladech 

podílely ostatní finanční náklady, které se pohybují v průměru okolo 5,2 mil. Kč, což je 

v procentuálním vyjádření 1,68 %. Ostatní finanční náklady byly ze sledovaných let 

nejvyšší v roce 2008, kdy dosahovaly částky převyšující 10 mil. Kč a procentuální hodnoty 

více než 3 %. Nákladové úroky se na celkových nákladech podílely v průměru 0,37 %, což 

je 1,2 mil. Kč. Nejvyšší byly v roce 2008, dosahovaly 1,21 %, což je více než 4 mil. Kč. 

Pro lepší přehlednost jsem vložila položky finančních nákladů do grafu č. 2: 
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Graf 2: Poměr jednotlivých finančních nákladů v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Následující tabulka č. 7 zobrazuje analýzu finančních nákladů společnosti 

horizontální analýzou: 

 

Tabulka 7: Horizontální analýza finančních nákladů v letech 2008 - 2009 

  %   

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Nákladové úroky -53,8310 -100,0000 0,0000 0,0000 

Ostatní finanční náklady -32,2612 -2,6173 -91,6875 163,4276 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 

 Dle tabulky č. 7 měly ostatní finanční náklady zpočátku klesající tendenci a 

v posledním sledovaném období meziročně vzrostly. K největšímu poklesu došlo v letech 

2011/2010, kdy ostatní finanční náklady poklesly o 6,2 mil. Kč (91,7 %) a nejvíce vzrostly 

v letech 2012/2011 o 925 tis. Kč (163 %). Nákladové úroky společnost evidovala pouze 

v letech 2008 a 2009. Mezi těmito roky došlo k poklesu o téměř 2,2 mil. Kč (54 %). 

V dalších letech byla položka nákladových úroků nulová. 
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4.1.2 Zhodnocení výnosů 

V této části práce jsem pomocí vertikální a horizontální analýzy zhodnotila výnosy. 

V tabulce č. 8 jsou uvedené veškeré výnosy, které v letech 2008 – 2012 společnost 

evidovala. Lze zde zpozorovat, které položky výnosů se podílely na celkových výnosech a 

jakou měrou. Celkové výnosy se pohybovaly v průměru okolo 282 mil. Kč. Výnosy 

společnosti byly nejvyšší v roce 2008, kdy dosahovaly částky téměř 313 mil. Kč. První 

rok, ve kterém výnosy převyšovaly náklady, byl rok 2012, v předchozích letech náklady 

převyšovaly výnosy. 

 

Tabulka 8: Přehled celkových výnosů v letech 2008 - 2012 

   tis. Kč   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 11 269 3 836 3 650 2 068 2 473 

Výkony (výroba) 266 934 249 284 249 542 272 896 281 308 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb 
261 264 248 004 246 556 268 125 278 858 

Změna stavu vlastní činnosti 5 670 1 280 2 973 4 771 2 450 

Aktivace 0 0 13 0 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
1 500 1 225 632 574 1 168 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 
96 18 2 45 105 

Tržby z prodeje materiálu 1 404 1 207 630 529 1 063 

Ostatní provozní výnosy 22 955 3 556 3 589 3 008 4 553 

Výnosové úroky 14 7 2 2 4 

Ostatní finanční výnosy 10 127 6 332 3 497 2 334 0 

Celkové výnosy 312 799 264 240 260 912 280 882 289 506 

Zdroj: [7,8,9,10,11 + vlastní zpracování] 

  

Tabulka č. 9 znázorňuje přehled provozních výnosů společnosti forteq Czech s.r.o. 

v letech 2008 – 2012.  

Tabulka 9: Přehled provozních výnosů v letech 2008 – 2012 

   tis. Kč   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 11 269 3 836 3 650 2 068 2 473 

Výkony (výroba) 266 934 249 284 249 542 272 896 281 308 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb 
261 264 248 004 246 556 268 125 278 858 

Změna stavu vlastní činnosti 5 670 1 280 2 973 4 771 2 450 
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   tis. Kč   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktivace 0 0 13 0 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
1 500 1 225 632 574 1 168 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 
96 18 2 45 105 

Tržby z prodeje materiálu 1 404 1 207 630 529 1 063 

Ostatní provozní výnosy 22 955 3 556 3 589 3 008 4 553 

Celkové provozní výnosy 302 658 257 901 257 413 278 546 289 502 

Zdroj: [7,8,9,10,11 + vlastní zpracování] 

 

 V tabulce č. 10 jsou provozní výnosy zhodnoceny vertikální analýzou, je zde 

patrné, které položky a jakou měrou se podílely na celkových provozních výnosech. 

 

Tabulka 10: Vertikální analýza provozních výnosů [%] 

   %   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 3,6026 1,4517 1,3989 0,7363 0,8542 

Výkony (výroba) 85,3372 94,3400 95,6422 97,1568 97,1683 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb 
83,5246 93,8556 94,4978 95,4582 96,3220 

Změna stavu vlastní činnosti 1,8127 0,4844 1,1395 1,6986 0,8463 

Aktivace 0,0000 0,0000 0,0050 0,0000 0,0000 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
0,4795 0,4636 0,2422 0,2044 0,4034 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,0307 0,0068 0,0008 0,0160 0,0363 

Tržby z prodeje materiálu 0,4489 0,4568 0,2415 0,1883 0,3672 

Ostatní provozní výnosy 7,3386 1,3457 1,3756 1,0709 1,5727 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 

Z tabulky č. 9 a č. 10 je patrné, že na celkových výnosech se nejvíce podílely 

výkony, které dosahovaly průměrné hodnoty 264 mil. Kč (94 %). Výkony byly nejvyšší 

v roce 2012 s částkou 281 mil. Kč (97 %) Další položkou, která se podílela na celkových 

výnosech v průměru 7,5 mil. Kč, což je v průměru 2,5 % z celkových výnosů, jsou ostatní 

provozní výnosy. Nejvyšším podílem na celkových výnosech se podílely v roce 2008, kdy 

dosahovaly částky necelých 23 mil. Kč (7,34 %). 
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Tržby za prodej zboží se pohybovaly průměrně 4,6 mil. Kč (1,6 %). Nejvíce se na 

celkových výnosech podílely opět v roce 2008, kdy dosáhly částky 11 mil. Kč (3,6 %).  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu se podílí na celkových 

výnosech v průměru okolo 1 mil. Kč (0,4 %). Nejvyšší částky, 1,5 mil. Kč (0,5 %), dosáhly 

opět v roce 2008.  

 Pro lepší přehlednost je v grafu č. 3 zobrazen přehled jednotlivých položek 

provozních výnosů. 

