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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finančního zdraví obchodní 

společnosti RALL s.r.o., konkrétně časovým obdobím v rozmezích let 2008 až 2012. 

Podstatou se dělí na čtyři navazující celky. První charakterizuje podnik, uvádí základní 

informace a popisuje jeho obchodní vývoj. Druhý celek rozebírá finanční analýzu 

teoreticky, sumarizuje podstatné pojmy a objasňuje metody užití. Ve třetím celku jsou 

prakticky provedeny vybrané metody finanční analýzy a následná interpretace výsledných 

hodnot. Poslední celek pak uvádí možné návrhy a doporučení pro zlepšení finanční situace 

podniku. 

 

Klíčová slova: Finanční analýza, absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, společnost RALL s.r.o. 

 

Summary 

This work deals with evaluation of financial health of the RALL s.r.o. company, 

specifically the time period between years 2008 and 2012. Divided into four units, it starts 

with characteristics of the company, providing the basic information and describing its 

business development. The second part deals with theoretic financial analysis, summarizes 

the essential concepts and explains methods of use. In the third unit, both selected methods 

of financial analysis and consecutive interpretation of resulting values are executed. Last 

unit unravels available suggestions and recommendations for improving the financial 

situation of the company. 

 

Keywords:  Financial analysis, absolute indicators, ratios, balance sheet, profit 

and loss, the company RALL s.r.o. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce má za úkol seznámit čtenáře s problematikou finanční analýzy, 

kterou uvádím na konkrétním příkladu společnosti RALL s.r.o. Vycházím při tom z hodnot 

firemních účetních výkazů provedených v letech 2008 až 2012. Nejprve se však věnuji 

charakteristice firmy, dále představuji její zaměření, způsob podnikání, identifikuji 

základní rozvojový směr podniku. Nahlédnu také do její historie a popíšu změny,  

ke kterým v průběhu let docházelo. Souhrnně uvedu základní ekonomicky a právně 

důležité informace, které se k firmě vztahují. 

Dále pokračuje odborně teoretická oblast z hlediska ekonomiky, vycházející  

z povahy a zaměření mé práce. Zde seznámím čtenáře nejprve s finanční analýzou jako 

takovou, ve snaze objasnit důvod jejího vzniku a s tím spojený její praktický finančně 

správní smysl a směrodatnou úlohu, kterou má finanční analýza za cíl. Dále popisuji zdroje 

informací pro její tvorbu. Nejvíce prostoru dávám rozvaze a výkazu zisku a ztráty,  

ze kterých ve své práci čerpám veškerá ekonomická data společnosti RALL. Poté 

následuje základní výčet uživatelů finanční analýzy a jejich jednoduché rozdělení. 

V souvislosti s finanční analýzou neopomíjím každému jednotlivému typu uživatele 

stručně vymezit oblasti jejich zájmů. V poslední části teoretické sekce mé práce se věnuji 

samotným metodám finanční analýzy. Zaměřuji se výhradně na ty, se kterými sám 

počítám, což je analýza absolutních dat a analýza poměrových ukazatelů. Zde se snažím 

zachytit skutečný princip analýz obecně a také princip mnou vybraných dílčích částí. 

V rámci pochopení postupů při výpočtech se pokouším dát do souvislosti podstatné 

informace a uvádím potřebné základní vzorce. Tímto končí rovina teoretické oblasti mé 

práce. 

Následující oblastí je praktická část, tedy početní. Užívám zde konkrétní čísla 

z rozvah a výkazů zisku a ztráty společnosti RALL s.r.o., které následovně aplikuji  

do zvolených výpočetních postupů a vzorců. Na základě informací čerpaných z teoretické 

části a informací získaných z konzultací dávám do souvislostí vypočtené hodnoty a jejich 

praktické využití. 

Ke splnění tohoto úkolu jsem užil odbornou literaturu zabývající se tématikou 

finanční analýzy. Dále pak výkazy finančního účetnictví společnosti za pět účetních 
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období, praktických znalostí mé konzultantky, které mi vypočtené hodnoty daly do 

souvislostí a internetové zdroje, které mi pomohly doplnit zbylé reálie. 
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2. Charakteristika společnosti 

Společnost RALL je společnost s ručením omezeným, která má sídlo v Ostravě a to 

v městské části Mariánské Hory. Způsobem podnikání se zařazuje mezi obchodně 

logistické firmy. Činnosti vyplývající z podnikání společnosti jsou distribuce, dovoz  

a skladování automobilových náhradních dílů a rozmanitého příslušenství svým 

obchodním partnerům. [8] 

2.1 Základní informace o společnosti 

Jedná se o českou firmu, její základní informace uvádím v tabulce č. 1. Tato 

společnost má pouze český kapitál, naproti tomu konkurenční firmy na trhu, jako APM, 

ELIT, Stahlgruber či Auto Kelly jsou zahraniční firmy se zahraničním kapitálem.  

Podnik má v současnosti čtyři pobočky, jedná se o pobočky v Ostravě, Frýdku 

Místku, Opavě a Vsetíně. Dále je 70% podílníkem firmy APM AUTOMOTIVE-BRNO.cz, 

s.r.o., která má stejný podnikatelský záměr a působí v Brně. S ohledem na pokrytí se trh 

podniku RALL s.r.o. vztahuje zvláště pak na moravskoslezský a jihomoravský kraj.  

V podniku je v současnosti společně s brněnskou pobočkou zaměstnáno celkem 47 

zaměstnanců. Zaměstnanecké pozice tvoří vedoucí prodejen, obchodní zástupci, operátoři 

prodeje, řidiči a skladníci. Od roku 2013 společnost vlastní 2 majitelé, kteří zároveň 

zastávají funkci jednatelů.  

Tabulka 1.: Základní informace o společnosti 

Obchodní firma: RALL, s.r.o. 

Datum zápisu: 30. října 1992 

IČO: 476 69 306 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: 
Ostrava - Mariánské Hory, Rybářská 

1222/7, PSČ 709 00 

Základní kapitál: 210 000 Kč 

Zdroj: [9] 

 



Adam Sitek: Finanční analýza společnosti RALL s.r.o. 

2014  4 

2.2 Historie 

Historie společnosti RALL s.r.o., se píše od konce října roku 1992, kdy byla 

založena. Téhož roku byla otevřena i první pobočka, která měla z počátku sídlo ve Frýdku 

Místku. Tím započalo dnes již téměř dvaadvacetileté fungování firmy. Společnost RALL si 

hned z počátku nalezla místo na trhu a její progresivní výsledky hospodářství umožnily 

rozšiřování.  

V letech 1994 až 1997 vývoj a postup podniku umožnil otevřít další tři pobočky 

v Ostravě (ulice Zelená, Rudná a Výstavní) a následně také obchod v Opavě. Tyto změny 

měly za úkol rozšířit pole působnosti firmy a zaujmout místo na sousedních oblastech trhu 

České republiky.  

V roce 2003 nastala změna u ostravských poboček, firemní strategie získala jiný 

charakter. Rozvíjela se také firemní logistika, která dnes představuje jednu ze stěžejních 

činností podnikatelské činnosti společnosti RALL. Původní ostravské pobočky byly 

namísto lokálního pokrytí centralizovány v jednom místě. Proběhlo přestěhování  

a konsolidace těchto prodejen na jednu hlavní centrálu s velkým skladem, která se dodnes 

nachází na ulici Rybářské v Ostravě Mariánských horách. Ta se stala hlavním sídlem 

podniku.  

Následující roky společnost důrazně dbala na budování obchodních vztahů a hledání 

nových obchodních partnerů. Tendence rozšiřování poboček a expanze mimo 

Moravskoslezský kraj pokračovala v roce 2012, kdy byla otevřena prodejna ve Vsetíně.  

Ve stejném roce se společnost RALL s.r.o., stala většinovým spolupodílníkem firmy APM 

AUTOMOTIVE-BRNO.cz, s.r.o. Stoupání potřeby minimalizovat čas na dodání autodílů 

přimněla podnik navýšit potenciál skladových zásob, a tak začala v roce 2013 na pozemku 

centrály v Ostravě stavba nového většího skladu. Ten byl dokončen v roce 2014 a firma 

funguje v nových prostorách. 
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3. Vymezení finanční analýzy 

Úspěšným podnikem obecně nazýváme ten podnik, který se zvládne adaptovat  

na proměnlivé podmínky obchodování. Zároveň musí být průbojný a schopný zaujmout 

své místo na trhu a umět využít svých úspěchů, stejně jako se poučit se z vlastních 

neúspěchů. A právě to je hlavním motivem vzniku metod hodnocení finančního stavu 

podniku, jež mají za úkol zabránit opakování chyb. Na druhé straně mohou metody 

poukázat a rozvíjet silné stránky podniku a tím zajistit finanční kontrolu a rozvoj. Mezi 

tyto metody patří i finanční analýza. 

