
 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je analýza finančního hospodaření vybrané společnosti a dopad 

ekonomické krize. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení finanční krize v oboru 

stavebnictví a dále na možnosti řešení krize uvnitř podniku spolu s charakteristikou finanční 

analýzy, která úzce souvisí s finančním hospodařením společnosti. Praktická část práce 

představuje aplikaci poznatků teoretické části práce a metod finanční analýzy na vybranou 

společnost z oboru stavebnictví. Součástí práce je také zhodnocení finančního hospodaření 

společnosti spolu s formulací návrhů a doporučení pro zlepšení finanční situace. V závěru 

práce jsou navržena doporučení a protikrizová opatření pro danou společnost. 
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ABSTRACT 

The subject of this thesis is analysis of the financial performance of selected company and the 

impact of the economic crisis. The theoretical part is focused on the definition of the financial 

crisis in the construction sector and the possibilities solution of crisis within the company, 

together with the characteristics of financial analysis, which is closely related to the financial 

management of the company. Practical part is an application of the theoretical knowledge 

from the first part of this work and methods of financial analysis of the selected company 

from the construction industry. The work also evaluate the financial performance of the 

company together with the formulation of proposals and recommendations to improve the 

financial situation. In the end of thesis there are proposed a motions and recommendations of 

anti-crisis precaution for appropriate company. 

 

Key words: financial analysis; financial performance; anti-crisis precaution  
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Úvod 

Finanční hospodaření se týká každé společnosti, která působí na ekonomickém trhu. Efektivní 

finanční řízení, které by společnosti zajistilo kvalitní hospodaření s finančními prostředky 

a přineslo zisk, se neobejde bez provedené finanční analýzy. Finanční analýza je prvním 

krokem k odhalení slabých stránek finančního hospodaření podniku. Z provedené analýzy  

je také možné vyvodit určité závěry, k nimž se vztahují doporučení pro zlepšení stávající 

situace v podniku. 

Hlavním cílem práce je analýza finančního hospodaření vybrané společnosti spolu 

s identifikací dopadu ekonomické krize na toto hospodaření. Dílčími cíli práce jsou podání 

návrhů na zlepšení stávající situace finančního hospodaření a uplatnění těchto návrhů 

v podnikové praxi.  

První část práce je zaměřena na vymezení finančního hospodaření a ekonomické krize 

ve stavebnictví. Je zde popsána metodika finanční analýzy a také charakteristika jednotlivých 

poměrových ukazatelů rentability, likvidity a zadluženosti, a dále pak také souhrnných 

hodnotících modelů. Ty jsou následně prakticky aplikovány v analytické části práce. 

Druhá část této práce se zaměřuje na samotnou analýzu finančního hospodaření vybrané 

společnosti. Následuje představení společnosti, na kterou jsou aplikovány poznatky finanční 

analýzy z teoretické části práce. Po provedení finanční analýzy následuje zhodnocení 

současného stavu finančního hospodaření vybrané společnosti. 

Třetí část práce je soustředěna na silné a slabé stránky finančního hospodaření společnosti. 

V rámci této kapitoly je pro společnost sestavena SWOT analýza, která vymezuje silné a slabé 

stránky ve finančním hospodaření. Zároveň identifikuje možné příležitosti a ohrožení 

pro společnost. Jsou zde také pro společnost podány konkrétní návrhy a doporučení 

pro zlepšení stávající finanční situace. 

Závěrečná část práce se zabývá uplatněním protikrizových opatření v rámci podniku, která 

mohou společnosti pomoci zvýšit svou konkurenceschopnost či zlepšit postavení na trhu.  
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1 Finanční hospodaření a ekonomická krize 

Snad každá společnost byla založena za účelem naplnění určitých cílů. K tomu, aby 

společnost daných cílů dosáhla, potřebuje peníze. Efektivní využívání finančních prostředků 

je označováno jako hospodaření. Některé společnosti jsou schopny své svěřené prostředky 

využívat efektivně, zatímco jiné mohou mít s finančním hospodařením potíže. Finanční 

hospodaření podniku tedy představuje cílené vynakládání finančních prostředků a jiných 

zdrojů podniku za účelem dosažení zisku. V době ekonomické krize se projevily určité 

problémy s hospodařením také u společností, jež dříve neměly zásadní problémy s efektivním 

finančním hospodařením. Dopad světové finanční krize ovlivnil řadu společností a především 

jejich hospodaření. Nejčastějšími projevy byly například snížený počet zakázek, zhoršení 

platební morálky odběratelů apod. 

1.1 Vymezení ekonomické krize ve stavebnictví 

Období let 2007 – 2009 se zapsalo do světové ekonomiky jako období globální hospodářské 

krize. Podniky působící v prostředí nové ekonomiky a bohaté spotřebitelské společnosti  

se v tomto období musely zaměřit především na problematiku vlastních a cizích zdrojů 

v kapitálových strukturách svých společností.  

Dalšími problematickými oblastmi byly otázky řízení rizik či možnosti zajištění proti rizikům. 

Ve své podstatě to pro společnosti všech velikostí a oborů znamenalo, přijmout rapidní změny 

v chování a přístupu k realitě, která na trhu působí. Krize totiž poukázala na fakt, že modely 

hodnocení rizik nejsou dostatečné [6]. 

Ekonomickou krizí ve stavebnictví se pravidelně zabývá Svaz podnikatelů ve stavebnictví 

ČR. Krize postihla snad všechny obory podnikatelské činnosti. Se zvláštním důrazem 

na stavebnictví se dá konstatovat, že stavebnictví je v krizi stále. V období let 2008 – 2010 

došlo k poklesu výroby ve stavebnictví, z pohledu celé Evropy o 13,4 %. Stagnace stavební 

produkce trvala až do roku 2011. Další pokles stavební produkce byl zaznamenán od roku 

2011 do roku 2012 a to celkem o 6 %. Z celkového pohledu klesla stavební produkce od roku 

2008 do poloviny roku 2012 o celých 18 %. Bližší analýza ekonomické krize ve stavebnictví 

poukázala na to, že vývoj není v celé Evropě jednotný. Příkladem může být německé 

stavebnictví, které vykázalo v roce 2011 výrazný růst produkce, či bulharské stavebnictví, 

které zaznamenalo rapidní nárůst stavební produkce o 228  % v období let 2002 – 2008. Právě 

z tohoto důvodu zde následný pokles nebyl tak dramatický. 
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Dramatická byla především situace v České republice, kdy se od roku 2008 české stavebnictví 

propadlo o celých 20 %. Na základě údajů Českého statistického úřadu byl zjištěn propad 

stavební produkce v roce 2012 o 4,3 %. Oblast českého stavebnictví představuje významný 

ekonomický segment, který se podílí přibližně 7 % na HDP České republiky a je jedním 

z nejdůležitějších sektorů národního hospodářství [14]. 

Analýzou stavební produkce se také velmi podrobně zabývá společnost CEEC research, která 

úzce spolupracuje s řediteli nejvýznamnějších českých stavebních společností. Dle kvartální 

analýzy českého stavebnictví roku 2014 bude i tento rok pro české stavebnictví spíše 

stagnujícím obdobím ve vývoji stavební produkce. Mírný růst by měl přijít až v roce 2015 a to 

pouze za předpokladu, že dojde k pozitivnějšímu vývoji ekonomiky nebo eliminaci obav 

investorů, kteří nebudou i nadále odkládat plánované investice. Nepatrný pokles stavební 

produkce v roce 2014 je očekáván právě z důvodu nejasného vývoje ekonomiky, jelikož 

ve třetím čtvrtletí 2013 vykázala ekonomika pokles.  