Graf 3: Poměr jednotlivých provozních výnosů v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 11 je provedena horizontální analýza provozních výnosů. 
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Tabulka 11: Horizontální analýza provozních výnosů [%] 

   %  

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Tržby za prodej zboží -65,9597 -4,8488 -43,3425 19,5841 

Výkony (výroba) -6,6121 0,1035 9,3587 3,0825 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb 
-5,0753 -0,5839 8,7481 4,0030 

Změna stavu vlastní činnosti -77,4250 132,2656 60,4776 -48,6481 

Aktivace 0,0000 100,0000 -100,0000 0,0000 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
-18,3333 -48,4082 -9,1772 103,4843 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -81,2500 -88,8889 2 150,0000 133,3333 

Tržby z prodeje materiálu -14,0313 -47,845 -16,0317 100,9452 

Ostatní provozní výnosy -84,5088 0,9280 -16,1884 51,3630 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 

U položky výkonů byla tendence v prvním sledovaném období 2009/2008 klesající, 

pokles byl o více, než 17,5 mil. Kč (6,6 %). V dalších letech docházelo k nárůstu. 

K největšímu nárůstu výkonů došlo v letech 2011/2010, kdy výkony vzrostly o 23,3 mil. 

Kč (9,3 %), na čemž se nejvíce podílel nárůst tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Ostatní provozní výnosy měly kolísavou tendenci. K největšímu poklesu došlo v letech 

2009/2008, kdy poklesly o 19,4 mil. Kč (84,5 %), což bylo způsobeno nástupem finanční 

krize. K největšímu nárůstu oproti tomu došlo v letech 2012/2011, kdy vzrostly o 1,5 mil. 

Kč (51 %). V té době již odeznívala krize. Tržby za prodej zboží měly kolísavý trend. 

Největší propad společnost zaznamenala v letech 2009/2008, kdy se tržby snížily o 7,4 mil. 

Kč (66 %) a následně i v dalších letech tržby klesaly. V letech 2012/2011 došlo k mírnému 

nárůstu o 405 tis. Kč (19,5 %). Tento jev byl opět z velké míry ovlivněn celosvětovou 

finanční krizí. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu také zpočátku klesaly a 

v posledním období vzrostly. Největší pokles společnost zaznamenala v letech 2010/2009 

o 593 tis. Kč (48,4 %). K nárůstu došlo v letech 2012/2011, kdy tržby vzrostly o 594 tis. 

Kč (103 %). 

Tabulka č. 12 obsahuje přehled finančních výnosů v letech 2008 – 2012. Z tabulky 

je na první pohled jasně patrné, že většinu finančních výnosů tvoří ostatní finanční výnosy. 

 

 



Bc. Erika Oulehlová: Finanční analýza společnosti forteq Czech s.r.o. 

2014  30 

 

Tabulka 12: Přehled finančních výnosů v letech 2008 - 2012 

   tis. Kč   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Výnosové úroky 14 7 2 2 4 

Ostatní finanční výnosy 10 127 6 332 3 497 2 334 0 

Celkové finanční výnosy 10 141 6 339 3 499 2 336 4 

Zdroj: [7,8,9,10,11 + vlastní zpracování] 

 

Z tabulky č. 12 a č. 13 je zřejmé, že ostatní finanční výnosy se na celkových 

výnosech podílely průměrnou částkou necelé 4,5 mil. Kč (1,6 %). Nejvyšší podíl byl opět 

v roce 2008, kdy dosáhly hodnoty 3,2 % a částky 10,1 mil. Kč. Zanedbatelnou položkou 

výnosů jsou výnosové úroky, které se pohybují průměrně okolo 6 tis. Kč, nejvyšší byly 

v roce 2008, kdy dosáhly částky 14 tis. Kč. 

Tabulka 13: Vertikální analýza finančních výnosů [%] 

   %   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Výnosové úroky 0,0045 0,0026 0,0008 0,0007 0,0014 

Ostatní finanční výnosy 3,2375 2,3963 1,3403 0,8310 0,0000 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 

 Pro lepší přehlednost jsem vložila finanční výnosy do grafu č. 4: 

Graf 4: Přehled jednotlivých finančních výnosů v tis. Kč  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 V tabulce č. 14 jsou finanční výnosy zhodnoceny pomocí horizontální analýzy. 

Ostatní finanční výnosy měly ve všech sledovaných letech klesající tendenci. Nejvyšší 

byly v roce 2008, kdy dosahovaly částky 10 mil. Kč (3,23 %). 

Tabulka 14: Horizontální analýza finančních výnosů [%] 

   %  

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Výnosové úroky -50,0000 -71,4286 0,0000 100,0000 

Ostatní finanční výnosy -37,4741 -44,7726 -33,2571 -100,0000 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 

4.1.3 Zhodnocení výsledků hospodaření 

 V předchozích dvou podkapitolách jsem zhodnotila náklady a výnosy. Poslední 

částí VZZ jsou výsledky hospodaření. V následující tabulce č. 15 jsou uvedeny hodnoty 

jednotlivých výsledků hospodaření. 

Tabulka 15: Přehled výsledků hospodaření v letech 2008 - 2012 

   tis. Kč   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Provozní VH -19 482 -27 871 -38 001 -2 631 2 126 

provozní výnosy 302 658 257 901 257 413 278 546 289 502 

provozní náklady 322 140 285 772 295 414 281 177 287 376 

Finanční VH -4 253 -2 533 -3 310 1 770 -1 487 

finanční výnosy 10 141 6 339 3 499 2 336 4 

finanční náklady 14 394 8 872 6 809 566 1 491 

Daň z příjmů za BČ 0 1 346 -1 346 0 0 

VH za běžnou činnost  -23 735 -31 750 -39 965 -861 639 

provozní VH -19 482 -27 871 -38 001 -2 631 2 126 

finanční VH -4 253 -2 533 -3 310 1 770 -1 487 

daň z příjmů za BČ 0 1 346 -1 346 0 0 

VH za účetní období -23 735 -31 750 -39 965 -861 639 

VH před zdaněním -23 735 -30 404 -41 311 -861 639 

daň z příjmů za BČ 0 1 346 -1 346 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

Z tabulky č. 15 je na první pohled zřejmé, že společnost byla ve většině 

sledovaného období ve ztrátě. V letech 2008 – 2011 měla záporný výsledek hospodaření a 

v roce 2012 již začala dosahovat mírného zisku. Tento jev byl způsoben především 

nástupem a průběhem celosvětové finanční krize. Největší záporný VH za účetní období 
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měla společnost v roce 2010, kdy dosahoval téměř 40 mil. Kč. Z tabulky lze vyčíst, že 

největší podíl na záporném VH měl provozní výsledek hospodaření. Do roku 2010 se 

záporný VH prohluboval a od roku 2010 se začala pozitivně snižovat záporná hodnota. V 

roce 2012 si společnost udržela pozitivní trend a již dosahovala zisku 639 tis. Kč. 