Finanční analýza (dále FA), tedy představuje nástroj, který je v současné době 

neodmyslitelnou součástí určitého komplexu finanční správy podniku. Poskytuje cenné 

podklady v podobě zpráv o finanční situaci a finančním zdraví podniku a tím umožňuje 

plánování a rozhodování. Pro hodnocení finanční situace podniku se používá celá řada 

ukazatelů. Její smysl spočívá ve využití těchto ukazatelů, jejich posouzení, zhodnocení  

a na závěr definování doporučení pro další postup či vývoj společnosti. [1] 

Prvořadou úlohou FA je tedy zhodnocení současné finanční situace podniku  

a zjištění jeho finančního zdraví, posouzení vyhlídek do budoucna a zajištění tak zlepšení 

ekonomické situace podniku. [1] 

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Rozhodujícím faktorem určujícím kvalitu každé FA mimo samotného zpracování 

jsou v prvé řadě vstupní informace, pomocí nichž se FA zpracovává a z jejichž hodnot 

potřebné výpočty vycházejí. Správnost vstupních údajů je tedy nepostradatelnou složkou 

jakéhokoli objektivního hodnocení.  

Základním zdrojem informací pro FA jsou výkazy účetnictví podniku. Dle svého 

využití se dělí na dva typy a to na výkazy finančního účetnictví (externí výkazy) a dále pak 

na výkazy vnitropodnikového účetnictví (interní výkazy). 

Výkazy finančního účetnictví jsou veřejně dostupné informace a slouží externím 

uživatelům. Patří mezi ně rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o tvorbě a použití 

peněžních prostředků neboli výkaz cash flow. [1] 
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Dalšími jsou výkazy vnitropodnikového účetnictví, tedy dokumenty mající ryze 

interní vnitropodnikový charakter. Vznikají dle konkrétních potřeb podniku a nepodléhají 

obecnému postupu zpracování. Příkladem mohou být výkazy vynakládání podnikových 

nákladů či výkazy o spotřebě nákladů v dílčích střediscích atd. [1] 

Tímto však výčet zdrojů nekončí, v praxi se využívá i mnoha dalších (burzovní 

informace, firemní statistiky produkce, interní směrnice, prognózy, nezávislá  

hodnocení aj.) [1] 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha představuje základní účetní výkaz. Teprve z něj se odvozují další typy 

výkazů, které umožňují podrobnější sledování ekonomických subjektů. V rozvaze je 

zachycen stav struktury majetku, v praxi se užívá pojem aktiva, na straně jedné a zdroje 

jejich financování, jinak taky pasiva, na straně druhé. Každá rozvaha se řídí elementárním 

bilančním pravidlem, toto pravidlo říká, že aktiva = pasiva. Tyto reálie jsou vždy 

vztahovány ke konkrétnímu časovému okamžiku, obvykle pak ke konci každého roku  

a jsou vyjádřeny v peněžních prostředcích. [3] 

První možností je rozvaha ve tvaru písmena T, kde jsou aktiva vlevo a pasiva vpravo. 

Druhou možností je vertikální forma rozvahy, právě ta se nejčastěji používá v účetních 

závěrkách společností. V této variantě jsou seřazeny nejprve aktiva a poté pasiva vertikálně 

pod sebou.  

Hlavní sledované oblasti při analýze rozvahy: 

 Stav a vývoj bilanční sumy;  

 strukturu aktiv;  

 struktura pasiv;  

 vzájemný vztah mezi složkami aktiv a pasiv. [3] 

Základní strukturu aktiv tvoří dlouhodobý majetek (dlouhodobý nehmotný majetek - 

DNM, dlouhodobý hmotný majetek – DHM, dlouhodobý finanční majetek – DFM a doba 

jejich použitelnosti je delší než 1rok), krátkodobý majetek (zásoby, pohledávky, 

krátkodobý finanční majetek a doba jejich užívání je kratší než 1 rok) a ostatní aktiva 

(časové rozlišení aktiv, oprávky). [1] 
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Naproti tomu pasiva tvoří vlastní kapitál (základní kapitál, fondy tvořené ze zisku, 

výsledky hospodaření), cizí kapitál (rezervy, závazky, bankovní úvěry) a ostatní pasiva 

(výdaje a výnosy příštích období). [1] 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (dále VZZ) označuje písemný přehled, který informuje o 

dosaženém hospodářském výsledku za určité období. Potřebné údaje přitom čerpá 

z výnosů a nákladů. Základním matematickým vztahem je: výnosy - náklady = 

hospodářský výsledek (právě ten je jeden z nejdůležitějších ekonomických údajů pro 

každou společnost). 

Každý hospodářský výsledek je tedy vypočten z výnosů a nákladů. Výnos 

představuje peněžní částku, kterou podnik získá z veškerých svých činností za určité účetní 

období, bez ohledu na to, zda došlo v tomto období k inkasu (obchodní marže z prodeje 

zboží, služeb). Náklad je penězi ocenitelná spotřeba vstupů, kterou společnost musí 

vynaložit pro získání oněch výnosů (mzdy, energie, paliva apod.). [6] 

VZZ v České republice obsahuje zpravidla tři části, provozní, finanční a mimořádný 

výsledek. Každá jednotlivá část má svůj dílčí výsledek hospodaření. Ty jsou po sečtení  

a očistění výsledkem hospodaření za účetní období, který informuje o tom, zdali došlo 

k zisku nebo ztrátě. [6] 

3.2 Uživatelé finanční analýzy 

FA je zdrojem rozmanitých a užitečných informací. Svou podstatou poskytuje 

informace dvěma zájmovým skupinám. Těmi jsou externí uživatelé a interní uživatelé. 

Každá z těchto skupin má pak subjektivní zájem o dostupné informace. 

Příkladem externích uživatelů mohou být stát a jeho orgány, investoři, banky a jiní 

věřitelé nebo obchodní partneři.  Stát a jeho orgány FA využívá pro kontrolu 

vykazovaných daní statistické průzkumy, také při rozdělování dotací apod. Investora, tedy 

poskytovatele kapitálu, zajímá míra rizika a výnos s ním spojený. Bankám a jiným 

věřitelům slouží FA pro přiblížení vývoje finančního zdraví současného či budoucího 

dlužníka. Oblastí zájmů obchodních partnerů je pak schopnost podniku dostát svým 

závazkům, z tohoto důvodu sledují zejména likviditu, zadluženost a solventnost. [6] 
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Mezi interní uživatele se řadí manažeři, zaměstnanci a další uživatelé. Manažeři se 

opírají o výsledky FA při každodenní potřebě řízení podniku. Sami bývají často jejími 

zpracovateli a strategicky pomocí nich plánují potřebné cíle podniku. Zájem zaměstnanců 

vyplývá z potřeby jistoty v zaměstnání, proto se jejich pozornost vztahuje zvláště pak ke 

stabilitě v oblasti mzdové a sociální. Další uživatelé mohou být odbory, které jednají 

jménem a v zájmu pracovníků daného podniku. [6] 

3.3 Metody finanční analýzy 

Základním rozdělením pro metody analýz ekonomických procesů, je analýza 

fundamentální a analýza technická. Jejich zásadní rozdíl spočívá v tom, že fundamentální 

analýza vychází ze znalostí provázanosti ekonomických a mimoekonomických aktivit, 

jinými slovy tvůrci těchto analýz užívají své obchodní, oborové zkušenosti a znalosti, 

případně nově nabyté informace při zhodnocování a verdiktech. Zatímco technická analýza 

je vytvářena pomocí matematických, statistických či algoritmických postupů a jejich 

konečné závěry se opírají o výsledné hodnoty. Je nutné však podotknout, že skutečná 

funkčnost analýz spočívá v propojení těchto metod, protože jedna bez druhé by byla 

nekomplexní a v praxi příliš neobjektivní. [3] 

FA ve své podstatě vychází z technické analýzy, propojenost s fundamentální 

analýzou je však zřetelná i v ní, neboť při interpretacích číselných výsledků je víc než 

důležité využívání znalostí ekonomických a při následných opatřeních, návrzích  

a doporučeních také znalosti trendové, mimoekonomické a především právě oborové 

zkušenosti. 

Samotná FA je zpracovávána dvěma skupinami metod. První skupina jsou tzv. 

metody vyšší (jsou náročnější, vyžadují hlubší znalosti a nepoužívají se v běžné firemní 

praxi), ta druhá, z níž vycházím i já ve své práci, se nazývá metoda elementární analýzy. 

FA vycházející z metod elementární analýzy manipuluje s hodnotami pocházejícími 

z účetních výkazů. Charakteristika informací, které FA poskytne, se logicky liší dle zdroje, 

ze kterého čerpá. Pokud čerpá z dat rozvahy, její informační hodnota se vztahuje  

ke stavovým ekonomickým veličinám, tedy okamžitý stav k určitému datu. Je-li zdrojem 

dat VZZ jsou výsledky v tokových ekonomických veličinách, tedy aktivity za určité 

období. Členěním se elementární metody dělí na analýzu absolutních dat, analýzu 

rozdílových ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. [3] 
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V této bakalářské práci se zabývám analýzou absolutních dat, kde využívám 

vertikální a horizontální analýzy rozvahy a VZZ a dále pak analýzou poměrových 

ukazatelů, kde volím ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti.  

3.3.1 Analýza absolutních dat 

Mezi analýzu absolutních dat patří horizontální analýza (analýza trendů) a vertikální 

analýza (procentní rozbor). V obou případech se jedná o rozbor finančních výkazů. Jak 

analýza horizontální tak i vertikální vytváří možnost postavit původní absolutní údaje 

z účetních výkazů do konkrétních relací a souvislostí. [7] 

Horizontální analýza - zkoumá časový vývoj jednotlivých absolutních ukazatelů. 