Stavební společnosti měly ke konci roku 2013 smluvně uzavřeny zakázky v celkové hodnotě 

9,4 tis. Kč. Tato částka představuje meziroční nárůst o 1,4 %. V porovnání s rokem 2012 se 

jedná o pokles objemu zakázek ve výši 5,7 %. Celková hodnota smluvně uzavřených 

stavebních zakázek klesá již od roku 2009. Rok 2014 se dle finančního vyjádření cen zakázek 

může rovnat roku 2002.  

Očekávanou stagnaci stavební produkce roku 2014 také potvrzuje klesající počet stavebních 

povolení, která slouží jako predikce budoucích realizací staveních zakázek. Na základě analýz 

pomalu začíná narůstat počet projektových prací především v segmentu inženýrského 

stavitelství. Pozemní stavitelství by mělo v roce 2014 zaznamenat ještě mírný pokles. Na trhu 

stavebnictví je díky tvrdému konkurenčnímu boji o zakázky spíše očekávána stagnace tržeb 

bez růstu ziskovosti zakázek. Společnosti ve většině případů plánují držet marži na stejné 

úrovni jako v minulém roce či pokles ziskovosti zakázek. V souvislosti s touto predikcí 

vývoje trhu předpokládají ředitelé stavebních společností stabilizaci tržeb. Růst tržeb spíše 

očekávají velké společnosti a společnosti zaměřující se na inženýrské stavitelství. Střední 

a malé podniky zaměřené na pozemní stavitelství očekávají obdobnou míru tržeb jako 

v minulém roce. Příznivějším by se mohl stát rok 2015, kdy je očekáván mírný růst tržeb 

ve výši 2,3 %. 

Ekonomická krize postihla stavebnictví takovými problémy, se kterými se daný obor ještě 

nepotýkal. Jedním z nejzávažnějších problémů jsou problémy spojené s projektovou 
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dokumentací staveb, z čehož vznikají komplikace mezi stavební společností a investorem 

nejčastěji v průběhu realizace stavební zakázky.  

Další problematickou oblastí je zhoršující se platební morálka investorů a získávání 

finančních prostředků za odvedenou práci společnosti. V nejhorších případech dochází 

k zastavení stavební zakázky a soudním sporům. 

Průzkum také prokázal, že ředitelé stavebních společností se shodují na tom, že stav 

pohledávek po splatnosti zaznamenává mírný pokles, spíše stagnaci, při srovnání s rokem 

předcházejícím. Někteří potvrdili nárůst objemu pohledávek po splatnosti [1]. 

1.2 Řešení krize uvnitř firmy 

Pokud se firma dostane do krize, měly by první kroky řešení vycházet z vnitřního prostředí 

podniku. V krizi se společnost nemůže spoléhat na své klienty a rychlý růst tržeb, ačkoli by 

neměla na tyto snahy ani v době krize zapomínat. Komplikace v hospodaření společnosti 

mohou být způsobeny například dlouhodobým poklesem poptávky po produktech či službách 

podniku a společnost by své snahy měla zaměřit na snížení nákladů a ne jen čekat na zásadní 

obrat v tržbách. K řešení krizového stavu uvnitř podniku a následného ozdravení může 

společnost využít „V“ koncept, jehož autorem je Václav Novák ze společnosti M. L. Moran. 

Tento koncept je složen ze dvou fází a to fáze redukční, která je úzce spjata s velmi výrazným 

snížením nákladů a fázi růstovou, která podporuje rozvoj podniku. Obrázek č. 1 naznačuje 

opatření, která by společnost měla učinit v rámci redukční fáze i kroky v navazující růstové 

fázi [13]. 

Redukční fáze 

1. Zajištění likvidity 

2. Zprůhlednění hospodaření 

3. Razantní snížení nákladů 

4. Reorganizace lidských zdrojů 

5. Restrukturalizace pasiv 

Obr. 1 „V“ Koncept restrukturalizace podniku [5] 

1.3 Analýza finančního hospodaření společnosti 

Finanční hospodaření společnosti v sobě zahrnuje motivaci firemních manažerů, stejně jako 

dynamiku organizace, ve které výše zmínění manažeři pracují. Specialisté, zabývající se 

Růstová fáze 

1. Orientace na tržby a marže 

2. Stanovení nové strategie 

3. Inovace 

4. Investice 

5. Akvizice 
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finanční analýzou mohou vyvodit ze závěrky společnosti nesprávné závěry, pokud se jim 

nepodaří pochopit, jak funguje analyzovaná společnost [4]. 

Z hlediska ekonomie je zapotřebí rozlišovat dvě stránky podnikání, a to stránku peněžní 

a věcnou. Jelikož práce je zaměřena na finanční hospodaření společnosti, je pro zpracování 

této práce prioritní především peněžní stránka podnikání. Ta je orientovaná na tok a přeměnu 

peněz z počáteční investice, přes financování a realizaci výstupů, až po opětovnou 

transformaci procesu na peníze. V moderních teoriích je podnik chápán jako hodnotový 

řetězec, kdy opětovná transformace na peníze z počátečního kapitálu je spojena s efektivním 

zhodnocením, což vede k výsledné hodnotě podniku. Tato hodnota je vyšší než počáteční 

investice o přidanou hodnotu, která představuje odměnu pro investora za podstoupení rizika 

a vynaložení potřebných nákladů. Finanční řízení podniku je úzce spojeno s uměním získávat 

vhodné cizí zdroje financování a jejich efektivní vynaložení za účelem naplnění podnikových 

cílů [9]. 

Ve finančním hospodaření je zapotřebí zohlednit variabilní vnitřní faktory týkající se 

podmínek ve společnosti. Účetní informace, které se vztahují k hospodaření, jsou důležité 

pro řízení a také mají určitou hodnotu a význam pro přijímání těch správných rozhodnutí. 

Vhodné je zpracovávání pravidelných zpráv, které jsou předkládány vedení společnosti. 

Zprávy se musí týkat nejpodstatnějších procesů probíhajících v rámci činnosti podniku. 

Pro společnost je také důležité sledování nákladových položek, výši pohledávek, stav 

hotovosti či přehled likvidity.  

Dále je vhodné sledovat dopad rostoucích provozních nákladů, vytvoření určitého plánu 

zisku, analyzování nejvýraznější konkurence apod. Finanční hospodaření se zaměřuje 

na výkon společnosti v podobě aktuálního poměru, který je schopen společnosti zaplatit 

krátkodobé dluhy. Tento poměr může být poměrem mezi oběžnými aktivy a stávajícími 

dluhy. Je vhodné se také zaměřit na dluh k vlastnímu kapitálu a úroveň závislosti společnosti 

na věřitelích. Tento poměr lze vypočítat podle poměru celkového dluhu a celkového kapitálu. 

Další oblastí je marže čistého zisku, která představuje schopnost společnosti generovat zisk. 

Tento poměr může být uveden srovnáním čistého zisku a úrovně prodeje [3]. 