V tabulce č. 16 jsou jednotlivé výsledky hospodaření zhodnoceny horizontální 

analýzou. 

Tabulka 16: Horizontální analýza výsledků hospodaření [%] 

    %  

Období 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Provozní VH -43,0603 -36,3460 93,0765 180,8058 

provozní výnosy -14,7880 -0,1892 8,2098 3,9333 

provozní náklady -11,2895 3,3740 -4,8193 2,2047 

Finanční VH 40,4420 -30,6751 153,4743 -184,0113 

finanční výnosy -37,4914 -44,8020 -33,2381 -99,8288 

finanční náklady -38,3632 -23,2529 -91,6875 163,4276 

Daň z příjmů za BČ 100,0000 -200,0000 100,0000 0,0000 

VH za běžnou činnost -33,7687 -25,8740 97,8456 174,2160 

provozní VH -43,0603 -36,3460 93,0765 180,8058 

finanční VH 40,4420 -30,6751 153,4743 -184,0113 

daň z příjmů za BČ 100,0000 -200,0000 100,0000 0,0000 

VH za účetní období -33,7687 -25,8740 97,8456 174,2160 

VH před zdaněním -28,0977 -35,8736 97,9158 174,2160 

daň z příjmů z BČ 100,0000 -200,0000 100,0000 0,0000 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 V tabulce č. 16 lze vidět, jak meziročně vzrostly nebo klesly položky výsledků 

hospodaření. Na první pohled je patrné, že k největším změnám došlo mezi lety 2010 a 

2011. U provozního VH došlo k největší meziroční změně v letech 2010/2011, kdy vzrostl 

o více, než 35 mil. Kč (93 %). Finanční výsledek hospodaření se nejvíce meziročně změnil 

také v letech 2010/2011, kdy vzrostl o 5 mil. Kč (153 %). Výsledek hospodaření za účetní 

období v letech 2010/2011 meziročně vzrostl o 39 mil. Kč (98 %). Výsledek hospodaření 

před zdaněním mezi lety 2010/2011 vzrostl o 40,5 mil. Kč (98 %). 

 Z tabulky je tedy zřejmé, že společnost byla, tak jako mnoho jiných společností, 

zasažena finanční krizí. Od roku 2008 do roku 2010 byla každý rok více ztrátová, než 

v předchozím roce. V roce 2011 je již zřejmé, že společnost forteq Czech s.r.o. se s krizí 

začíná vyrovnávat, nastavené procesy se stabilizují a společnost se pomalu vrací do stavu, 
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ve kterém byla před krizí. Největší pozitivní vliv je zřejmý mezi lety 2010/2011 a rok 2012 

již společnost zakončuje s mírným kladným hospodářským výsledkem. 

 Pro lepší přehlednost jsem položky výsledků hospodaření vložila do grafu č. 5.  

 

Graf 5: Vývoj výsledků hospodaření v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2 Zhodnocení rozvahy vertikální a horizontální analýzou 

V této kapitole jsem zhodnotila rozvahu. Provedla jsem vertikální a horizontální 

analýzu aktiv a pasiv. Údaje jsem čerpala z rozvahy společnosti forteq Czech s.r.o. (viz. 

příloha č. 2 a č. 3).  

4.2.1 Vertikální analýza aktiv 

V následující tabulce č. 17 jsou hodnoty aktiv vypočtené pomocí vertikální analýzy. 

Z této tabulky je zřejmé, které položky a jakou měrou se podílely na celkových aktivech 

společnosti. 
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Tabulka 17: Vertikální analýza aktiv [%] 

   %   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková aktiva 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 

Dlouhodobý majetek 46,5168 36,6192 33,1169 26,7460 22,3694 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
1,5468 1,0937 0,7063 0,2082 0,0000 

Software 1,5468 0,0937 0,7063 0,2082 0,0000 

Dlouhodobý hmotný majetek 44,9700 35,5255 32,4106 26,5378 22,3694 

Stavby 0,0000 0,0000 -0,2669 0,0000 0,0000 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
44,9700 34,2594 29,9594 25,1020 22,2851 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
0,0000 1,2661 2,7181 1,4358 0,0844 

Oběžná aktiva 53,1531 62,9337 65,3085 72,1466 76,8607 

Zásoby 24,9039 24,0276 30,8929 28,3183 28,4219 

Materiál 13,8810 12,7123 15,8757 9,6399 10,4451 

Nedokončená výroba a 

polotovary 
5,6421 4,5956 6,2399 4,3282 8,4195 

Výroby 5,0827 6,2468 8,0125 13,9398 9,4537 

Zboží 0,2981 0,4729 0,7648 0,4104 0,1035 

Dlouhodobé pohledávky 0,0150 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,0150 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Krátkodobé pohledávky 27,2816 38,8516 31,5550 39,0605 43,9070 

Pohledávky z obch. Vztahů 24,7031 36,4482 26,2014 36,3143 38,3404 

Stát – daňové pohledávky 1,5999 0,1704 2,7398 0,4164 1,3388 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,0694 1,4903 0,6576 1,8081 4,1672 

Dohadné účty aktivní 0,0871 0,0831 1,8543 0,4470 0,0297 

Jiné pohledávky 0,8221 0,6596 0,1020 0,0746 0,0310 

Krátkodobý finanční majetek 0,9527 0,0545 2,8605 4,7677 4,5318 

Peníze 0,0157 0,0511 0,0067 0,0067 0,0105 

Účty v bankách 0,9371 0,0034 2,8538 4,7610 4,5212 

Ostatní aktiva – přechodné 

účty aktiv 
0,3300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Časové rozlišení 0,3300 0,4470 1,5746 1,1074 0,7699 

Náklady příštích období 0,3300 0,4470 0,4244 0,4030 0,7699 

Příjmy příštích období 0,0000 0,0000 1,1502 0,7045 0,0000 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

V této části práce jsem se zabývala vertikální analýzou aktiv společnosti v letech 

2008 – 2012. Z tabulky č. 17 je na první pohled patrné, že největší měrou se na celkových 

aktivech podílela oběžná aktiva průměrnou částkou více než 94 mil. Kč (66 %). Nejvyšší 

oběžná aktiva byla v roce 2012, kdy dosahovala více než 116,5 mil. Kč (77 %), na čemž se 

nejvíce podílely krátkodobé pohledávky, a to 66,6 mil. Kč (44 %). Dále se na celkových 
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aktivech nejvíce podílel dlouhodobý majetek, který dosahoval průměrně 47 mil. Kč (33 

%). Dlouhodobý majetek byl nejvyšší v roce 2008, kdy dosáhl 68 mil. Kč (46,5 %) a 

největší zastoupení v něm má dlouhodobý hmotný majetek, který dosáhl 66 mil. Kč (45 