Pracuje s daty, které převezme např. z rozvahy podniku či výkazu zisku a ztráty. 

Pojmenování horizontální analýza je odvozeno od toho, že se změny jednotlivých položek 

výkazů sledují po řádcích, tedy horizontálně. Výsledné změny vycházejí v absolutních 

číslech, také v procentech a indexech. K vyjádření časového vývoje se užívají jednak grafy 

a dále je možné použít i nerovnice. [4] 

Užívané vzorce: 

absolutní změna = hodnota v běžném období - hodnota v předchozím období           (1) 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 × 100                                                      (2) 

Vertikální analýza - ekonomická stabilita každého podniku závisí na schopnosti 

tvorby a zachování majetku a kapitálu, a právě jednotlivé složky těchto subjektů vertikální 

analýza posuzuje. V souvislosti s majetkem a kapitálem se též používá vyjádření: struktura 

aktiv (majetek) a struktura pasiv (zdroje krytí) podniku. Název vertikální analýza byl 

odvozen od postupu, kterým se zpracovává. Jedná se o postup ve sloupcích v dílčích letech 

od shora dolů a to v procentním vyjádření, přičemž v rozvaze se užívá zpravidla hodnota 

celkových aktiv a ve výkazu zisku a ztráty velikost tržeb. Vertikální analýza vytváří 

možnost srovnání několika let, čímž srovnává hodnoty jak v čase (vývoj, směřování 

podniku), tak v prostoru (např. podnik vzhledem ke konkurenci apod.) Tato analýza je 

obecně považována za jednu ze snadnějších, přesto má velké vypovídací schopnosti. [2] 
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3.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Náplní této analýzy je poměřování dvou a více položek čerpajících z účetních výkazů 

jejich dělením. Z hlediska četnosti užívání je považována za analýzu číslo jedna. Pomocí 

analýzy poměrových ukazatelů lze velice rychle získat obraz o základních finančních 

charakteristikách. [2] 

V této práci se budu zabývat:  

 ukazateli rentability; 

 ukazateli aktivity; 

 ukazateli likvidity; 

 ukazateli zadluženosti. 

Ukazatele rentability 

Pojem rentabilita, jinak také výnosnost je zde ukazatel, který dovede změřit 

výdělečnou schopnost a míru zhodnocení majetku či kapitálu podniku. Užívá při tom čísel 

v peněžních jednotkách čerpaných z rozvah a výkazů zisku a ztráty. Při výpočtech 

poměřuje zisk s jinými veličinami, čímž zjišťuje, zdali je dosahováno cílů firmy. Prioritní 

souhrnný ukazatel pro výnosnost je tedy vyšší hodnota výnosů, nežli hodnota nákladů, což 

znamená zisk, v opačném případě ztrátu. [3,5] 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) – tento ukazatel poměřuje 

HV před odečtením úroků a daní (EBIT) a celková aktiva. Jeho využití spočívá v tom, že je 

schopen změřit hrubou produkční sílu aktiv, čímž hodnotí výnosnost podniku. [2] 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  %                                                                                                          (3) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) - jedná se o ukazatel, který 

umožňuje vlastníkům, společníkům, investorům nebo případným akcionářům mít přehled 

nad tím, jestli jejich kapitál vytváří požadovaný výnos, zda je náležitě využíván a vyvažuje 

riziko s jeho investováním spojené. [2] 

ROE = 
čistý zisk

vlastní kapitál
 [%]                                                                                                            (4) 
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Ukazatel rentability tržeb (ROS) - vyjadřuje souvislost mezi ziskem a tržbami. 

V konečném důsledku se zabývá tím, jak funkčně využít své prostředky k produkci hodnot, 

které takzvaně prodá na trhu. [2] 

𝑅𝑂𝑆 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 %                                                                                                                     (5) 

Ukazatel ziskové marže (PMOS) - jeho funkce spočívá ve vyjádření zisku  

na korunu obratu, přičemž se počítá s čistým ziskem po zdanění, výsledek vychází v  

haléřích. [2] 

𝑃𝑀𝑂𝑆 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 𝐾č                                                                                                                (6) 

Ukazatele aktivity  

Jak název napovídá, jedná se o ukazatele, který má vypovídající schopnosti  

o hospodaření podniku s jeho majetkem, tedy aktivy. Při výpočtech poměřuje majetek 

např. k tržbám či zásobám. Nabízí dva druhy rozboru, jedná se o dobu obratu a počet 

obratů. Počet obratů je vyjádřen v množství obratů za rok a doba obratu zase v počtu dní za 

rok. V Evropské unii je trendem používat ukazatele obratu, přesto jsem pro názorný 

příklad uvedl oba typy ukazatele aktivity. [6] 

Obrat celkových aktiv - řeší využití a množství obrátek celkových aktiv za rok. Na 

základě vypočtené hodnoty napomáhá zefektivnit nakládání s majetkovou strukturou 

podniku a může ovlivnit velikost tržby. [2] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑒𝑘                                                                   (7) 

Obrat zásob - tento ukazatel popisuje, kolikrát se ve sledovaném období, nejčastěji 

jednoho roku zásoby spotřebují a znovu dodají. Představuje ukazatele doby, za kterou se 

zásoby navrátí do peněžních prostředků. [2] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑒𝑘                                                                                        (8) 
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Doba obratu zásob – představuje doplňkový ukazatel obratu zásob, jeho obecný 

charakter spočívá v tom, že ukazuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby zadržovány 

v podniku, než jsou spotřebovány či prodány. [6] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 𝑑𝑛ů                                                                                    (9) 

Doba obratu pohledávek – jedná se o ukazatel sloužící ke zjištění počtu dnů, za 

které dlužníci průměrně podniku splatí pohledávky. Pro výpočet se poměřují celkové 

pohledávky k denním tržbám. [6] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 𝑑𝑛ů                                                                   (10) 

Doba obratu závazků – vyjadřuje průměrnou dobu, kterou podniku trvá splacení 

svých celkových závazků ve sledovaném účetním období. Ukazatel poměřuje celkové 

závazky a denní tržby v účetním období. [2] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 𝑑𝑛ů                                                                            (11) 

Ukazatele likvidity  

Zjednodušeně lze říci, že likvidita znamená schopnost podniku dostát svým 

závazkům. Proto je důležitým ukazatelem pro fungování firmy. Likvidita tedy označuje 

souhrn likvidních prostředků firmy, kterými je schopna zaplatit své krátkodobé závazky. Je 

úzce spjata se solventností, což je schopnost podniku hradit své dluhy v okamžiku jejich 

splatnosti. Pro funkci solventnosti musí mít firma část majetku ve formě likvidních 

peněžních prostředků. Z toho vyplývá, že likvidita je podmínkou pro solventnost. [2] 

Běžná likvidita – podává informace podniku o tom, kolikrát pokryje majetek 

v podobě oběžných aktiv jeho krátkodobé závazky. V praxi to znamená, že ukazatel běžné 

likvidity zjistí kolikrát je schopen podnik uspokojit své věřitele v případě, že zpeněží svá 

oběžná aktiva. Doporučené hodnoty pro tento ukazatel jsou v rozpětí 1,6 - 2,5. [6] 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                                                                              (12) 
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Pohotová likvidita – jedná se o ukazatel, který vychází z obdobného vzorce jako 

běžná likvidita, nezahrnuje však zásoby. Ty jsou nejméně likvidní složkou oběžných aktiv. 

Pohotová likvidita vyhodnocuje schopnost firmy dostát svým krátkodobým závazkům. 

Literatura hovoří, že v ideálním případě vycházejí hodnoty v rozmezí 0,7 - 1,0. [6] 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                                                                 (13) 

Okamžitá likvidita – úkolem okamžité likvidity je zjistit, jakou má podnik 

schopnost uhradit právě splatné závazky. Pro výpočet poměřujeme finanční majetek 

s krátkodobými závazky. Optimální hodnota je 0,2. [2] 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                                                                       (14) 

Ukazatele zadluženosti 

Podstatou ukazatele zadluženosti je sledování vztahu mezi vlastními zdroji a cizími 

zdroji podniku. Označuje velikost dluhů, které firma používá ke svému podnikání. Ideální 

případ zadluženosti je takový, že se podnik nedostane do finanční nestability a zároveň se 

navýší jeho tržní hodnota. [2] 

Celková zadluženost – pomocí tohoto ukazatele lze změřit míra zadlužení podniku. 