Finanční hospodaření ve své podstatě představuje efektivní alokaci finančních prostředků 

s návratností, zajišťující zisk společnosti. Finanční hospodaření se neobejde bez finančního 

řízení. K tomu, aby se finanční řízení společnosti ubíralo tím správným směrem, je vhodné 

využít finanční analýzu.  
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Finanční ukazatele společnosti a jejich objem je posuzován dle ohniska zájmu osob, které jsou 

přímo spojeny se společností (manažeři, zaměstnanci, vlastníci) a osoby nepřímo související 

se společností (potenciální a stávající partneři, věřitelé, atd.). Význam a role finančních 

ukazatelů jsou důležité pro úspěšné řešení podnikání a problémů s řízením. Rozvoje lze 

dosáhnout dle finančních ukazatelů hodnocení systému v souvislosti s komplexní analýzou 

výkonnosti podniku. Praktické použití finančních ukazatelů se zaměřuje na kvalitu zpracování 

finančních zpráv, na základě kterých se finanční ukazatele vypočítávají. Problémy nastávají 

v interpretacích finančních informací podle strategie a cílů společnosti, kdy mnozí 

podnikatelé nevěnují velkou pozornost hodnocení výkonnosti firmy [8]. 

Finanční analýza pomůže společnosti odhalit slabé či silné stránky v oblasti finančního 

hospodaření. Finanční analýza v sobě zahrnuje analýzu zaměřující se na nejpodstatnější 

změny v majetkové a kapitálové struktuře za určité analyzované období. Dále analýzu 

poměrovými ukazateli, která se soustředí na ukazatele rentability neboli ziskovosti 

analyzované společnosti, ukazatele likvidity, které odhalují, zda je společnost schopna řádně 

a včas splácet své dluhy či ukazatele zadluženosti, které se soustředí na dluhové zatížení 

společnosti. Pro rychlé hodnocení finančního zdraví podniku jsou dále v rámci finanční 

analýzy využívány souhrnné hodnotící modely, které je možné rozdělit na bonitní a bankrotní 

modely. Tyto modely v sobě zahrnují určitou míru predikce možných finančních komplikací 

společnosti a jsou schopny odhalit společnosti, jež jsou ohroženy bankrotem. 

1.3.1 Rentabilita a její ukazatele  

Ukazatele rentability jsou velmi důležitými ukazateli nejen pro vlastníky společnosti, ale také 

pro věřitele či pro potenciální investory. Ti všichni se budou zajímat o výnosnost zdrojů, jež 

jsou do podniku vloženy, či které by do podniku vloženy být mohly. Obecně lze vyjádřit 

rentabilitu jako podíl mezi výnosem společnosti a vloženými zdroji. Ukazatele rentability 

zahrnují rentabilitu aktiv společnosti, vlastního kapitálu, investovaných zdrojů do společnosti, 

ukazatele výnosnosti tržeb podniku a rentabilitu nákladů. Ukazatele rentability se ve své 

podstatě zaměřují na zjištění, zda je výhodnější pracovat s vlastními zdroji či s cizími zdroji 

financování. Také je možné na základě těchto ukazatelů identifikovat slabé stránky finančního 

hospodaření společnosti. 

Rentabilita aktiv společnosti poukazuje na míru efektu, kterého bylo dosaženo z celkových 

aktiv společnosti. Do tohoto ukazatele vstupuje zisk před zdaněním právě z toho důvodu, že 

tento ukazatel představuje výnos jak pro vlastníky, tak také pro věřitele společnosti. Zisk 

před zdaněním, neboli EBIT, je do vzorce vkládán záměrně, jelikož aktiva společnosti jsou 
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tvořena jak vlastními, tak také cizími zdroji. Často však je do tohoto ukazatele vkládán čistý 

zisk. Důvodem je zjištění schopnosti managementu společnosti, zda efektivně využívá aktiva 

podniku. Především pak ve prospěch vlastníků společnosti. 

     
   

 
                                                       (1) 

Kde: 

EAT čistý zisk po zdanění 

A celková aktiva 

 Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje, jak efektivně je využíván vlastní kapitál společnosti.  

     
   

  
                                                            (2) 

Kde: 

EAT čistý zisk po zdanění 

VK vlastní kapitál 

Rentabilita investovaného kapitálu – poměřuje zisk společnosti před zdaněním a množství 

investovaných zdrojů do společnosti. 

      
    

     
                                                            (3) 

Kde: 

EBIT zisk před zdaněním 

VK vlastní kapitál 

CK cizí kapitál 

Rentabilita tržeb – poukazuje na to, jakého množství finančních prostředků je zapotřebí 

dosáhnout pro tvorbu jedné koruny zisku. 

     
    

 
                                                            (4) 

Kde: 

EBIT zisk před zdaněním 

T celkové tržby 

Rentabilita nákladů – se zaměřuje na vyjádření míry potřebných nákladů, jež musí být 

vynaloženy za účelem dosažení jedné koruny zisku.  

                     
   

 
                                                    (5) 
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Kde: 

EAT čistý zisk po zdanění 

N celkové náklady 

1.3.2 Aktivita a její ukazatele 

Ukazatele aktivity vyjadřují míru efektivního hospodaření managementu podniku s aktivy, 

které má dispozici. Jelikož jsou aktiva společnosti členěna na dílčí skupiny, také ukazatele 

aktivity jsou obdobným způsobem rozděleny. Ukazatele aktivity vyjadřují obrátkovost neboli 

počet obrátek za určité časové období, nejčastěji za rok a dobu obratu, která vyjadřuje počet 

dní jedné obrátky. Efektivní hospodaření s aktivy společnosti je důležité především proto, že 

společnost má v aktivech vázány své finanční zdroje. 

Nejčastěji sledovanými ukazateli jsou doba obratu zásob, která poukazuje na dobu, po kterou 

jsou zásoby drženy podnikem na skladě a které tak mohou zbytečně zadržovat finanční 

prostředky. 

                   
      

 
 

   
 

                                                  (6) 

Kde: 

T celkové tržby 

Doba obratu pohledávek udává, po jak dlouhou dobu musí společnost čekat na finanční zdroje 

vázané v pohledávkách. 

                        
          

 
 

   
 

                                 (7) 

Kde: 

T celkové tržby 

Doba obratu závazků vyjadřuje počet dní, které jsou zapotřebí ke splacení závazků 

společnosti. 

                     
       

 
 

   
 

                                            (8) 

Kde: 

T celkové tržby 

1.3.3 Zadluženost a její ukazatele 

Ukazatele zadluženosti jsou zaměřeny na vztah mezi vlastními a cizími zdroji, jež jsou 

společností využívány. Velký podíl cizích zdrojů financování v podniku ještě nemusí být 
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pro podnik negativním jevem. V podniku s dobrým finančním zdravím může ukazatel 

finanční páky dosahovat vysokých hodnot, což se pozitivně odrazí v ukazateli rentability 

vlastního kapitálu. Nejčastěji využívanými ukazateli jsou: 

Debt ratio neboli ukazatel celkové zadluženosti společnosti. 

            
  

 
                                                            (9) 

Kde: 

CZ cizí zdroje 

A celková aktiva 

Equity ratio neboli ukazatel, který vyjadřuje míru samostatnosti podniku, schopnost 

samofinancování. 

              
  

 
                                                            (10) 

Kde: 

VK vlastní zdroje 

A celková aktiva 

Ukazatel úrokového krytí, dle kterého je možné zjistit další možnosti využívání cizích zdrojů 

financování společností. 

               
    

     
                                                          (11) 

Kde: 

EBIT zisk před zdaněním 

1.3.4 Likvidita a její ukazatele 

Likvidita určité složky majetku podniku ve své podstatě představuje míru rychlosti s jakou je 

možné tuto určitou složku majetku společnosti přeměnit na hotovost. Ukazatele likvidity 

podniku jsou zaměřeny na sledování schopnosti společnosti splácet své závazky řádně a včas. 