%). Pro lepší přehlednost jsem vložila zastoupení jednotlivých položek aktiv do grafu č. 6: 

Graf 6: Vertikální analýza aktiv [%] 

 

Zdroj: Vlastní pracování 

4.2.2 Horizontální analýza aktiv 

V této části jsem se zaměřila na zhodnocení aktiv společnosti pomocí horizontální 

analýzy, abych zjistila, jak meziročně vzrostly nebo poklesly jednotlivé položky. Hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 18: 

Tabulka 18: Horizontální analýza aktiv [%] 

  %   

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Aktiva celkem -0,1368 -9,1184 0,4784 13,2100 

Dlouhodobý majetek -21,3851 -17,8105 -18,8512 -5,3151 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
-29,3885 -41,3084 -70,3822 -100,0000 

Software -29,3885 -41,3084 -70,3822 -100,0000 

Dlouhodobý hmotný majetek -21,1098 -17,0871 -17,7282 -4,5723 

Stavby 0,0000 -100,0000 100,0000 0,0000 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
-23,9214 -20,5251 -15,8124 0,5054 

Nedokončený DHM 100,0000 95,1023 -46,9241 -93,3472 
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   %  

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Oběžná aktiva 18,2388 -5,6890 10,9989 20,6072 

Zásoby -3,6507 16,8491 -7,8954 13,6239 

Materiál -8,5450 13,4977 -38,9883 22,6660 

Nedokončená výroba a 

polotovary 
-18,6588 23,3986 -30,3052 120,2241 

Výrobky 22,7340 16,5703 74,8082 -23,2227 

Zboží 58,4475 46,9741 -46,0784 -71,4545 

Dlouhodobé pohledávky -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Krátkodobé pohledávky 42,2150 -26,1866 24,3774 27,2567 

Pohledávky z obch. vztahů 47,3430 -34,6682 39,2600 19,5261 

Stát – daňové pohledávky -89,3662 1 361,0000 -84,7291 263,9785 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 044,1176 -59,8994 176,2828 160,9162 

Dohadné účty aktivní -4,6875 1 927,0492 -75,7784 -92,4875 

Jiné pohledávky -19,8675 -85,9504 -26,4706 -53,0000 

Krátkodobý finanční majetek -94,2857 4 668,7500 67,4705 7,6068 

Peníze 226,0870 -88,0000 0,0000 77,7778 

Účty v bankách -99,6369 76 020,0000 67,6301 7,5078 

Ostatní aktiva – přechodné 

účty aktiv 
-100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Časové rozlišení 35,2577 220,1220 -29,3333 -21,2938 

Náklady příštích období 35,2577 -13,7195 -4,5936 116,2963 

Příjmy příštích období 0,0000 100,0000 -38,4615 -100,0000 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

Z tabulky č. 18 je zřejmé, že položka celkových aktiv má nejdříve klesající a poté 

stoupající trend. K největšímu nárůstu došlo v letech 2011/2012 a to o 17,7 mil. Kč (13,2 

%). Největší měrou se na celkových aktivech podílela oběžná aktiva, která měla kolísavou 

tendenci. Největší nárůst byl zaznamenán též v letech 2011/2012 a to o 20 mil. Kč (20,6 

%), na čemž se nejvíce podílely zásoby. Dlouhodobý majetek měl klesající tendenci, 

k největšímu propadu došlo v letech 2008/2009, kdy poklesl o 14,6 mil. Kč (21,4 %). Na 

tomto poklesu se nejvíce podílel dlouhodobý hmotný majetek, a to 13,9 mil. Kč (21,1 %). 

4.2.3 Vertikální analýza pasiv 

V této kapitole jsem provedla vertikální analýzu pasiv, abych zjistila, které položky 

a jakou měrou se podílejí na celkových pasivech. V následující tabulce č. 19 jsou uvedeny 

hodnoty vertikální analýzy: 

 



Bc. Erika Oulehlová: Finanční analýza společnosti forteq Czech s.r.o. 

2014  37 

 

Tabulka 19: Vertikální analýza pasiv [%] 

   %   

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 

Vlastní kapitál -10,5452 -32,1953 -65,3917 -65,7229 -57,6328 

Základní kapitál 34,7059 34,7535 38,2403 38,0583 33,6174 

Základní kapitál 34,7059 34,7535 38,2403 38,0583 33,6174 

Rezervní fondy a ostatní 

fondy ze zisku 
0,4396 0,4402 0,4844 0,4821 0,4258 

Zákonný rezervní fond 0,4396 0,4402 0,4844 0,4821 0,4258 

VH minulých let -29,5388 -45,7533 -74,1503 -103,6208 -92,0973 

Neuhrazená ztráta z minulých 

let 
-29,5388 -45,7533 -74,1503 -103,6208 -92,0973 

VH běžného účetního období -16,1519 -21,6357 -29,9662 -0,6425 0,4212 

Cizí zdroje 110,5452 132,1953 165,3737 165,7229 157,6328 

Rezervy 1,4794 0,3918 0,3832 0,4448 0,1595 

Ostatní rezervy 1,4794 0,3918 0,3832 0,4448 0,1595 

Dlouhodobé závazky 0,0000 0,9172 0,0000 0,0000 0,0000 

Odložený daňový závazek 0,0000 0,9172 0,0000 0,0000 0,0000 

Krátkodobé závazky 108,6962 130,8863 164,9906 165,2782 157,4733 

Závazky z obchodních vztahů 48,0527 59,8407 90,5464 89,2720 89,1613 

Závazky – ovládající a řídící 

osoba 
56,2202 59,2560 67,0976 70,9115 62,6372 

Závazky k zaměstnancům 1,4753 1,8951 2,4294 1,5253 1,3684 

Závazky ze soc. zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
0,6737 0,9663 1,0025 0,8873 0,7310 

Stát – daňové závazky a dotace 1,0106 0,2460 0,3367 0,2507 0,1701 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,6825 0,0218 0,8053 0,0000 0,2874 

Dohadné účty pasivní -0,2205 8,6604 2,7728 2,4313 3,1179 

Jiné závazky 0,8016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,3695 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,3695 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Časové rozlišení 0,0000 0,0000 0,0180 0,0000 0,0000 

Výdaje příštích období 0,0000 0,0000 0,0112 0,0000 0,0000 

Výnosy příštích období 0,0000 0,0000 0,0067 0,0000 0,0000 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