Při výpočtu se využívá podíl cizího kapitálu s celkovými aktivy. Zájmem věřitelů je nízká 

zadluženost a s tím související vyšší podíl kapitálu ve vlastnictví podniku, neboť jim 

zajišťuje ochranu proti ztrátám při likvidaci. Na druhé straně se vlastníci snaží mít vyšší 

cizí kapitál, aby navýšili své výnosy. Důležité je nalézt kompromis ideální zadluženosti, 

který podniku zvýší výnosy namísto dalšího zadlužování. Při hodnocení celkové 

zadluženosti je přínosné porovnání celkové zadluženosti sledovaného podniku s průměrem 

v oboru. [2] 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 %                                                                         (15) 

Koeficient samofinancování – tento ukazatel slouží jako doplněk pro celkovou 

zadluženost. Za předpokladu, že se přechodné účty pasiv budou rovnat 0, bude součet 

koeficientu samofinancování a celkové zadluženosti roven 100 %. Význam koeficientu je  
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v poměření vlastního kapitálu a celkových aktiv, což vyjádří do jaké míry je podnik 

nezávislý na cizím kapitálu. [2] 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 %                                                        (16) 

Úrokové krytí – vypovídá o tom, kolikrát může pokrýt zisk podniku současnou 

úroveň nákladových úroků. V případě, že by se výsledná hodnota rovnala 1, znamenalo by 

to, že podnik dá veškerý zisk právě na jejich úhradu. [6] 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 𝑘𝑟á𝑡                                                                             (17) 
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4. Finanční analýza 

Tato kapitola představuje hlavní část mé bakalářské práce, k jejímu provedení 

užívám postupy a vzorce uvedené v předchozí kapitole. Aplikuji zde vybrané metody FA 

na konkrétní číselné údaje rozvah a VZZ společnosti RALL s.r.o. Čerpaná data pochází 

z období 2008 až 2012, jejich výpis uvádím v příloze č. 1 - rozvaha společnosti RALL 

s.r.o. a příloze č. 2 - výkaz zisku a ztráty společnosti RALL s.r.o. Analýza se skládá 

z vypočtených údajů znázorněných v tabulce či grafu a jejich interpretací, ve kterých pak 

popisuji finanční stav firmy. 

4.1 Analýza absolutních dat 

V této části se zabývám následujícími způsoby analýzy absolutních dat. Horizontální 

analýzou rozvahy a horizontální analýzou VZZ, kde pracuji s výsledky největších 

meziročních změn. U vertikální analýzy rozvahy se zabývám položkami  

s nejvýznamnějším procentuálním zastoupením a ve vertikální analýze VZZ pracuji  

s vybranými položkami VZZ. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Pro hodnocení výsledků této metody jsem použil hodnoty, u kterých proběhly 

největší meziroční změny, případně jsou svou podstatou významnějšího charakteru. 

Tabulka zobrazená níže uvádí absolutní i relativní změny. 

Tabulka 2.: Horizontální analýza rozvahy společnosti RALL s.r.o. 

Položky 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

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

AKTIVA CELKEM 4085 19,57 -6 -0,02 2130 8,53 3358 12,40 

DM 2187 46,25 -619 -8,95 1827 29,01 1510 18,59 

Oběžná aktiva 2103 13,21 416 2,31 241 1,31 2288 12,25 

Zásoby 1104 12,54 1157 11,67 886 8,01 1648 13,79 

Dlouhodobé 
pohledávky 

-500 -41,12 0 0,00 -700 -97,77 491 3068,75 

Krátkodobé 
pohledávky 

2455 71,32 -422 -7,16 -698 -12,75 233 4,88 

Krátkodobý finanční 
majetek 

-956 -39,00 -319 -21,34 753 64,03 -84 -4,35 
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PASIVA CELKEM 4085 19,57 -6 -0,02 2130 8,53 3358 12,40 

Vlastní kapitál 433 4,47 71 0,70 59 0,58 1590 15,51 

HV z minulých let 3444 24600 432 12,49 274 7,04 2857 68,61 

HV běžného 
účetního období 

-3011 -31,88 -361 -5,61 -215 -3,54 -1267 -21,63 

Cizí zdroje 3663 33,18 -111 -0,75 1884 12,91 1742 10,57 

Krátkodobé závazky 1362 19,96 712 8,70 -1019 -11,45 824 10,46 

Bankovní úvěry a 
výpomoci 

2301 55,55 -823 -12,77 2040 36,30 1488 19,43 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 2 je patrné, že celková aktiva společnosti RALL s.r.o. ve většině případů 

meziročně rostla, výjimkou je pouze přechod roku 2009-2010. Nejprve však zhodnotím 

období 2008-2009, zde byl nárůst celkových aktiv největší, činil 4,085 mil. Kč, 

procentuálně 19,57. Největší podíl na nárůstu aktiv měly krátkodobé pohledávky ve výši 

2,455 mil. Kč, jejich nárůst byl způsoben dlužníky, kteří nedodrželi splatnost faktur. 

Dalším významným přírůstkem byl DM o hodnotě 2,187 mil. Kč. Největší úbytek byl  

u krátkodobého finančního majetku v hodnotě 956 tis. Kč. Po nahlédnutí do přílohy účetní 

závěrky jsem zjistil, že podnik využil velké množství peněžních prostředků k nákupu 

firemních automobilů. V případě pasiv byl největší nárůst u HV z minulých let o částce 

3,444 mil. Kč a bankovních úvěrů s hodnotou růstu 2,301 mil. Kč. Největší pokles pak  

u HV běžného účetního období ve výši 3,011 mil. Kč. 

V letech 2009 až 2010, jak už bylo výše zmíněno, nastal pokles, byl však mírný  

a činil 6 tis. Kč. V části aktiv se na poklesu nejvíc podílel DM částkou 619 tis. Kč, naopak 

růst byl nejvíc znát u zásob ve výši 1,157 mil. Kč. To však nebyl nárůst významnějšího 

charakteru v poměru s ostatními obdobími. Na straně pasiv se pokles nejvíc projevil  

u bankovních úvěrů a činil 823 tis. Kč. Meziroční růst proběhl u krátkodobých závazků  

o 723 tis. Kč a HV z minulých let o 432 tis. Kč. 

Rozdíl mezi obdobím 2010 a 2011 představuje nárůst o 2,13 mil. Kč (o 8,53%). 

Největší část aktiv tvořil DM, jednalo se o navýšení 1,827 mil. Kč z důvodu zakoupení 

podnikových automobilů. Zásoby činily nárůst o 886 tis. Kč, naopak k významnému 

poklesu došlo v dlouhodobých pohledávkách ve výši 700 tis. Kč. Ve zdrojích krytí majetku 

jsou tradičně bankovní úvěry zajímavou položkou, největší nárůst činil 2,04 mil. Kč.  

V posledním období došlo k nárůstu celkových aktiv i pasiv o 12,4 %, což 

představuje 3,358 mil. Kč. Nárůst aktiv byl tvořen zvláště navýšením v podobě zásob  
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o 1,648 mil Kč a dlouhodobým majetkem v částce 1,51 mil. Kč. DM narostl i v tomto 

období z důvodu nákupu automobilů pro potřeby firmy. Hodnoty meziročního poklesu 

byly zanedbatelné. V části pasiv se pak tyto změny projevily nárůstem HV z minulých let 

(2,857 mil. Kč) a opět bankovními úvěry (1,488 mil. Kč).  

4.1.2 Horizontální analýza výkazů zisku a ztráty 

Obdobně jako u horizontální analýzy, v tabulce uvedené pod textem používám 

položky, které mají výraznější meziroční změny.  

Tabulka 3.: Horizontální analýza VZZ společnosti RALL s.r.o. 

Položky 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

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

Tržby za prodej zboží 5 852 5,23 369 0,31 6 517 5,51 -2 240 -1,80 

Náklady vynaložené na 
prodej zboží 

6 943 9,03 -1 355 -1,62 7 926 9,61 -1 716 -1,90 

Obchodní marže -1 091 -3,11 1 724 5,07 -1 409 -3,94 -524 -1,53 

Výkony 929 190,40 143 10,09 -367 -23,53 76 6,37 

Výkonová spotřeba 2 228 17,82 -1 455 -9,88 -372 -2,80 996 7,72 

Osobní náklady 980 9,52 1 040 9,23 18 0,15 622 5,05 

HV za účetní jednotku -3 011 -31,88 -358 -5,57 -218 -3,59 -1 270 -21,68 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 3 lze vyčíst, že tržby za prodej zboží s výjimkou let 2011-2012, 

průběžně stoupaly. To je poměrně dobrá zpráva. Nejvyšší nárůst byl v letech 2010-2011  

o 5,51 %.  Náklady na prodej zboží rostly přitom v roce 2008-2009 a 2010-2011. Obchodní 

marže měla klesající tendenci kromě let 2009-2010, kdy vzrostla o více než 5 %. Pokles 

obchodní marže (přes narůstání tržeb) byl následkem tlaku nové konkurence, jak ze strany 

nových internetových obchodů, tak ze strany nově příchozích zahraničních konkurentů. 

Podnik pak musel snižovat ceny zboží. Tím nalákal nové zákazníky, ale náklady na prodej 

zboží neklesaly, čímž byla firma donucena snížit si obchodní marži. Výkony klesly pouze 

v období 2010-2011, naopak nejvíce se zvýšily o 190,37 % v letech 2008-2009. Důvodem 

zvýšení výkonů v tomto období byly výnosy obdržené za pronájem parkovací plochy  

a části budovy. Výnosy z již zmíněného nájemného nevytvářely žádný další zisk, nicméně 

umožnily pokrytí nákladů na provoz pobočky v Ostravě. Výkonová spotřeba v období 

2008 – 2009 narostla o 2,228 mil. Kč, dále pak klesala. Osobní náklady měly stoupající 

tendenci, nejvíce v letech 2008-2009 a to o 17,82 %. Jejich stoupání souviselo 

s navyšováním mezd a přibíráním nových zaměstnanců do firmy. HV za účetní jednotku 
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v průběhu pěti sledovaných let klesá z důvodu stále se zvyšujících celkových nákladů 

podniku, které rostly rychlejším tempem než celkové výnosy. Nejvyšší hodnoty poklesu 

HV byly 3,011 mil. Kč v období 2008 až 2009 a 1,27 mil. Kč v letech 2011 až 2012.  