Nedostatek likvidity může pro podnik znamenat neschopnost využívání ziskových příležitostí, 

které se podniku nabídnou nebo dochází k platební neschopnosti společnosti, což může vést 

až k bankrotu podniku.  

Celková likvidita představuje poměr mezi celkovými oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy 

podniku. 

                   
  

  
                                                         (12) 
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Kde: 

OA oběžná aktiva 

KD krátkodobé dluhy 

Běžná likvidita poměřuje krátkodobé pohledávky společnosti spolu s finančním majetkem 

a krátkodobé dluhy podniku. 

                 
      

  
                                                     (13) 

Kde: 

KrP krátkodobé pohledávky 

FM finanční majetek 

KD krátkodobé dluhy 

Peněžní likvidita je nejužším vymezením likvidity. Proto jsou do tohoto ukazatele zahrnuty 

jen nejlikvidnější položky neboli pohotové platební prostředky, jimiž jsou peníze na běžných 

účtech a v pokladně. [7] 

                   
  

  
                                                         (14) 

Kde: 

FM finanční majetek 

KD krátkodobé dluhy 

1.3.5 Souhrnné hodnotící modely 

Mezi souhrnné hodnotící modely budou v rámci zpracování této práce zařazeny model IN 

a Kralickův Quicktest. Model IN neboli index důvěryhodnosti byl vybrán záměrně především 

z toho důvodu, že pro stanovení přesnějších výsledků existují váhy k indexu důvěryhodnosti 

dle oboru zaměření společnosti. Model IN je složen z poměrových ukazatelů zadluženosti, 

rentability, likvidity a aktivity. Všem těmto ukazatelům jsou pro účely výpočtu přiřazeny 

váhy, které představují vážený průměr hodnot pro dané odvětví (viz Tab. 1). Jelikož je práce 

zaměřena do odvětví stavebnictví, budou také váhy rovnice modelu přizpůsobeny tomuto 

odvětví. 

IN=V1*A/CZ+V2*EBIT/U+V3*EBIT/A+V4*(T/A)+V5*OA/(KZ+BU)+V6*ZPL/T (15) 

Kde:  

A aktiva 

CZ cizí zdroje 
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U nákladové úroky 

T tržby 

OA oběžná aktiva 

KZ krátkodobé závazky 

KBU krátkodobé bankovní úvěry 

ZPL závazky po lhůtě splatnosti 

Vn váhy odvětví 

Tab. 1 Váhy oboru stavebnictví modelu IN [12] 

Stavebnictví 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 

0,34 0,11 5,74 0,35 0,1 16,54 

Model IN je možné propočítat nejen z věřitelského hlediska, ale také z hlediska vlastnického. 

Vlastnický model je primárně zaměřen na naznačení schopnosti společnosti nakládat 

s finančními prostředky. Váhy tohoto modelu jsou pro všechny podniky totožné. 

IN99=0,017*(CZ/A)+4,573*(EBIT/A)+0,481*(V/A)+0,015*(OA/(KZ+KBU)) (16) 

Kde:  

A aktiva 

CZ cizí zdroje 

EBIT zisk před zdaněním 

KZ krátkodobé závazky 

KBU krátkodobé bankovní úvěry 

OA oběžná aktiva 

V výnosy 

Kralickův Quicktest je složen ze čtyř rovnic, kdy dvě jsou zaměřeny na hodnocení finanční 

stability společnosti a další dvě na hodnocení výnosové situace.  

    
  

 
                                                            (17) 

Kde:  

VK vlastní kapitál 

A celková aktiva 

    
              

         
                                                            (18) 
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Kde:  

CZ cizí zdroje 

BÚ bankovní účty 

CF cash flow 

    
    

 
                                                            (19) 

Kde:  

EBIT zisk před zdaněním 

A celková aktiva 

    
         

      
                                                            (20) 

Kde:  

CF cash flow 

Celkový ukazatel je pak stanovován jako průměr bodového ohodnocení výše zmíněných 

ukazatelů (viz Tab. 2) [12]. 

Tab. 2 Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu [12] 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 – 5 5 - 12 12 – 30 > 30 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 
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2 Analýza finančního hospodaření ve společnosti  

C.S.– ENERGO s.r.o. 

Analýza finančního hospodaření je zaměřena na společnost C.S. - ENERGO s.r.o. Tato firma 

vznikla již v roce 2000 a je primárně zaměřena na výrobu a distribuci tepelné a elektrické 

energie. Finanční analýza této společnosti se zaměřuje na provedení horizontální a vertikální 

analýzy a dále analýzy poměrovými ukazateli pro prověření finančního zdraví společnosti 

a odhalení slabých stránek ve finančním hospodaření.  

2.1 Představení vybrané společnosti 

Společnost C. S. – ENERGO s.r.o. se zaměřuje na instalatérské, topenářské, plynařské práce 

a technické zařízení budov. Také se zaměřuje na tepelné hospodářství budov, solární 

kolektory, tepelná čerpadla. Společnost je registrována v programu Zelená úsporám. Dále 

nabízí služby v oblasti poskytování konzultací a poradenství v oblasti tepelných zdrojů, 

ve které řeší společnost tepelné hospodářství staveb a budov komplexně a zajišťuje 

poradenství, návrhy a řešení optimalizace provozu tepelných zdrojů.  

Mezi další produkty společnosti lze zahrnout ekologické systémy vytápění, kdy společnost 

navrhuje a dodává výkonné a ekonomické systémy vytápění, kam lze zahrnout tepelná 

čerpadla, solární systémy, kotle na biomasu a zplyňovací kotle, stavebně-technickou činnost, 

která zahrnuje činnosti spojené s rekonstrukcí bytových jader, zdravotechniku, rozvody 

ústředního vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci, kotelny a kogenerační jednotky, rozvody 

technologického vzduchu a plynu, venkovní rozvody a distribuci a prodej tepelné energie. 

Ekonomické systémy vytápění, které společnost nabízí, pracují s energií získanou 

z obnovitelných zdrojů. Zákazníkům také nabízí řešení, která splňují vysoké nároky na kvalitu 

a životnost a zároveň jsou v rovnováze s provozními náklady. Tyto systémy zohledňují 

současné i budoucí potřeby nového domu.  

V rámci stavebně-technické činnosti společnost dlouhodobě nabízí a provádí modernizace, 

rekonstrukce bytů, bytových jader apod. Spolu s touto činností zajišťují návrh 

na rekonstrukci, který předkládají zákazníkovi hned v několika zpracovaných variantách, dle 

konkrétních požadavků na plánovanou rekonstrukci. Svým klientům kvalifikovaně radí 

v nápadech, designu, funkčním výběru, originalitě apod. 

Distribuce a prodej tepelné energie nabízí společnost bytovým družstvům, státním institucím, 

rozpočtovým organizacím i soukromému sektoru. Společnost vlastní licenci na kompletní 
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dodávku tepelné energie od roku 2002. Tuto činnost společnost zajišťuje včetně komplexního 

servisu o tepelné hospodářství svěřených celků či objektů. 

Záměrem společnosti je být profesionální, moderní vyspělou společností, která udržuje krok 

s novými technologiemi a směry, jejíž pracovníci provádí kvalifikovanou práci. Tímto si 

společnost udržuje své dobré jméno a zajišťuje spokojenost zákazníků [10]. 