Z tabulky č. 19 je na první pohled zřejmé, že na celkových pasivech se ve všech 

letech nejvíce podílely cizí zdroje s průměrnou hodnotou 207 mil. Kč (146 %). Nejvyšší 

byly v roce 2012, kdy dosáhly hodnoty 239 mil. Kč (157,6 %) a nejvíce se na nich podílely 

krátkodobé závazky s hodnotou 238,9 mil. Kč (157,5 %). Oproti tomu vlastní kapitál byl 

ve všech sledovaných letech záporný, dosahoval průměrně záporných 65 mil. Kč (46 %) a 
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nejvyšší byl v roce 2011, kdy dosáhla hodnoty záporných 88 mil. Kč (65,7 %) a největší 

podíl na VK měly záporné výsledky hospodaření. V grafu č. 7 lze vidět rozložení pasiv: 

Graf 7: Vertikální analýza pasiv [%] 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.4 Horizontální analýza pasiv 

V této kapitole jsem analyzovala pasiva pomocí horizontální analýzy. Bylo zde 

zjištěno, které položky meziročně nejvíce vzrostly nebo poklesly a o kolik. Hodnoty jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 20: 

Tabulka 20:Horizontální analýza pasiv 

   %  

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Pasiva celkem -0,1368 -9,1184 0,4784 13,2100 

Vlastní kapitál -204,8916 -84,5892 -0,9873 0,7255 

Základní kapitál 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Základní kapitál 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Rezervní fondy a ostatní fondy 

ze zisku 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Zákonný rezervní fond 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

VH minulých let -54,6801 -47,2878 -40,4128 -0,6201 

Neuhrazená ztráta z minulých let -54,6801 -47,2878 -40,4128 -0,6201 

VH běžného účetního období -33,7687 -25,8740 97,8456 174,2160 

Cizí zdroje 19,4213 13,6911 0,6905 7,6834 
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  %   

Období 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Rezervy -73,5511 11,1304 16,6341 -59,3960 

Ostatní rezervy -73,5511 -11,1304 16,6341 -59,3960 

Dlouhodobé závazky 100,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 

Odložený daňový závazek 100,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 

Krátkodobé závazky 20,2501 14,5622 0,6535 7,8639 

Závazky z obchodních vztahů 24,3610 37,5152 -0,9357 13,0696 

Závazky – ovládající a řídící 

osoba 
5,2557 2,9083 6,1898 0,0000 

Závazky k zaměstnancům 28,2749 16,5049 -36,9136 1,5656 

Závazky ze soc. zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
43,2323 -5,7123 -11,0696 -6,7283 

Stát – daňové závazky a dotace -75,6902 24,3767 -25,1670 -23,2143 

Krátkodobé přijaté zálohy -96,8096 3 256,2500 -100,0000 0,0000 

Dohadné účty pasivní 4 022,5309 -70,9025 -11,8983 45,1811 

Jiné závazky -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Bankovní účty a výpomoci -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Krátkodobé bankovní úvěry -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Časové rozlišení 0,0000 100,0000 -100,0000 0,0000 

Výdaje příštích období 0,0000 100,0000 -100,0000 0,0000 

Výnosy příštích období 0,0000 100,0000 -100,0000 0,0000 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

Z tabulky č. 20 je patrné, že celková pasiva měla ve sledovaných letech kolísavý 

trend, k největšímu nárůstu došlo v letech 2011/2012, kdy vzrostla o 17,7 mil. Kč (13,2 

%). Největší měrou se podílely cizí zdroje, které měly po celou dobu stoupající tendenci a 

v roce 2011/2012 vzrostly o 17 mil. Kč (7,7 %). Na cizí zdroje měly největší vliv 

krátkodobé závazky, které měly také vzrůstající tendenci a nejvíce vzrostly mezi lety 

2009/2008 o 32,3 mil. Kč (20 %). Vlastní kapitál byl ve všech sledovaných letech záporný 

a trend vývoje byl vzrůstající směrem do větších záporných hodnot. K největšímu propadu 

došlo v letech 2008/2009 o 31,7 mil. Kč (205 %). Vliv na to měly záporné výsledky 

hospodaření. 

4.3 Zhodnocení finanční analýzy poměrovými ukazateli 

V této podkapitole jsem provedla analýzu společnosti pomocí poměrových 

ukazatelů a to ukazateli rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 
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4.3.1 Ukazatelé rentability 

Mezi ukazatele rentability patří ukazatel rentability aktiv (ROA), rentability 

vlastního kapitálu (ROE), rentability investovaného kapitálu (ROCE) a rentability tržeb 

(ROS). V tabulce č. 21 jsou uvedeny pouze hodnoty ROA a ROS, protože u ukazatelů 

ROE a ROCE se ve jmenovateli počítá se zápornými hodnotami v letech 2008 – 2012. 

Tabulka 21: Ukazatelé rentability 

 Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA (1) -0,1338 -0,1944 -0,3098 -0,0064 0,0042 

ROS (4) -0,0721 -0,1133 -0,1651 -0,0032 0,0023 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 

V tabulce č. 21 jsou znázorněny hodnoty ROA a ROS. Na první pohled je patrné, 

že hodnoty rentability jsou velmi nízké, v některých případech jsou dokonce záporné. Je to 

způsobeno především tím, že ukazatelé porovnávají rozvahové položky vždy s některou 

z forem zisku, který je, ve čtyřech z pěti sledovaných let, záporný.  

Ukazatel ROA poměřuje EBIT s celkovými aktivy. Z tabulky č. 21 je patrné, že 

jediným rokem, kdy byl ukazatel ROA kladný, byl rok 2012. V tomto roce dosahoval 

hodnoty 0,0042, což je způsobeno především tím, že EBIT již dosahoval mírného zisku a 

celková aktiva byla v tomto roce nejvyšší. 

Ukazatel ROS vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb. Z tabulky je 

zřejmé, že jediné kladné hodnoty, 0,0023, bylo dosaženo v roce 2012 a to opět z důvodu, 

že položka EBIT již dosahovala mírného zisku a tržby byly měly v tomto roce nejvyšší 

hodnotu. 

Pro lepší přehlednost je vývoj rentability v čase znázorněn v grafu č. 8: 
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Graf 8: Vývoj rentability v čase 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.2 Ukazatelé likvidity 

Mezi ukazatele likvidity patří ukazatel celkové likvidity, pohotové likvidity a 

okamžité likvidity. V tabulce č. 22 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatelů v letech 

2008 – 2012. 

Tabulka 22: Ukazatelé likvidity 

 Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková 

likvidita 
(5) 1,1061 1,0517 0,7213 0,8082 0,8620 

Pohotová 

likvidita 
(6) 0,5879 0,6502 0,3801 0,4910 0,5433 

Okamžitá 

likvidita 
(7) 0,0198 0,0009 0,0316 0,0534 0,0508 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 

 V tabulce č. 22 jsou hodnoty celkové, pohotové a okamžité likvidity. Na první 

pohled je zřejmé, že skutečné hodnoty se od doporučených velmi liší. Jedním z důvodů je 

velký finanční závazek, který má společnost forteq Czech s.r.o. vůči skupině, a to z doby 

transferu výroby z Nizozemí v roce 2007. Další důvod je ten, že společnost má 
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v krátkodobém finančním majetku vázáno málo peněžních prostředků a to je z toho 

důvodu, že společnost hospodaří s menší peněžní částkou a v případě potřeby jsou jí 

posílány peníze v rámci skupiny. Takže i přes to, že hodnoty ukazatelů likvidity nejsou 

v mezích doporučených hodnot, neznamená to, že by společnost měla problém s likviditou. 