4.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

Výsledné hodnoty vertikální analýzy rozvahy společnosti jsem uvedl v tabulce č. 4. 

Pro interpretaci jsem zvolil položky s významnějším procentuálním zastoupením.  

Tabulka 4.: Vertikální analýza rozvahy společnosti RALL s.r.o. 

Položky v % 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

DM 22,65 27,71 25,23 29,99 31,64 

DHM 21,69 26,9 24,43 28,53 26,29 

DFM 0,96 0,8 0,8 0,74 4,83 

Oběžná aktiva 76,23 72,18 73,87 68,95 68,86 

Zásoby 42,18 39,7 44,35 44,13 44,68 

Dlouhodobé pohledávky 5,82 2,87 2,87 0,06 1,67 

Krátkodobé pohledávky 16,49 23,62 21,94 17,64 16,46 

Krátkodobý finanční majetek 11,74 5,99 4,71 7,12 6,06 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 46,41 40,55 40,84 37,85 38,9 

HV z minulých let 0,07 13,85 15,59 15,37 23,06 

HV běžného účetního období  45,23 25,77 24,33 21,62 15,08 

Cizí zdroje 52,87 58,9 58,46 60,82 59,84 

Krátkodobé závazky 32,68 32,78 35,65 29,08 28,58 

Bankovní úvěry a výpomoci 19,84 25,81 22,52 28,28 30,05 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V tabulce č. 4 jsou znázorněna nejprve aktiva a poté pasiva. Ve stejném sledu 

rozeberu jejich strukturu. Po nahlédnutí do hodnot aktiv je zřejmé, že největší část tvoří 

oběžná aktiva a to stabilně kolem 70 %. Jejich hlavní složkou jsou zásoby, které vyjma 

roku 2009 (39,7 %) neklesly pod 42 % z celkových aktiv. To vyplývá z povahy podnikání, 

protože firma obchoduje se zbožím a pochopitelně v něm drží velkou část majetku. Druhou 

nejvyšší položkou je DHM, ten tvořil nejnižší podíl v roce 2008 (21,69 %) a nejvyšší podíl 

v roce 2011 (28,53 %). Třetí nejvyšší částí celkových aktiv jsou krátkodobé pohledávky. 

V roce 2008 tvořily 16,49 %, následující rok 28,34 %, což bylo zároveň jejich maximum 

v poměru k celkovým aktivům, poté klesaly až do roku 2012 na 16,46 %. Položka 

krátkodobého finančního majetku měla nejvyšší procentní podíl v roce 2008 tedy 11,74 % 

a v dalších letech se její poměrové zastoupení pohybovalo mezi 4,71 - 7,12 %. Dlouhodobé 

pohledávky v roce 2008 tvořily 5,82 %, v období 2009 – 2012 se pohybovaly jen mezi  
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0 – 3 %. Dlouhodobý finanční majetek se podílel na celkových aktivech nepatrně, 

výjimkou je rok 2012, kdy byl 4,83 %, jednalo se o investici do nákupu podílu společnosti 

APM AUTOMOTIVE-BRNO.cz, s.r.o. 

Ze struktury pasiv zobrazených v tabulce je patrné, že cizí zdroje převyšovaly 

vlastní kapitál. Navíc podíl vlastního kapitálu ve většině případů průběžně klesal a cizí 

kapitál naopak narůstal (výjimkou je rok 2012). Hodnota cizího kapitálu byla nejnižší 

v roce 2008 a dosahovala nad 52 %, naopak nejvyšší v roce 2011 a dosahovala hodnoty 

nad 60 %. Byl tvořen z větší části krátkodobými závazky, jejich hodnota se proměnlivě 

pohybovala v rozmezí od 29 % do 35 %. Dalším markantním ukazatelem byla hodnota 

bankovních úvěrů, své zastoupení v pasivech postupně navyšovaly z 19,84 % na 30,05 %. 

Vlastní kapitál měl největší zastoupení v HV z běžného účetního období, jeho hodnota 

v roce 2008 byla takřka celým vlastním kapitálem a činila 45,23 %, v dalších letech však 

klesala až na 15,08 % v roce 2012. Podstatnou část tvořil i HV z minulých let, v roce 2008 

byl sice jeho podíl zanedbatelný, to se však změnilo rokem 2009, kdy hodnota dosáhla 

téměř 14 %, trend růstu se zachoval i v dalších letech a rokem 2012 dospěl nad 23 %. 

Z těchto výsledků je zřejmé, že se podnikové hospodářství financovalo rok od roku 

větší částí bankovními úvěry a finančními výpomocemi. HV za účetní období značí 

průběžný pokles. Navíc, jak jsem zjistil z konzultací s paní Ing. Kalusovou, byla značná 

část VH minulých let vyplácena společníkům jako podíl ze zisku. Následkem toho firemní 

hospodářství zpomalovalo, neboť společníci odčerpávali volné finanční prostředky. 

4.1.4 Vertikální analýza zisku a ztráty 

V tabulce č. 5 jsem zachytil vybrané položky vertikální analýzy VZZ firmy.  

Tabulka 5.: Vertikální analýza VZZ společnosti RALL s.r.o. 

Položky v % 2008 2009 2010 2011 2012 

Výnosy celkem 100 100 100 100 100 

Tržby za prodej zboží 98,17 97,78 97,77 97,70 97,38 

Výkony 0,43 1,18 1,29 0,93 1,01 

Ostatní provozní výnosy 0,65 0,00 0,20 0,29 0,39 

Ostatní finanční výnosy 0,73 0,90 0,59 0,48 0,65 
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Náklady celkem 100 100 100 100 100 

Náklady vynaložené na prodej zboží 73,46 73,46 71,80 74,20 73,15 

Výkonová spotřeba 11,95 12,91 11,56 10,59 11,47 

Osobní náklady 9,84 9,88 10,72 10,12 10,69 

Ostatní finanční náklady 1,14 0,94 0,76 0,79 0,96 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2,45 1,45 1,35 1,20 1,00 

Odpisy investičního majetku 0,55 0,74 2,32 2,03 1,70 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Dle tabulky uvedené výše je zřejmé, že více než 97 % výnosů společnosti pocházelo 

z tržeb za prodej zboží. Výkony se podílely nejvýše 1,29 % a to v roce 2010. Ostatní 

provozní a ostatní finanční výnosy byly pak téměř zanedbatelnými položkami. Další část 

představovaly náklady. V souvislosti s objemem zboží, byly i v nákladech největší 

položkou právě náklady vynaložené na prodej zboží. Ty činily ve všech letech více než  

71 % podíl.  Další významnou položku představovala výkonová spotřeba, která se 

pohybovala v rozpětí od 10,59 % do 12,91 % a osobní náklady, jež zaujímaly nejméně  

9,84 % v roce 2008 a nejvíce 10,72 % v roce 2010 z celkových nákladů. Znatelně méně se 

na nákladech podílely ostatní finanční náklady, nejvíce 1,14 %, daň z příjmů za běžnou 

činnost v intervalu 1 % (rok 2012) až 2,45 % (rok 2008) a odpisy investičního majetku 

s nejmenší hodnotou v roce 2008 s 0,55 % a největší v roce 2010 s 2,32 %. 

Vertikální analýza VZZ společnosti RALL s.r.o. ukazuje, že za sledované účetní 

období 2008 až 2012 neproběhly žádné zásadní změny v objemu hlavních výnosových  

a nákladových položek. 

4.2 Analýza vybraných poměrových ukazatelů 

Stejně jako v předchozí kapitole (4.1), i zde pracuji s několika vybranými metodami. 

Nejdříve se zabývám ukazateli rentability a zkoumám jimi výnosnost společnosti. 

Následují ukazatele aktivity, kde zjišťuji, jak nakládá společnost s majetkem. 

Prostřednictvím ukazatelů likvidity objasňuji, jakou má podnik schopnost dostát svým 

závazkům. Ukazateli zadluženosti, pak sleduji vztahy mezi vlastními a cizími zdroji 

podniku. 
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4.2.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

Tabulka 6.: ROA společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA  58,30 33,15 31,31 27,72 19,89 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 1.: ROA společnosti RALL s.r.o. 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Jak uvádí graf č. 1 a tabulka č. 6, má ukazatel ROA sestupnou tendenci. Výnosnost 

podniku byla nejvyšší v roce 2008, kdy měla hodnotu 58,3 %. Následující rok se hodnota 

snížila na 33,15 % a postupným poklesem se dostala až k hodnotě 19,89 % v roce 2012. 