2.2 Analýza současného hospodaření společnosti 

Z analýzy rozvahy na straně aktiv (viz příloha III) vyplynuly nejvýznamnější změny 

v položce zásob, kdy došlo ke snížení této položky oproti roku 2012 o 62 %, což je 

pro společnost pozitivní, jelikož zásoby představují neefektivní položku, která zadržuje 

finanční prostředky společnosti bez jakéhokoli zhodnocení. Dále došlo k navýšení položky 

krátkodobých pohledávek o 28 %. To pro společnost představuje signál o zhoršující se 

platební morálce odběratelů, což může ovlivnit likviditu společnosti.  

Na straně pasiv došlo k výrazným změnám v položce vlastního kapitálu, který byl oproti roku 

2012 navýšen o 185 %. Toto navýšení zapříčinilo dosažení kladného hospodářského výsledku 

ve výši 416 tis. Kč oproti roku 2012, kdy bylo dosaženo ztráty ve výši -432 tis. Kč. 

Ve společnosti také došlo ke snížení položky krátkodobých závazků o 35 % což je 

pro společnost příznivý jev.  

Vertikální analýza poukázala na to, že společnost disponuje velmi vysokým podílem 

oběžných aktiv oproti dlouhodobým aktivům (viz Obr. 2).  

 

Obr. 2 Struktura aktiv společnosti 2009 – 2013 

Díky tomu, že krátkodobá aktiva v roce 2013 představují vyšší než 90% podíl na celkových 

aktivech, byla tato položka podrobena detailnějšímu prozkoumání. 

2009 2010 2011 2012 2013 

Časové rozlišení 0,05% 0,14% 0,10% 0,18% 1,73% 

Krátkodobá aktiva 86,78% 92,26% 87,35% 92,15% 93,51% 

Dlouhodobá aktiva 13,16% 7,60% 12,54% 7,67% 4,76% 
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Obr. 3 Struktura oběžných aktiv společnosti 2009 – 2013 

Z detailnějšího pohledu na krátkodobá aktiva společnosti vyplynulo (viz Obr. 3), že zatímco 

v roce 2010 tvořil největší podíl na oběžných aktivech podniku finanční majetek, začala tato 

položka v čase vykazovat klesající charakter a začala se zvyšovat položka krátkodobých 

pohledávek, což pro společnost znamená zhoršující se platební morálku odběratelů, což může 

výrazným způsobem ovlivnit likviditu společnosti, jak již bylo zmíněno výše. V roce 2013 se 

na struktuře oběžných aktiv společnosti krátkodobé pohledávky podílely téměř z 82 %.  

Z analýzy výkazu zisku a ztráty (viz příloha IV) vyplynulo, že společnost oproti roku 2012 

snížila osobní náklady téměř o 33 %. Provozní výsledek hospodaření vykázal meziroční 

nárůst téměř o 172 %, což bylo způsobeno přechodem ze záporné hodnoty hospodářského 

výsledku do hodnoty kladné. Obdobný vývoj měl také výsledek hospodaření za běžnou 

činnost, který vykázal růst o necelých 150 %. V roce 2012 bylo dosaženo ztráty ve výši -608 

tis. Kč a již v roce 2013 bylo dosaženo zisku v hodnotě 297 tis. Kč. Hospodářský výsledek 

za účetní období vykázal růst o necelých 200 %. V letech 2011 a 2012 bylo dosaženo ztráty 

a v roce 2013 již bylo dosaženo zisku v hodnotě 416 tis. Kč. Tento vývoj v roce 2013 se velmi 

pozitivně projevil na rentabilitě společnosti. 

Z analýzy celkových výnosů a nákladů (viz příloha V) společnosti vyplynulo, že v letech 

2011 a 2012 celkové náklady společnosti převyšovaly celkové výnosy, což zapříčinilo 

dosažení ztráty v těchto letech. Rok 2013 byl pro společnost příznivý z toho důvodu, že se 

společnosti podařilo snížit celkové náklady pod úroveň celkových výnosů a tím dosáhnout 

kladného hospodářského výsledku (viz Obr. 4). 

2009 2010 2011 2012 2013 

Finanční majetek 10,20% 58,49% 35,28% 7,69% 6,53% 

Krátkodobé pohledávy 74,30% 32,74% 42,29% 69,13% 81,64% 

Zásoby 2,28% 1,03% 9,78% 15,32% 5,34% 
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Obr. 4 Celkové výnosy a náklady společnosti 

2.2.1 Analýza poměrovými ukazateli za období let 2009 – 2013 

Pro propočty ukazatelů rentability byly použity vzorce (1-5). Rentabilita analyzované 

společnosti (viz Obr. 5) dosahovala záporných hodnot v letech 2011 a 2012, což bylo 

ovlivněno dosaženým záporným výsledkem hospodaření za analyzovaná období. Z hodnocení 

rentability vyplynulo, že společnost se dala hodnotit jako rentabilní pouze v roce 2008. 

Od tohoto roku se celková ziskovost společnosti začala snižovat.  

Ekonomická krize postihla společnost velmi zásadním způsobem. Rentabilita analyzované 

společnosti poukazuje na fakt, že v roce 2012 nebyla společnost schopna vytvářet nové zdroje 

a dosahovat zisku. Rentabilita tržeb poukazuje na to, že se společnost potýkala s velmi 

vysokými náklady. Společnost by se měla primárně zaměřit na rapidní snižování nákladů. 

V roce 2013 se podařilo společnosti snížit rentabilitu nákladů ze 107 % na 91 %, což je velmi 

pozitivní fakt. Stále by se však společnost měla soustředit na snižování nákladů i pro příští 

období. Rapidní zvýšení rentability vlastního kapitálu je pro společnost velmi příznivé 

a pozitivní. Také zvýšení rentability tržeb se dá hodnotit velmi pozitivně. Společnost by se 

měla snažit o udržitelný růst ukazatelů rentability. 
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Obr. 5 Rentabilita a její ukazatele 

Ukazatele aktivity společnosti (viz Obr. 6) se zaměřují na dobu obratu zásob, dobu obratu 

pohledávek a dobu obratu závazků. Jednotlivé propočty vycházely ze vzorců (6-8). Doba 

obratu závazků by měla být obecně delší než doba obratu pohledávek a to především z toho 

důvodu aby se společnost nedostala do situace druhotné platební neschopnosti. 

 

Obr. 6 Aktivita a její ukazatele 

Analyzovaná společnost vykazuje delší dobu obratu závazků než pohledávek což je 

pro společnost dobré. Z hlediska doby obratu zásob by pro společnost bylo velmi přínosné 

snížení této položky, jelikož v zásobách jsou velmi neefektivním způsobem vázány finanční 

prostředky. Z grafického vyjádření doby obratu pohledávek je zřejmé, že se tato doba pro rok 

2012 zvýšila, což se dá hodnotit velmi negativně pro společnost, jelikož došlo ke zhoršení 

platební morálky odběratelů. V roce 2013 došlo k dalšímu prodloužení doby obratu 

2013 2012 2011 2010 2009 

ROA = EAT / celková aktiva 6,38% -7,19% -2,87% 1,54% 0,13% 

ROA = EBIT / celková aktiva 5,69% -8,60% -3,01% 2,21% 2,23% 

ROCE = EAT / (dlouh. cizí zdroje + vlastní 
kapitál) 

65,00% -192,86% -25,00% 10,56% 0,96% 

ROE = EAT / vlastní kapitál 65,00% -192,86% -25,00% 10,56% 0,96% 

Rentabilita tržeb = EAT / tržby 8,44% -7,51% -3,18% 1,51% 0,12% 
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pohledávek. Společnost by se na tuto problematiku měla zaměřit a snažit se o zkrácení doby 

obratu pohledávek. Také prodlužování doby obratu závazků není pro společnost příliš 

příznivé hlavně z pohledu věřitelů. 