Společnost si hradí své závazky včas a nemá problém s platební schopností. 

 V grafu č. 9 jsou znázorněny hodnoty likvidity. Je zde patrné, že společnost byla 

nejméně likvidní v roce 2010, kdy dosahovala u všech likvidit nejnižších hodnot: 

Graf 9: Vývoj likvidity v čase 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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alespoň 1. Samozřejmě, že čím je hodnota vyšší, tím lépe pro společnost, protože to 

znamená, že společnost přeměnila položku aktiv za peníze vícekrát během sledovaného 

období. Hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity – obratu aktiv za roky 2008 – 2012 jsou 

uvedeny v tabulce č. 23: 
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Tabulka 23: Ukazatelé aktivity – obratu aktiv 

 Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat 

Aktiv 
(8) 1,8540 1,7161 1,8761 2,0163 1,8544 

Obrat  

Zásob 
(8) 7,4471 7,1424 6,0728 7,1201 6,5247 

Obrat  

Pohledávek 
(8) 6,7980 4,4172 5,9454 5,1620 4,2236 

Obrat  

Závazků 
(8) 1,7062 1,3112 1,1371 1,2199 1,1776 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 -2012 

 Z tabulky č. 23 je patrné, že obrat aktiv byl nejvyšší v roce 2011, kdy se aktiva 

přeměnila na peníze více než 2 krát během roku. Pro obrat zásob, pohledávek a závazků 

byl nejlepší rok 2008, kdy se zásoby přeměnily během sledovaného období téměř 7,5 krát, 

pohledávky téměř 6,8 krát za rok a závazky 1,7 krát za rok. Pro lepší přehlednost jsem 

hodnoty obrátek vložila do grafu č. 10: 

Graf 10: Ukazatelé aktivity - vývoj obrátek v čase 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 24: Ukazatelé aktivity – doby obratu aktiv 

 Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu  

Aktiv 

(9) 194,1110 209,7732 191,8904 178,5457 194,1291 

Doba obratu 

zásob 

(9) 48,3412 50,4034 59,2806 50,5612 55,1751 

Doba obratu 

pohledávek 

(9) 52,9565 81,5003 60,5511 69,7408 85,2363 

Doba obratu 

závazků 

(9) 210,9913 274,5643 316,6010 295,0971 305,7014 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 

 V případě doby obratu aktiv se hodnotí, jak dlouho trvá, než se položka aktiv 

přemění zpět na peníze nebo je uhrazen závazek. V tomto případě jsou lepší nižší čísla. 

Z tabulky č. 24 je zřejmé, že doba obratu aktiv byla nejrychlejší v roce 2011, kdy se aktiva 

přeměnila zpět na peníze za 178 dní. Doba obratu zásob byla nejnižší v roce 2008, kdy 

trvala 48 dní. U doby obratu pohledávek a závazků platí, že doba obratu závazků by měla 

převyšovat dobu obratu pohledávek. Z tabulky je patrné, že ve společnosti forteq Czech 

s.r.o. tomu tak je. Nejlépe je na tom opět rok 2008, kdy doba obratu pohledávek trvá téměř 

53 dní a doba obratu závazků trvá téměř 211 dní. Doba obratu závazků je tak vysoká 

především proto, že společnost obdržela vysokou půjčku v rámci skupiny, kterou splácí 

většinou jednou větší částkou ročně. 

 Pro lepší přehlednost jsem vložila hodnoty doby obratu aktiv do grafu č. 11: 

Graf 11: Vývoj aktivity – vývoj doby obratu v čase 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.4 Ukazatelé zadluženosti 

Mezi ukazatele zadluženosti patří celková zadluženost, krytí aktiv, míra 

zadluženosti, úrokové krytí a úrokové zatížení. Zaměřím se pouze na výpočet celkové 

zadluženosti, protože hodnota vlastního kapitálu je záporná. Hodnoty celkové zadluženosti 

pro roky 2008 – 2012 jsou uvedené v tabulce č. 25: 

Tabulka 25: Ukazatele celkové zadluženosti 

 Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková 

zadluženost 
(10) 110,5452 132,1953 165,3737 165,7229 157,6328 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let 2008 – 2012 

 Z tabulky č. 25 je na první pohled zřejmé, že společnost je předlužená. Způsobeno 

je to především tím, že cizí zdroje ve všech letech převyšovaly celková aktiva, nejvíce 

zadlužená byla společnost v roce 2011, kdy celková zadluženost dosáhla hodnoty téměř 

166 %. Pro lepší přehlednost jsem vložila hodnoty celkové zadluženosti do grafu č. 12: 

Graf 12: Celkové zadluženosti [%] 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 26: Nákladovost v letech  2008 - 2012 

Nákladovost (N/T) 2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
0,0320 0,0126 0,0141 0,0067 0,0079 

Výkonová spotřeba 0,7708 0,8228 0,8440 0,7918 0,7815 

Osobní náklady 0,1338 0,1679 0,1995 0,1531 0,1494 

Daně a poplatky 0,0006 0,0005 0,0008 0,0005 0,0006 

Odpisy DNM a DHM 0,0678 0,0724 0,0610 0,0417 0,0366 

ZC prodaného DM a materiálu 0,0045 0,0038 0,0024 0,0037 0,0039 

Změna stavu rezerv a 

opravných položek 
0,0152 -0,0088 0,0014 -0,0074 -0,0001 

Ostatní provozní náklady 0,0052 0,0102 0,0091 0,0109 0,0129 

Nákladové úroky 0,0130 0,0071 0,0000 0,0000 0,0000 

Ostatní finanční náklady 0,0330 0,0265 0,0261 0,0020 0,0052 

Daň z příjmů za BČ 0,0000 0,0051 -0,0052 0,0000 0,0000 

Celková nákladovost 1,0759 1,1202 1,1532 1,0031 0,9978 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti z let  2008 - 2012 

V tabulce č. 26 jsou uvedeny hodnoty nákladovostí. Lze zde vyčíst, že všechny 

položky, které se významně podílí na celkové nákladovosti, měly ve sledovaném období 

kolísavý trend. Zpočátku hodnoty rostly, poté klesaly. Můžeme vidět, že hodnota celkové 

nákladovosti je nejvyšší v roce 2010. K největšímu snížení nákladovosti došlo mezi lety 