Důsledkem klesajícího ROA v pěti sledovaných letech, byl HV v sestupu. Značný vliv na 

celkové výsledky měla rostoucí tendence aktiv. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tabulka 7.: Rentabilita vlastního kapitálu  

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE  97,47 63,55 59,60 57,13 38,74 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 2.: ROE společnosti RALL s.r.o.

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Z uvedené tabulky č. 7 a grafu č. 2, rentability vlastního kapitálu je patrné, že míra 

ziskovosti společnosti RALL s.r.o. je poměrně vysoká. Nejvyšší byla v roce 2008 a činila 

dokonce 94,97 %, nejnižší v posledním sledovaném roce 2012 a činila 38,74 %. Budeme-li 

vycházet z těchto údajů, pak firma i přes klesající povahu míry ziskovosti, bude nejméně 

několik následujících let výnosná, a proto také vhodná pro případnou investici.  

Rentabilita tržeb (ROS) 

Tabulka 8.: ROS společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

ROS 8,40 5,40 5,07 4,65 3,71 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 3.: ROS společnosti RALL s.r.o. 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tabulka č. 8 a graf č. 3 nad textem představují rentabilitu tržeb, výsledná hodnota 

jednotlivých let se pohybuje v rozmezí od 3,71 % do 8,4 %.  Maxima tohoto rozpětí bylo 

dosaženo v roce 2008 a minima v roce 2012. Klesající tendence vypovídá o tom, že zisk, 

který tržby přináší, se v průběhu sledovaného období snižuje.  

Ukazatel ziskové marže (PMOS) 

Tabulka 9.: PMOS společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

PMOS  0,084 0,054 0,051 0,047 0,037 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 4.: PMOS společnosti RALL s.r.o. 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na první pohled je zřejmé, že rozsah a velikost ukazatele ziskové marže je totožný 

s ukazatelem ROS, nicméně jeho vyjádření je jiné. Interval s nejvyšší hodnotou 0,084 Kč 

v roce 2008 klesá až po nejnižší částku 0,037 Kč v roce 2012. Svědčí to o tržním tlaku na 

cenu zboží, kterou vytváří přebytek nabídky nad poptávkou společně s přibývající 

konkurencí. Jak lze vidět v grafu č. 4 a tabulce č. 9, pro společnost RALL s.r.o. to znamená 

pokles zisku z marží. 

4.2.2 Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv 

Tabulka 10.: Obrat celkových aktiv společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 5,39 4,78 4,80 4,65 4,06 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 5.: Obrat celkových aktiv společnosti RALL s.r.o. 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Podle tabulky č. 10 a grafu č. 5 se veškerá aktiva podniku v letech 2008 až 2012 

obrátila nejméně v počtu 4,06 (obrátek majetku) za rok 2012 a nejvíce v počtu 5,39 

(obrátek majetku) za rok 2008. Podle grafu je znatelné, že i tento ukazatel postupně klesá. 

Bereme-li v úvahu, že obecně je považován za dobrý výsledek obratu celkových aktiv výše 

než 1, pak RALL s.r.o. tuto podmínku splňuje a hodnoty jsou v pořádku. Důležité je 

podotknout, že firma nemění obor podnikání, to značí, že struktura majetku je v podstatě 

stejná, a proto ve sledovaných letech neproběhly žádné větší změny.  

Obrat zásob 

Tabulka 11.: Obrat zásob společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat zásob 12,77 12,03 10,82 10,53 9,10 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 6.: Obrat zásob společnosti RALL s.r.o. 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z důvodu povahy podnikání společnosti RALL, patří zásoby mezi nejpodstatnější 

položky vůbec. Předmět podnikání firmy je obchod se zbožím a v jejím největším zájmu 

je, aby počet obrátek zásob byl co nejvyšší. Přesto, jak značí graf č. 6 a tabulka č. 11, byl 

pokles, který se v posledních letech odehrál, více než patrný. V posledním sledovaném 

roce 2012, bylo pak nejméně obrátek zásob, jednalo se o množství 9,1. Důvodem 

celkového poklesu byla nedostatečná kontrola produktové skladby zboží, která 

neeliminovala neprodávající se skladové zásoby a neposílila zboží odpovídající současné 

poptávce. Včasnou kontrolou by se mohlo poklesu zabránit. 
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Doba obratu zásob 

Tabulka 12.: Dobra obratu zásob společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu zásob 28,19 29,92 33,27 34,18 39,57 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 7.: Dobra obratu zásob společnosti RALL s.r.o. 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Současně s poklesem obrátek zásob, vzrůstá doba, po kterou zásoby zůstávají na 

skladě. Jinými slovy doba obratu zásob rostla, v průběhu pěti let tvořila změna dokonce 

více než 10 dní, což pro podnik rozhodně není příznivá zpráva. Z grafu č. 7 a tabulky č. 12, 

je patrné, že nejkratší doba obratu byla v roce 2008 (přes 28 dní) a nejdelší v roce 2012 

(téměř 40 dní). Také zde byl nepříznivý nárůst způsobem větší konkurencí na trhu 

spojenou se ztrátou některých odběratelů.  

Doba obratu pohledávek a závazků 

Tabulka 13.: Doba obratu pohledávek a závazků společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu pohledávek  14,91 19,97 18,61 13,71 16,05 

Doba obratu závazků  22,08 24,94 26,97 25,21 26,39 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 8.: Doba obratu pohledávek a závazků společnosti RALL s.r.o.  

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Podle grafu č. 8 a tabulky č. 13 je zřejmé, že počet dnů, za které dlužníci splatili 

podniku RALL jeho pohledávky se v průběhu let výrazně měnil. Nejdelší doba obratu 

pohledávek byla v roce 2009, kdy dlužníci průměrně spláceli za necelých 20 dní a naopak 

v roce 2011 byla doba obratu pohledávek nejnižší a to více než 13 dní. Také doba obratu 

závazků se v průběhu let měnila. Rozmezí, ve kterém se pohybovala, bylo mezi 22 a 27 

dny. Je tedy patrné, že doba obratu pohledávek byla nižší, než doba obratu závazků. 

Čím je doba obratu pohledávek nižší, tím je to pro podnik výhodnější protože obdrží 

peněžní prostředky, které může využít například na nákup matriálu či zásob, investovat je  

a nakládat s nimi v různých hospodářských operacích.  

Čím je doba obratu závazků nižší, tím je pro podnik lepší, protože splácí své závazky 

později a má tedy své peněžní prostředky déle k dispozici a může s nimi nakládat.  

4.2.3 Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita 

Tabulka 14.: Běžná likvidita společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 2,33 2,20 2,07 2,37 2,41 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 9.: Běžná likvidita společnosti RALL s.r.o. 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Dle hodnot v tabulce č. 15 a znázornění v grafu č. 9 (tedy rozmezí od 2,07 v roce 

2010 do 2,41 rok 2012) je jasné, že běžná likvidita společnosti je udržována 

v doporučených tabulkových hodnotách, které činí 1,5 - 2,5. Podnik dokázal zajistit 

optimální běžnou likviditu. Což vypovídá o tom, že firma vázala právě takové množství 

peněžních prostředků v oběžných aktivech, které dovedla dobře zhodnotit. Je tedy 

znatelné, že podnik neměl problém splácet své krátkodobé závazky a to je velmi dobrá 

zpráva.  

Pohotová likvidita 

Tabulka 15.: Pohotová likvidita společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

Pohotová likvidita 1,04 0,99 0,83 0,85 0,85 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 10.: Pohotová likvidita společnosti RALL s.r.o. 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 15 a graf č. 10, jinak také pohotová likvidita společnosti RALL uvádí, že 

v roce 2008, kdy se výsledná hodnota rovnala 1,04. Podnik nebyl nucen prodat své zásoby 

a byl schopen po zpeněžení zbylých oběžných aktiv pokrýt své krátkodobé závazky. 

V letech 2009 až 2012 optimalizovala společnost svou pohotovou likviditu na 0,83-0,99, 

čímž dospěla do rozmezí doporučených hodnot (0,7-1,0). Nelze však opomenout (jak 

vypovídají přílohy účetní závěrky) kvalitu pohledávek. Podnik měl také pohledávky, které 

nebyly vždy včas spláceny, čímž mohla být vypovídající schopnost ukazatele zkreslena. 

Další možným zkreslujícím faktorem mohla být správnost provedení korekcí u pohledávek 

v rozvaze.  

Porovnáním běžné a pohotové likvidity jsem zjistil, že váha zásob je v ukazatelích 

klíčový prvek. 

Okamžitá likvidita 

Tabulka 16.: Okamžitá likvidita společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

Okamžitá likvidita 0,36 0,18 0,13 0,24 0,21 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 11.: Okamžitá likvidita společnosti RALL s.r.o. 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V tabulce okamžité likvidity podniku RALL výše se pohybují hodnoty v intervalu  

od 0,13 do 0,36. Výsledky tohoto ukazatele jsou úzce spjaty s celosvětovou ekonomickou 

krizí, která začala v roce 2008. Hodnota byla v roce 2008 sice nejvyšší (0,36), protože 

zákazníci ještě spláceli své závazky, ale v následujících letech se začaly projevovat potíže 

s platbami za zakoupené zboží. To se nejvíce projevilo v roce 2010, kdy byl propad 

největší (0,13). Po nahlédnutí do přílohy účetní závěrky jsem zjistil, že RALL s.r.o. udělal 

chybu, protože včas nerozpoznal rizikové partnery. Obecně je v takové situaci lepší 
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neprodat zboží než za něj nemít zaplaceno. Podnik poté zrušil obchodní vztah s dlužníkem, 

část z nich zažaloval, tak aby eliminoval škody a předcházel zadlužení. To se odrazilo na 

období 2011 až 2012, kdy se hodnoty posunuly do normálu (0,21 až 0,24), protože 

okamžitá likvidita je zabezpečena při hodnotě 0,2 a výš. 