Zadluženost společnosti byla stanovena na základě vzorců (9-11). 

 

Obr. 7 Zadluženost a její ukazatele 

Z hodnocení ukazatelů zadluženosti (viz Obr. 7) bylo zjištěno, že zadluženost společnosti od 

roku 2010 vykazuje rostoucí charakter. V roce 2012 činí celková zadluženost společnosti přes 

95 %, což není pro společnost příliš příznivé. Společnost by se měla zaměřit na snahu 

snižování celkové zadluženosti. V roce 2013 činila celková zadluženost společnosti 90 %. 

Ve srovnání s předcházejícím rokem se společnosti podařila snížit zadluženost o 6 %. I nadále 

by však měla této problematice věnovat patřičnou pozornost. 

Ukazatele likvidity jsou pro společnost důležité především proto, že poukazují na schopnost 

společnosti dostát svým závazkům. K výpočtu byly použity vzorce (12-14). 

 

Obr. 8 Likvidita a její ukazatele 
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Debt ratio = celkové cizí zdroje / 
celková aktiva (v %) 

90,18% 96,27% 88,53% 85,41% 86,85% 

Equity ratio = vlastní kapitál / 
celková aktiva (v %) 

9,82% 3,73% 11,47% 14,59% 13,15% 
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Z hodnocení likvidity (viz Obr. 8) se dá konstatovat, že z pohledu peněžité likvidity na tom 

společnost není dobře. V roce 2010 na tom byla společnost nejlépe a od tohoto roku likvidita 

společnosti vykazuje klesající charakter. Běžná likvidita dosahuje hodnot při spodní hranici 

doporučených hodnot, ale v roce 2012 bohužel klesla pod tuto spodní hranici. Rok 2012 

ukazuje likviditu ve všech třech sledovaných variantách pod nejnižšími hranicemi 

doporučených hodnot. Rok 2013 se dá hodnotit obdobě jako rok předcházející. Pro společnost 

by bylo vhodné zaměřit se na problematiku likvidity a snažit se o její navýšení. 

2.2.2 Souhrnné hodnotící modely za období let 2009 – 2013 

Hodnocení společnosti na základě modelu „IN“ proběhlo ve dvou variantách. Společnost byla 

posuzována z pohledu věřitelského, kdy do výpočtu hodnoty modelu byly zařazeny váhy dle 

oboru zaměření společnosti. Pro výpočet byl použit vzorec (15). 

 

Obr. 9 Model důvěryhodnosti „IN“ 

Na základě výsledků bylo zjištěno, že nejlepších hodnot dosáhla analyzovaná společnost 

v roce 2009 (viz Obr. 9), kdy bylo možné konstatovat, že se jedná o společnost s dobrým 

finančním zdravím. Ve společnosti přetrval uspokojivý stav až do roku 2011. V roce 2012 

však hodnoty ukazatele spadly pod spodní hranici doporučených hodnot, z čehož se dá 

usoudit, že v tomto roce se společnost potýkala s finančními problémy. Rok 2013 byl 

pro společnost rokem příznivým a hodnoty se opět vyšplhaly nad spodní hranici 

doporučených hodnot. Z věřitelského hlediska je společnost riziková, což ovlivní další 

možnosti v přílivu cizích zdrojů financování.  

K propočtům ukazatele z vlastnického pohledu byl použit vzorec (16). Společnost si vedla 

velmi dobře až do doku 2012, kdy se společnost začala potýkat s určitými problémy. 
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Kralickův Quicktest (viz příloha VI) hodnotí společnost ze dvou pohledů a to z pohledu 

finanční situace a situace výnosové. Celkem je tento model složen ze čtyř rovnic. Jednotlivé 

výsledky jsou bodovány na stupnici 0-4 body. Celkový ukazatel je pak stanoven jako průměr 

bodového součtu. Propočty Kralickova Quiktestu probíhaly dle vzorců (17-20). Veškeré 

hodnoty jednotlivých propočtů jsou uvedeny v příloze 6. 

Grafické znázornění Kralickova Quicktestu naznačuje, že rok 2010 byl pro společnost 

z pohledu výnosnosti nejúspěšnějším (viz Obr.10). 

 

Obr. 10 Finanční a výnosová situace společnosti 

Již v roce 2011 velmi rapidním způsobem klesla výnosnost společnosti a s komplikacemi se 

potýkala společnost také v roce 2012. Stejný vývoj prokázala celá finanční analýza. Rok 2013 

poukázal na zvýšení výnosové situace podniku. Z finančního hlediska si společnost vedla 

nejlépe v roce 2009. Od tohoto roku se začala finanční situace zhoršovat a od roku 2012 opět 

zlepšovat. Obdobně jako v případě výnosnosti podniku, také finanční situace prokázala 

nejvýraznější komplikace s finančním hospodařením v letech 2011 a 2012. S nejvýraznějšími 

finančními problémy se však společnost potýkala v roce 2012. 

 

Obr. 11 Celkový ukazatel Kralickova Quicktestu 

Z celkového hodnocení vyplývá, že od roku 2009 celkový ukazatel Kralickova Quicktestu 

vykazoval rostoucí trend (viz Obr. 11), ale již v roce 2011 došlo k hlubokému propadu tohoto 
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ukazatele. Rok 2012 nebyl úspěšnější a celkový ukazatel se propadl ještě níž. Tento rok byl 

pro společnost velmi komplikovaným. Velmi příznivě si však společnost polepšila v roce 

2013, kdy se ji podařilo zvýšit ukazatel do pásma nevyhraněných výsledků. 

2.3 Zhodnocení současného stavu 

Z finanční analýzy účetních výkazů společnosti C. S. ENERGO vyplynulo, že nejvýraznější 

problémy ve svém hospodaření měla v letech 2011 – 2012. V těchto letech se také společnost 

potýkala s vysokými náklady, které převyšovaly výnosy společnosti. Tento vývoj zapříčinil 

dosažení záporného výsledku hospodaření, což velmi výrazným způsobem ovlivnilo 

rentabilitu podniku negativním způsobem. Rok 2012 byl pro společnost velmi těžký 

a z chování společnosti vyplynulo, že se snaží o snižování položek, v nichž jsou neefektivním 

způsobem vázány finanční prostředky společnosti, především pak položky zásob.  

V roce 2013 došlo ve společnosti ke snížení položky zásob oproti roku 2012 o celých 62 %. 

Dá se konstatovat, že si společnost dobře uvědomila, jaké by měla učinit kroky pro zlepšení 

finanční situace. V roce 2013 došlo ke zvýšení pohledávek společnosti o 28 %, což není příliš 

příznivé, jelikož tento fakt signalizuje zhoršující se platební morálku odběratelů. K velmi 

pozitivnímu vývoji došlo na straně krátkodobých závazků společnosti, u kterých došlo 

k poklesu o 35 %. Společnost disponuje velmi vysokým podílem oběžných aktiv. Z hlubší 

analýzy této položky bylo zjištěno, že největší podíl na oběžných aktivech mají právě 

krátkodobé pohledávky, které vykázaly rostoucí charakter o 13 %. Jak již bylo zmíněno, tento 

trend není pro společnost příliš příznivý.  