2010 a 2011, kdy z hodnoty 1,1532 se snížila na hodnotu 1,0031 (pokles o 13 %), což je 

pozitivní vliv. Největší zastoupení v celkové nákladovosti má výkonová spotřeba, která je 

též nejvyšší v roce 2010. K největšímu poklesu výkonové spotřeby, a tím i k pozitivnímu 

vývoji, došlo opět v období 2010/2011, kdy se snížila z hodnoty 0,8440 na hodnotu 0,7918 

(pokles o 6 %). Další položkou, která má značný vliv na celkovou nákladovost, jsou osobní 

náklady, které také dosahují nejvyšší hodnoty v roce 2010. K největšímu propadu došlo 

opět v letech 2010/2011, kdy se hodnota snížila z 0,1995 na 0,1531 (pokles o 23 %). Další 

položka, která stojí za zmínku je položka odpisů DNM a DHM. Nejvyšší hodnoty 

dosahovaly v roce 2009. K největšímu propadu ale došlo, stejně jako u předchozích 

položek nákladů, v letech 2010/2011, kdy poklesly z hodnoty 0,0610 na 0,0417 (31,5 %). 

Za zmínku ještě stojí ostatní finanční náklady, které nejvíce poklesly v letech 2010/2011 a 

to z hodnoty 2,2631 na 0,2009 (pokles o 92 %). Ostatní položky nákladů se na celkové 

nákladovosti podílely zanedbatelnou měrou. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nákladovost zpočátku rostla, což byl negativní 

trend, ale od roku 2010 začala klesat, což je pro společnost trend pozitivní.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě provedených analýz v praktické části práce se zde pokusím nastínit 

možné návrhy a doporučení, které by společnosti mohly pomoci zlepšit finanční stav.  

Společnost forteq Czech s.r.o. podniká v oblasti výroby a montáže přesných 

plastových dílů určených zejména pro oblast automobilového průmyslu. Je zřejmé, že 

společnost byla zasažena celosvětovou finanční krizí, která se dotýkala i automobilového 

průmyslu. Na negativní výsledek hospodaření měly vliv především vysoké náklady a 

snížení tržeb. Společnost se s finanční krizí vyrovnala a v roce 2012 již dosáhla zisku. 

V tomto ohledu navrhuji, aby společnost i nadále snižovala náklady především na 

výkonovou spotřebu (spotřebu materiálu a energie), která má na nákladech největší podíl. 

Společnost vykazovala buď záporné, nebo velmi nízké hodnoty rentability a bylo to opět 

způsobeno záporným VH. Proto společnosti doporučuji, aby se, stejně jako v roce 2012, 

držela v kladných hodnotách výsledků hospodaření a tento trend si udržela. Toho může 

společnost například zvýšením výnosů. S likviditou společnost problém nemá, přestože 

hodnoty likvidity nejsou v mezích doporučovaných hodnot, především kvůli nízkému 

krátkodobému finančnímu majetku. Tím, že společnost v případě potřeby obdrží peněžní 

prostředky v rámci skupiny, není nucena hospodařit s vysokými peněžními částkami. 

V tomto trendu bych doporučila pokračovat za předpokladu, že nedojde k problémům 

s platební schopností. Co se týče hodnot aktivity, je na tom nejhůře doba obratu závazků, 

která byla nejdelší v roce 2010, to trvalo společnosti 316 dní uhradit závazky. Jedná se ve 

velké míře o závazky vůči skupině. Jak jsem již uvedla, tak společnost většinou platí 

skupině jednou ročně větší částku. Proto bych doporučovala, aby se snížila doba obratu 

závazků, platit závazky vůči skupině klidně v menších částkách, ale více krát ročně. 

Jelikož je společnost předlužená, podíl cizího kapitálu se pohybuje průměrně kolem 

150 % a vlastní kapitál je záporný, tak bych doporučovala snížit hodnotu cizích zdrojů 

(např. splacením půjčky mateřské společnosti, ale je potřeba dosahovat zisku) alespoň tak, 

aby nebyla společnost financována pouze z cizích zdrojů a s hodnotu vlastního kapitálu se 

dostat do kladných čísel. Analýzou nákladovosti jsem zjistila, že trend vývoje je od roku 

2011 klesající, což je pozitivní zjištění, proto bych doporučovala v tomto trendu 

pokračovat a snižovat náklady, zefektivnit výrobu a tím zvýšit tržby. 



Bc. Erika Oulehlová: Finanční analýza společnosti forteq Czech s.r.o. 

2014  48 

 

6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti forteq Czech s.r.o. v letech 

2008 - 2012 a zjistit, které položky působí příznivě a které nepříznivě na hospodaření 

společnosti. K tomu mi posloužily účetní výkazy, rozvaha a VZZ, ze kterých jsem čerpala 

při hodnocení nákladů, výnosů, VH, aktiv a pasiv a použila je pro výpočty poměrových 

ukazatelů. 

Jak bylo zmíněno již výše v textu, společnost dosahovala v letech 2008 – 2011 

záporného VH. Záporný VH byl způsoben především finančně nákladným transferem 

výroby z Nizozemí v roce 2007 a nástupem a průběhem celosvětové finanční krize. 

V těchto letech tedy náklady převyšovaly výnosy, což bylo způsobeno především tím, že 

vývoj nákladů a výnosů nebyl úměrný. Zatímco náklady kolísaly, tak výnosy klesaly, a i 

tak byly náklady v těchto letech vždy vyšší. Až v roce 2012 lze vidět, že se společnost 

s krizí vyrovnává a ustála ji. Dosahuje již mírného zisku, a pokud si tento trend udrží, 

budou se snižovat i jiné negativní hodnoty, které jsou jím ovlivněny, jako např. rentabilita. 

Pro zhodnocení jednotlivých analýz jsem použila výpočty dle teoretické části práce 

a následně jsem tyto hodnoty vložila do přehledných tabulek a grafů, aby byl vidět vývoj, 

respektive trend vývoje ukazatelů. V práci jsem nepoužila Du Pontův pyramidální rozklad 

z toho důvodu, že syntetickým ukazatelem je ukazatel ROE, který porovnává zisk 

s vlastním kapitálem. Jak bylo již zmíněno, tak vlastní kapitál je ve všech letech záporný, 

proto tento rozklad neměl smysl.  