4.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost a koeficient samofinancování 

Tabulka 17.: Celková zadluženost a koeficient samofinancování společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 52,87 58,90 58,46 60,82 59,84 

Koeficient samofinancování 46,41 40,55 40,84 37,85 38,90 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 12.: Celková zadluženost a koeficient samofinancování společnosti RALL s.r.o. 

 
Zdroj: [vlastní zpracování]  

Celková zadluženost podniku, jak znázorňuje graf č. 12 a tabulka č. 18, byla v roce 

2008 necelých 53 %. V dalším sledovaném období vzrostla téměř na 59 %, další nárůst 

proběhl také v roce 2011 a označuje nejvyšší celkovou zadluženost podniku s hodnotou 

60,82 %. Mírný pokles zadluženosti proběhl v letech 2010 a 2012. Oboustrannými 

změnami se projevila nezávislost společnosti na koeficientu samofinancování. Nejvyšší 

hodnotu vlastního kapitálu měla firma v roce 2008 s podílem 46,41 % a nejnižší v roce 

2011 s podílem 37,85 %.  Souhrnně lze říci, že podnik od roku 2008 znatelně navýšil svou 

celkovou zadluženost. Celkový nárůst zadluženosti lze spojovat s nárůstem cizích zdrojů 

v podobě bankovních úvěrů, kterými firma profinancovávala rozdělené zisky z minulých 

let. Pro budoucnost podniku je důležité, aby zadluženost nerostla. Optimální situací by 

bylo, kdyby se celková zadluženost podniku držela na stejné hranici okolo 55 - 60 % nebo 

nejlépe klesala pod tuto hranici. 
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Úrokové krytí 

Tabulka 18.: Úrokové krytí společnosti RALL s.r.o. 

Účetní období 2008 2009 2010 2011 2012 

Úrokové krytí 73,76 43,78 42,24 39,92 23,84 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf 13.: Úrokové krytí společnosti RALL s.r.o. 

 
Zdroj: [vlastní zpracování]  

V tabulce a grafu úrokového krytí podniku je vidět, že má od roku 2008 klesající 

tendenci. Od roku 2008, kdy zisk převyšoval nákladové úroky více než 73 krát, se hodnota 

markantně snížila. Největší úpadek nastal v roce 2009, hodnota zisku převyšovala 43,78 

krát placené úroky. Pokles dospěl nejnižší hodnoty v účetním období 2012, krytí úroků 

bylo 23,84 krát. Během pěti sledovaných let se nákladové úroky příliš neměnily, důvodem 

poklesu byl celkový pokles HV. Z výpočtů vyplývá, že je zisk dostatečně velký na úhradu 

úroků. 
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5. Návrhy a doporučení 

Tato kapitola bakalářské práce se zabývá několika návrhy a doporučeními, které 

mohou vést ke zlepšení finanční situace uváděné společnosti. Pracoval jsem se dvěma typy 

metod FA – analýzou absolutních dat a analýzou poměrových ukazatelů, které mi pomohly 

zhodnotit vývoj společnosti v účetních obdobích 2008 až 2012. Rozborem vybraných 

ukazatelů jsem dospěl ke zjištění jistých negativních vlivů. Ty se týkají některých 

finančních rozhodnutí či nastalých situací na trhu, na něž následně upozorňuji. Níže 

navrhuji možná řešení, která by měla společnosti do budoucna prospět.  

Podle zjištěných údajů z vertikální analýzy rozvahy společnosti RALL a horizontální 

analýzy VZZ za uvedené období 2008 až 2012, jsem zjistil, že HV postupně klesal. 

Naproti tomu bankovní úvěry narůstaly. Dospěl jsem k závěru, že k základním 

nedostatkům v hospodaření sledované společnosti patří neekonomické využití HV. Ve 

sledovaných letech společnost vykazovala sice kladný HV, ten však nebyl vkládán zpět do 

společnosti k následnému využití. Společnost tak nevyužila možnost vlastních finančních 

zdrojů k hospodaření firmy, ale naopak tyto zdroje použila jako peněžní prostředky pro 

soukromou spotřebu. V následném období peníze chyběly a paradoxně musely být 

profinancovávány pomocí úvěrů. Zde bych doporučil vhodnější využití HV, který by mohl 

být použit jako vlastní zdroj financí pro růst firmy (např. pro nákup zboží, pořízení 

účinnějších marketingových nástrojů) a tak by se mohlo předejít půjčkám, úvěrům  

a zvyšování celkové zadluženosti. Následně by tím firma také mohla snížit náklady 

související s úroky z braných úvěrů.  

Další doporučení se týká obratu zásob, který představuje významný ukazatel právě 

pro společnost RALL s.r.o. Ten poměřuje tržby k zásobám. Jak uvádím v grafu č. 5, obrat 

zásob od roku 2008 průběžně klesal, což negativně působí na celkový obrat společnosti. 

Firma by měla přehodnotit svou současnou produktovou skladbu zboží a podniknout 

změny. Dále bych doporučil zanalyzovat prodejnost svého současného sortimentu  

a případně provést likvidace zboží, které dlouhodobě nevytváří zisk (např.: výprodeji, 

slevovými akcemi). Možností je také pokusit se neprodávané zboží vrátit dodavateli, ten 

možná bude schopen upotřebit zboží na jiném trhu. Tímto by podnik také eliminoval 

náklady spojené s jeho dlouhodobým skladováním. 
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Následný návrh souvisí s předchozí problematikou, jedná se o narůstání doby obratu 

zásob. V posledních letech společnost pociťuje důsledek nárůstu zahraniční konkurence  

a internetového prodeje. To se projevuje mimo jiné nižším odbytem skladových zásob, 

které zůstávají déle na skladě. Aby firma zachovala minimálně úroveň zahraničních 

společností a internetových obchodů, je potřeba zlepšit celkový prodejní systém. Kromě 

ceny a kvality je právě čas vyřízení objednávky tím, co může rozhodnout o úspěchu 

v obchodních vztazích. Mým doporučením je posílit informační systém, který zefektivní 

celý chod podniku, umožní ihned informovat zákazníka o produktech firmy a zrychlí práci 

vedení podniku, které bude moci ihned reagovat na změny na trhu, což zvýší prodej  

a hlavně sníží dobu obratu zásob. 
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční zdraví obchodně logistické 

společnosti RALL s.r.o., prostřednictvím finanční analýzy. Vypracované hodnocení se týká 

období 2008 až 2012. Pro splnění úkolu jsem použil horizontální analýzu, vertikální 

analýzu a dále analýzu vybraných poměrových ukazatelů. Pomocí těchto analýz jsem 

získal informace o pohybu a stavu financí podniku. Následně jsem získané výsledky analýz 

shrnul tak, aby se staly přínosem a mohly být v nastávajících letech nápomocné k zlepšení 

finančního stavu firmy.  

Z analýz rozvah vyplývá, že aktiva společnosti v průběhu pěti sledovaných let rostla. 

Jedinou výjimkou byl rok 2010, kdy zaznamenala mírný pokles. Jejich průběžný nárůst 

souvisel především s pořizováním dlouhodobého majetku a s navyšováním objemu zásob. 

Většinový podíl aktiv tvořila oběžná aktiva. Největší část zastávaly zásoby a krátkodobé 

pohledávky. Menšinový podíl patřil položce dlouhodobého majetku. Zdroj krytí má 

společnost z větší části v cizích zdrojích. Patrný je nárůst zvláště u bankovních úvěrů.  

Z analýz výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že zásadní vliv na příjem firmy mají 

výnosy a náklady spojené se zbožím. Tržby za prodej zboží tvořily většinu z celkových 

výnosů. Tržby během sledovaných období rostly (výjimka v roce 2012). Hodnota tržeb za 

zboží se pohybovala v rozsahu mezi 112 mil. Kč až 124 mil. Kč. V položkách nákladů 

zaujímaly právě náklady vynaložené na prodej zboží rovněž většinovou část. Podle výkazu 

zisku a ztráty se náklady společnosti na prodej zboží pohybovaly od 77 mil. Kč do 90 mil. 

Kč. Zbylé náklady byly obsažené nejvíce ve výkonové spotřebě a osobních nákladech. 

Hodnoty ukazatelů rentability uvádějí, že výnosnost společnosti byla nejvyšší v roce 

2008. V následujících letech pak postupně klesala. Je zřejmé, že při současné tržní situaci, 

kde nabídka převyšuje poptávku a rozšiřuje se konkurence, je cena zboží tlačena dolů. To 

se znatelně projevilo na poklesu marže a výsledně na ziscích z tržeb společnosti. Nicméně 

podle výsledků ukazatelů rentability a účetních výkazů společnost stále zisk vytváří. Její 

HV jsou kladné, ale klesají. Firma přesto bude nejméně několik následujících let schopna 

fungovat za stávajících podmínek. 