S problémy v roce 2012 došlo ke snížení osobních nákladů pro rok 2013 v celkové výši 3 3%. 

Snahy o snížení nákladů společnosti jsou velmi chvályhodné. Celkové náklady společnosti 

v letech 2011 a 2012 převyšovaly celkové výnosy průměrně o 1,25 %. Přijmutí opatření 

v podobě snížení osobních nákladů, zásob apod. vedly k tomu, že se společnosti podařilo 

dosáhnout nižších nákladů oproti roku 2012 v celkové výši 13 %.  

Při analýze poměrovými ukazateli bylo prokázáno, že se společnost potýkala s určitými 

komplikacemi v letech 2011 – 2012. V těchto letech společnost vykázala také záporné 

hodnoty rentability. Záporné hodnoty byly ovlivněny dosaženým záporným hospodářským 

výsledkem. Dokonce také rentabilita tržeb v těchto letech dosáhla záporné hodnoty, z čehož 

vyplývá, že společnost byla ztrátová a také rentabilita nákladů přesáhla 100 %. 

 Rok 2013, kdy společnost snížila náklady, čímž si také pomohla k dosažení kladného 

hospodářského výsledku, dosáhla rentabilita vlastního kapitálu podniku celých 65%. Také 
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rentabilita tržeb dosahující za tento rok hodnoty 8% je velmi příznivá a snížení rentability 

nákladů je pro společnost velmi výhodné. Ukazatele aktivity poukázaly na již výše zmíněnou 

redukci položky zásob, kdy doba obratu zásob byla zkrácena celkem o 32 dní. 

Společnost si dobře uvědomuje, že právě zásoby představují položku aktiv, ve které jsou 

velmi neefektivním způsobem uloženy finanční prostředky podniku.  

Ukazatele obratu pohledávek však poukazují na nepříliš vhodnou situaci pro společnost, 

jelikož je tato doba již od roku 2010 postupně navyšována a v roce 2013 představuje doba 

obratu pohledávek 394 dní což je o 130 dní déle oproti roku 2012. Spolu s prodlužováním 

doby obratu pohledávek je ve společnosti také prodlužována doba obratu závazků. Tím že 

doba obratu závazků nepřesahuje dobu obratu pohledávek je společnosti jištěna proti druhotné 

platební neschopnosti. Oproti roku 2012 došlo k prodloužení doby obratu závazků celkem 

o 78 dní. V roce 2013 dosahuje doba obratu závazků 403 dní. Tato doba je delší než jeden 

rok, což není příliš vhodné.  

Celková zadluženost společnosti klesla o 6 %, což je pro společnost dobré. Měla by se však 

neustále snažit o snížení míry zadluženosti, jelikož v roce 2013 dosahovala celková 

zadluženost 90%. Také pokud by se společnosti podařilo snížit zadluženost, velmi příznivým 

způsobem by to ovlivnilo samostatnost společnosti.  

Souhrnné hodnotící modely poukázaly na fakt, že i když se společnost snaží vyrovnávat 

s hospodářskou krizí, i v roce 2013 jsou ve společnosti znatelné potenciální problémy 

s finančním hospodařením. Interpretace modelu důvěryhodnosti „IN“ je přehledně znázorněna 

v tabulce č. 3. 

Tab. 3 Interpretace modelu důvěryhodnosti „IN“ 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

IN 

95 
dobrý 

potenciální 

problémy 

potenciální 

problémy 

problémy  

s finančním 

hospodařením 

potenciální 

problémy 

IN 

99 
dobrý dobrý 

potenciální 

problémy 

potenciální 

problémy 

potenciální 

problémy 

Kralickův Quicktest (viz příloha VI) poukázal na velmi komplikovanou situaci v hospodaření 

společnosti v letech 2011 a 2012. Tyto roky se jevily jako problémové v celé finanční 

analýze. Z výnosového hlediska si společnost vedla nejlépe v roce 2010, zatímco finanční 

situace byla nejlepší v roce 2009 a rok 2013, kdy se společnost po propadu v letech 2011 

a 2012 dostala na stejnou úroveň.  



 

23 

 

Analýza výnosové situace poukázala na propad až do záporných hodnot v letech 2011 a 2012. 

Záporné hodnoty byly ovlivněny především dosaženým záporným výsledkem hospodaření. 

Z celkového pohledu je zřejmé, že po výrazných problémech ve výše zmíněných letech se 

společnost v roce 2013 dostala na úroveň roku 2009.  

Pro společnost by bylo velmi příznivé, kdyby se opakoval vývoj z roku 2009, kdy výnosová 

situace vykazovala rostoucí trend pro rok 2010. Tím by se dalo předpokládat, že společnost 

v roce 2014 dosáhne dobrých výsledků ve svém finančním hospodaření. 
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3 Vymezení silných a slabých stránek hospodaření společnosti 

Z výše provedené finanční analýzy a jejího souhrnného hodnocení vyplynuly silné a slabé 

stránky ve finančním hospodaření analyzované společnosti.  

3.1 Silné stránky společnosti 

Mezi silné stránky v hospodaření společnosti lze zahrnout efektivní využívání krátkodobých 

cizích zdrojů, jelikož právě tyto zdroje představují bezúplatný cizí kapitál. Společnost je 

efektivně využívá jako zdroj krytí. Dále se dá pozitivně zhodnotit fakt, že doba obratu 

závazků převyšuje dobu obratu pohledávek, kdy je firma částečně kryta proti druhotné 

neschopnosti splácet. Velmi příznivě se dá ve společnosti zhodnotit hospodaření roku 2013, 

kdy rentabilita vlastního kapitálu vykázala hodnotu 65 %. Společnost by se měla zaměřit 

na udržitelný růst ukazatelů rentability. Také postupné snižování zadluženosti může být 

hodnoceno jako velmi příznivý vývoj.  

3.2 Slabé stránky společnosti 

Slabou stránkou společnosti je její míra zadluženosti, která dosahuje výše 90 %. To 

pro společnost není příliš příznivé, jelikož není atraktivní z pohledu věřitelů. Dalším faktem, 

který z této skutečnosti vyplývá, je fakt, že společnost již nedosáhne na případné další 

možnosti získání finančních prostředků. Rostoucí trend doby obratu pohledávek také není 

pro společnost příliš příznivý, jelikož je patrná zhoršující se platební morálka odběratelů.  

Dalšími slabými stránkami jsou ukazatele rentability, které jsou na velmi nízké úrovni 

a společnost by se měla snažit o jejich navýšení. Také ukazatele rentability vykázaly dost 

kolísavý charakter. Záporné hodnoty v letech 2011 a 2012 byly zapříčiněny dosaženým 

záporným výsledkem hospodaření.  