V předposlední části jsem uvedla možné návrhy a opatření, jak zlepšit finanční stav 

společnosti. Z předchozích kapitol je tedy zřejmé, že přesto, že finanční krize se dotkla 

společnosti docela výrazně, společnost tuto krizi ustála a je patrný její kladný vývoj, který, 

doufejme, bude i nadále pokračovat. 
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Příloha 1: Organizační schéma společnosti  

Zdroj: Vlastní zpracování z výroční zprávy společnosti 
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Příloha 2: Rozvaha společnosti forteq Czech s.r.o. 2008 – 2012 - Aktiva [v tis. Kč] 

Rozvaha v plném rozsahu – aktiva 

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 146 949 146 748 133 367 134 005 151 707 

Dlouhodobý majetek 68 356 53 738 44 167 35 841 33 936 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
2 273 1 605 942 279 0 

Software 2 273 1 605 942 279 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 66 083 52 133 43 225 35 562 33 936 

Stavby 0 0 -356 0 0 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
66 083 50 275 39 956 33 638 33 808 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
0 1 858 3 625 1 924 128 

Oběžná aktiva 78 108 92 354 87 100 96 680 116 603 

Zásoby 36 596 35 260 41 201 37 948 43 118 

Materiál 20 398 18 655 21 173 12 918 15 846 

Nedokončená výroba a 

polotovary 
8 291 6 744 8 322 5 800 12 773 

Výrobky 7 469 9 167 10 686 18 680 14 342 

Zboží 438 694 1 020 550 157 

Dlouhodobé pohledávky 22 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 22 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 40 090 57 014 42 084 52 343 66 610 

Pohledávky z obch. Vztahů 36 301 53 487 34 944 48 663 58 165 

Stát – daňové pohledávky 2 351 250 3 654 558 2 031 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 102 2 187 877 2 423 6 322 

Dohadné účty aktivní 128 122 2 473 599 45 

Jiné pohledávky 1 208 968 136 100 47 

Krátkodobý finanční majetek 1 400 80 3 815 6 389 6 875 

Peníze 23 75 9 9 16 

Účty v bankách 1 377 5 3 806 6 380 6 859 

Ostatní aktiva – přechodné 

účty aktiv 
485 0 0 0 0 

Časové rozlišení 485 656 2 100 1 484 1 168 

Náklady příštích období 485 656 566 540 1 168 

Příjmy příštích období 0 0 1 534 944 0 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů společnosti z let 2008 – 2012 
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Příloha 3: Rozvaha společnosti forteq Czech s.r.o. 2008 – 2012 – Pasiva [v tis. Kč] 

Rozvaha v plném rozsahu – pasiva 

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 146 949 146 748 133 367 134 005 151 707 

Vlastní kapitál -15 496 -47 246 -87 211 -88 072 -87 433 

Základní kapitál 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 

Základní kapitál 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 

Rezervní fondy a ostatní fondy 

ze zisku 
646 646 646 646 646 

Zákonný rezervní fond 646 646 646 646 646 

Výsledek hospodaření 

z minulých let 
-43 407 -67 142 -98 892 -138 857 -139 718 

Neuhrazená ztráta z minulých 

let 
-43 407 -67 142 -98 892 -138 857 -139 718 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
-23 735 -31 750 -39 965 -861 639 

Cizí zdroje 162 445 193 994 220 554 222 077 239 140 

Rezervy 2 174 575 511 596 242 

Ostatní rezervy 2 174 575 511 596 242 

Dlouhodobé závazky 0 1 346 0 0 0 

Odložený daňový závazek 0 1 346 0 0 0 

Krátkodobé závazky 159 728 192 073 220 043 221 481 238 898 

Závazky z obchodních vztahů 70 613 87 815 120 759 119 629 135 264 

Závazky – ovládající a řídící 

osoba 
82 615 86 957 89 486 95 025 95 025 

Závazky k zaměstnancům 2 168 2 781 3 240 2 044 2 076 

Závazky ze soc. zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
990 1 418 1 337 1 189 1 109 

Stát – daňové závazky a dotace 1 485 361 449 336 258 

Krátkodobé přijaté zálohy 1 003 32 1 074 0 436 

Dohadné účty pasivní -324 12 709 3 698 3 258 4 730 

Jiné závazky  1 178 0 0 0 0 

Bankovní účty a výpomoci 543 0 0 0 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 543 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 24 0 0 

Výdaje příštích období 0 0 15 0 0 

Výnosy příštích období 0 0 9 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů společnosti z let 2008 – 2012 
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Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty společnosti forteq Czech s.r.o. 2008 – 2012 [v tis. Kč] 

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 

Období 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 11 269 3 836 3 650 2 068 2 473 

Náklady vynaložené na prodej 

zboží 
9 995 3 341 3 685 1 888 2 299 

(+) Obchodní marže 1 274 495 -35 180 174 

Výkony (výroba) 266 934 249 284 249 542 272 896 281 308 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
261 264 248 004 246 556 268 125 278 858 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
5 670 1 280 2 973 4 771 2 450 

Aktivace 0 0 13 0 0 

Výkonová spotřeba 241 114 217 424 220 221 222 413 226 259 

Spotřeba materiálu a energie 154 459 146 592 151 870 161 629 167 889 

Služby 86 655 70 832 68 351 60 784 58 370 

(+) Přidaná hodnota 27 094 32 355 29 286 50 663 55 223 

Osobní náklady 41 844 44 360 52 050 42 990 43 239 

Mzdové náklady 30 043 32 429 37 410 30 810 30 769 

Náklady na soc. zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
10 486 10 419 12 563 10 440 10 767 

Sociální náklady 1 315 1 512 2 077 1 740 1 703 

Daně a poplatky 185 132 200 135 163 

Odpisy DNM a DHM 21 213 19 127 15 912 11 723 10 589 

Tržby z prodeje DM a mat. 1 500 1 225 632 574 1 168 

Tržby z prodeje DM 96 18 2 45 105 

Tržby z prodeje materiálu 1 404 1 207 630 529 1 063 

ZC prodaného DM a mat. 1 405 1 014 616 1 051 1 131 

ZC prodaného DM  94 0 0 68 123 

Prodaný materiál 1 311 1 014 616 983 1 008 

Změna stavu rezerv a 

opravných položek 
4 767 -2 333 365 -2 073 -34 

Ostatní provozní výnosy 22 955 3 556 3 589 3 008 4 553 

Ostatní provozní náklady 1 617 2 707 2 356 3 050 3 730 

Provozní VH -19 482 -27 871 -38 001 -2 631 2 126 

Výnosové úroky 14 7 2 2 4 

Nákladové úroky 4 072 1 880 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 10 127 6 332 3 497 2 334 0 

Ostatní finanční náklady 10 322 6 992 6 809 566 1 491 

Finanční VH -4 253 -2 533 -3 310 1 770 -1 487 

Daň z příjmů za BČ 0 1 346 -1 346 0 0 

Odložená 0 1 346 -1 346 0  0 

VH za běžnou činnost -23 735 -31 750 -39 965 -861 639 

VH za účetní období -23 735 -31 750 -39 965 -861 639 

VH před zdaněním -23 735 -30 404 -41 311 -861 639 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů společnosti z let 2008 - 2012 