Adam Sitek: Finanční analýza společnosti RALL s.r.o. 

2014  34 

Pomocí výsledků ukazatelů aktivity jsem dospěl k závěru, že se u firmy začíná 

projevovat problém s prodejem zboží a s prodlužováním doby, po kterou zůstává zboží na 

skladě. Podnik by měl zvážit opatření, kterými předejde dalšímu negativnímu vývoji.  

Schopnost splácet své závazky měla společnost na dobré úrovni. Obvykle dokázala 

zajistit optimální hodnoty potřebné pro splnění podmínek likvidit. Podle ukazatelů 

likvidity vázala firma ve většině případů právě takové množství peněžních prostředků 

v oběžných aktivech, které dovedla kvalitně zhodnotit. Také si udržovala dobře 

využitelnou část oběžného majetku v zásobách. Přestože ve sledovaném období probíhala 

světová hospodářská krize s přímým dopadem na likviditu firem, byla i tak firma RALL 

splácet své závazky. 

Ukazatele zadluženosti vypověděly o tom, že cizí zdroje krytí se navýšily, čímž  

se zvýšila i zadluženost podniku. Z provedených analýz jasně vyplynulo, že si podnik 

každoročně vyplácí vysoký podíl na zisku. Peněžní prostředky schází při provozu podniku 

a ty pak musí čerpat firma z cizích zdrojů. Navyšování zadluženosti působí negativně nejen 

na firmu samotnou, ale může odradit i její věřitele.  

V závěru práce lze uvést, že hlavním cílem bylo zmapování zájmů a potřeb konkrétní 

firmy pomocí finanční analýzy. Výsledky ukazují, že společnost RALL s.r.o. postupně 

ztrácí ekonomickou stabilitu. V současné době je sice schopna naplňovat své závazky  

a úpadek jí v nejbližších letech nehrozí. Zřejmý je však letitý pokles výkonnosti  

a navyšování dluhu. Do budoucna bych firmě doporučil zaměřit se na lepší využití 

finančních prostředků. 
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Příloha číslo 1 – Rozvaha společnosti RALL s.r.o., za období 2008-2012 

  Hodnoty netto v celých tisících Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

  Aktiva celkem 20 878  24 963  24 957  27 087  30 445  

B Dlouhodobý majetek 4 729  6 916  6 297  8 124  9 634  

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  197  160  

B.I 3 Software 0  0  0  197  160  

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 4 529  6 716  6 097  7 727  8 004  

B.II 1 Pozemky 1 227  1 227  1 226  1 226  1 227  

B.II 2 Stavby 2 097  1 952  1 796  1 703  1 891  

B.II 3 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
1 205  3 537  2 972  4 695  4 773  

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0  0  103  103  103  

B.II 7 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
0  0  0  0  10  

B.III Dlouhodobý finanční majetek 200  200  200  200  1 470  

B.III 1 
Podíly v ovládaných a řízených 

osobách 
200  200  200  200  200  

B.III 6 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
0  0  0  0  1 270  

C Oběžná aktiva 15 916  18 019  18 435  18 676  20 964  

C.I Zásoby 8 807  9 911  11 068  11 954  13 602  

C.I 1 Materiál 121  50  49  0  0  

C.I 5 Zboží 8 686  9 861  11 019  11 954  13 602  

C.II Dlouhodobé pohledávky 1 216  716  716  16  507  

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0  0  0  0  352  

C.II 4 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení 
1 216  716  716  16  16  

C.II.7 Jiné pohledávky 0  0  0  0  139  

C.III Krátkodobé pohledávky 3 442  5 897  5 475  4 777  5 010  

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 4 489  5 386  4 652  4 374  5 010  

C.III 6 Stát - daňové pohledávky -1 318 416  556  146  0  

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 130  0  74  180  0  

C.III.8 Dohadné účty aktivní 0  0  12  0  0  

C.III.9 Jiné pohledávky 141  95  181  77  0  

C.IV Krátkodobý finanční majetek 2 451  1 495  1 176  1 929  1 845  

C.IV 1 Peníze 2 157  465  193  779  719  

C.IV 2 Účty v bankách 294  1 030  983  1 150  1 126  

D.I Časové rozlišení 233  28  225  287  -153 

D.I 1 Náklady příštích období 355  299  253  255  183  

D.I 3 Příjmy příštích období -122 -271 -28 32  -336 

 

  



 

 

  Hodnoty netto v celých tisících Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

  Pasiva celkem 20 878  24 963  24 957  27 087  30 445  

A Vlastní kapitál 9 689  10 122  10 193  10 252  11 842  

A.I Základní kapitál 210  210  210  210  210  

A.I 1 Základní kapitál 210  210  210  210  210  

A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
21  21  21  21  21  

A.III 1 
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 

fond 
21  21  21  21  21  

A.IV 
Výsledek hospodaření z minulých 

let 
14  3 458  3 890  4 164  7 021  

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 14  3 458  3 890  4 164  7 021  

A.V 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 
9 444  6 433  6 072  5 857  4 590  

B Cizí zdroje 11 039  14 702  14 591  16 475  18 217  

B.II Dlouhodobé závazky 75  75  75  938  368  

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0  0  0  563  533  

B.II 2 
Závazky k ovládaným a řízeným 

osobám 
75  75  0  0  0  

B.II 4 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
0  0  75  375  -222 

B.II.8 Dohadné účty pasivní 0  0  0  0  57  

B.III Krátkodobé závazky 6 822  8 184  8 896  7 877  8 701  

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 5 201  6 017  6 998  5 775  5 629  

B.III 4 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
60  63  60  61  0  

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 503  611  607  605  0  

B.III 6 
Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
261  341  336  328  372  

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 735  1 016  789  1 028  1 983  

B.III.10 Dohadné účty pasivní 53  128  89  63  0  

B.III.11 Jiné závazky 9  8  17  17  717  

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 4 142  6 443  5 620  7 660  9 148  

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 4 142  4 443  2 620  4 160  9 148  

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 0  2 000  3 000  3 500  0  

C.I Časové rozlišení 150  139  173  360  386  

C.I 1 Výdaje příštích období 150  142  176  360  386  

C.I 2 Výnosy příštích období 0  -3 -3 0  0  

 

  



 

 

Příloha číslo 2 – výkaz zisku a ztráty společnosti RALL s.r.o., za období 2008-2012 

  Hodnoty v celých tisících Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

I Tržby za prodej zboží 111 966  117 818  118 187  124 704  122 464  

A 
Náklady vynaložené na prodej 

zboží 
76 846  83 789  82 434  90 360  88 644  

+ Obchodní marže 35 120  34 029  35 753  34 344  33 820  

II Výkony 488  1 417  1 560  1 193  1 269  

II. 1 
Tržby za prodej vl. výrobků a 

služeb 
488  1 417  1 560  1 193  1 269  

B Výkonová spotřeba 12 501  14 729  13 274  12 902  13 898  

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 2 853  2 912  3 409  3 900  4 088  

B. 2 Služby 9 648  11 817  9 865  9 002  9 810  

+ Přidaná hodnota 23 107  20 717  24 039  22 635  21 191  

C Osobní náklady 10 289  11 269  12 309  12 327  12 949  

C. 1 Mzdové náklady 7 289  8 119  8 824  8 944  9 545  

C. 3 
Náklady na soc. zabezpečení a 

zdrav. pojištění 
2 574  2 708  3 022  3 050  3 157  

C. 4 Sociální náklady 426  442  463  333  247  

D Daně a poplatky 42  51  65  94  81  

E Odpisy investičního majetku 580  841  2 668  2 470  2 061  

III 
Tržby z prodeje DM a 

materiálu 
7  168  175  750  718  

III. 1 Tržby z prodeje DM 7  168  175  658  658  

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 0  0  0  92  60  

F 
Zůstatková cena prodaného 

DM a materiálu 
0  0  216  182  51  

F.1 
Zůstatková cena prodaného 

DM majetku 
0  0  216  182  51  

G 
Změna stavu rezerv a 

opravných položek  
0  -19 252  0  -204 

IV. Ostatní provozní výnosy 742  4  239  369  493  

H Ostatní provozní náklady 426  485  976  829  1 065  

* Provozní HV 12 519  8 262  7 967  7 852  6 399  

X. Výnosové úroky 18  3  10  1  1  

N. Nákladové úroky 165  189  185  188  254  

XI. Ostatní finanční výnosy 831  1 083  715  619  815  

O Ostatní finanční náklady 1 197  1 074  878  967  1 159  

* 
Finanční výsledek 

hospodaření 
-513 -177 -338 -535 -597 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
2 562  1 652  1 554  1 460  1 215  

Q1. splatná 2 562  1 652  1 554  1 460  1 215  

** HV za běžnou činnost 9 444  6 433  6 075  5 857  4 587  

*** HV za účetní jednotku 9 444  6 433  6 075  5 857  4 587  

  HV před zdaněním 12 006  8 085  7 629  7 317  5 802  

 