3.3 SWOT analýza finančního hospodaření společnosti 

Z výše uvedených faktů byla pro společnost sestavena SWOT analýza, které velmi přehledně 

v tabulce 4 zobrazuje silné a slabé stránky ve finančním hospodaření spolu s identifikací 

možných příležitostí či ohrožení.  
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Tab. 4 SWOT analýza finančního hospodaření společnosti 

Silné stránky Slabé stránky 

Efektivní využívání kr. závazků Míra zadluženosti 

Doba obratu závazků delší než pohledávek Nemožnost získání finančních prostředků 

VH za rok 2013 Platební morálka odběratelů 

 Likvidita 

 Výnosová situace 

Příležitosti Ohrožení 

Snížení krátkodobých závazků Nezískání dotace 

Snížení krátkodobých pohledávek Nezískání většího počtu zakázek 

Růst likvidity Nezájem o metodu EPC 

Veřejné zakázky Růst zadluženosti 

Dotace  

Aplikace metody EPC  

3.4 Návrhy a doporučení ke zlepšení finanční situace ve společnosti 

Návrhy a doporučení ke zlepšení finanční situace jsou primárně zaměřeny na simulaci 

přijmutí navržených doporučení pro zlepšení finančního hospodaření společnosti. Simulace se 

budou týkat především zadluženosti a likvidity společnosti a jejich vývoj v čase. A dále pak 

také na možnosti zvýšení tržeb společnosti. 

Pro společnost by mělo být prioritní snažit se o snížení své zadluženosti. Jelikož největší podíl 

na celkových cizích zdrojích podniku tvoří krátkodobé závazky, společnost by měla zaměřit 

své snahy na snížení krátkodobých závazků, což povede k růstu likvidity společnosti.  

V případě, že by společnost zaměřila svou pozornost na problematiku krátkodobých závazků 

a stanovila si za cíl snížení této položky o 5 % každý rok, podařilo by se společnosti snížit 

zadluženost již třetí rok na 78%. Tabulka 5, uvedená níže, zobrazuje vliv snížení 

krátkodobých závazků na celkové cizí zdroje a zadluženost společnosti.  



 

26 

 

Tab. 5 Vliv snížení krátkodobých závazků na celkovou zadluženost 

ZADLUŽENOST 2013 2014 2015 2016 

Krátkodobé závazky 5 443 000 5 170 850 4 912 308 4 666 692 

Vliv na celkové cizí zdroje 5 879 000 5 606 850 5 348 308 5 102 692 

Debt ratio 90,18 % 86,00 % 82,04 % 78,27 % 

Vývoj zadluženosti na tomto příkladu je pouze orientační. Pro účely propočtů celkové 

zadluženosti byla použita konstantní výše celkových aktiv v roce 2013. Pokud by však 

nedošlo v nadcházejících letech k výraznějšímu snížení celkových aktiv, mohla by se 

zadluženost společnosti snižovat obdobným způsobem. Pokud dojde k růstu celkových aktiv 

společnosti, bude se celková zadluženost snižovat rychleji, což bude pro společnosti 

jednoznačně velmi příznivé. Díky nižší míře zadluženosti může společnost dosáhnout 

na možnosti využívání cizích zdrojů financování v krajně nutných případech.  

Další snahy by se měly soustředit na snížení krátkodobých pohledávek, kdy toto snížení zkrátí 

dobu obratu pohledávek. Rychleji inkasované peníze z pohledávek mohou být použity 

k navýšení finančního majetku společnosti, což povede ke zvýšení ukazatele peněžité 

likvidity a společnost bude lépe schopna hradit své závazky. Další možností využití získaných 

finančních prostředků z pohledávek je splácení závazků. Tím dojde k pozitivnímu ovlivnění 

doby splácení závazků. Tato doba bude zkrácena a bude také rychleji docházet ke snižování 

závazků společnosti. Ovlivní to velmi příznivě nejen likviditu podniku, ale především její 

zadluženost.  

Obdobně byla také provedena simulace snižování krátkodobých pohledávek, kdy finanční 

prostředky z pohledávek byly použity na zvýšení položky krátkodobého finančního majetku. 

Navýšení finančního majetku bude mít pozitivní vliv na peněžitou likviditu, která dle 

simulace vykazuje rostoucí charakter (viz Tab. 6).  

Tab. 6 Vliv snížení krátkodobých pohledávek na peněžitou likviditu 

 
2013 2014 2015 2016 

Krátkodobé pohledávky 5322000 5055900 4803105 4562950 

Vliv na finanční majetek 426000 692 100 944 895 1 185 050 

Vliv na peněžitou likviditu 0,078266 0,133846 0,192353 0,253938 
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Pro účely propočtu předpokládaného vývoje likvidity bylo použito meziroční 5% snížení 

krátkodobých pohledávek spolu s 5 % snížením krátkodobých závazků. Ve snaze o snižování 

pohledávek může společnost nabídnout odběratelům skonto při předčasném splacení nebo 

naopak může uplatňovat penále za zpoždění platby. 

Jinou možností jak využít peníze z pohledávek je například vytvoření rezervního fondu 

a určitou část těchto finančních prostředků ukládat jako jednu z možností protikrizových 

opatření. 

Zajištění udržitelného růstu ukazatelů rentability je možné dosáhnout vykazováním kladného 

hospodářského výsledku. Hospodářský výsledek a jeho kladná výše je ovlivněna především 

výší dosahovaných tržeb společnosti. Vyšších tržeb je v případě analyzované společnosti 

možno dosáhnout realizací většího množství zakázek.  

Možností získávání zakázek existuje pro společnost více. Především bych společnosti 

doporučila soustředit se na veřejné zakázky a také na poptávku ze soukromého sektoru. 

Společnost by si měla v tomto směru stanovit pevný cíl, kterého se bude snažit dosáhnout. Pro 

vyhledávání vyhlášených veřejných zakázek, kterých se společnost může zúčastnit, 

doporučuji internetové stránky např. www.e-zakazky.cz/Verejne-Zakazky, www.vz24.cz či 

www.verejnyportal.cz/ apod. 
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4 Uplatnění návrhů a protikrizových opatření v podmínkách 

společnosti 

Uplatnění návrhů a protikrizových opatření v podmínkách společnosti bude zaměřeno 

na poskytnutí informací o možnostech získání většího počtu zakázek, což příznivě ovlivní 

tržby společnosti s využití dostupných produktů, které by zlepšily finanční hospodaření 

společnosti 

Mezi protikrizová opatření může společnost zahrnout kontrolu svých strategických cílů, 

eliminaci nerentabilních produktů společnosti především na straně aktiv, zajištění 

efektivnějších procesů v projektovém řízení, zkvalitnění smluvních ujednání, zefektivňování 

práce například zavedením systému hodnocení. Společnost může také přistoupit k aplikaci 

překážek v práci na straně zaměstnavatele například využitím konta pracovní doby či aplikací 

§209 a §2010 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Přilákání většího počtu klientů či získání většího množství veřejných zakázek může 

společnosti pomoci například zavedený systém kvality jakosti, který může lépe vyhovovat 

určité skupině zákazníků, kteří tuto vlastnost od společnosti vyžadují. Pokud se společnost 

bude rozhodovat, zda tento systém zavést může svým klientům nabídnout garanci dodržování 

všech zákonných národních předpisů a dále pak sama získá možnosti pro rozvoj 

a zdokonalení systému řízení firmy, snížení opakovaných auditů zákazníky, zlepšení 

výkonnosti svých dodavatelů, získání základu pro trvalé zlepšování jakosti i výkonnosti firmy 

a posílení důvěry a vztahů se zákazníky. Největšími přínosy pro společnost po zavedení 

systému kvality jakosti by bylo: 

 zvýšení spokojenosti zákazníků i zaměstnanců; 

 zlepšení organizace práce díky dokumentovaným postupům; 

 stanovení kontrolních mechanismů, což by předcházelo neshodám či reklamacím; 

 možnost prokázat zákazníkům, že výrobky nebo služby podniku jsou prováděné 

a kontrolované podle dokumentovaných postupů; 

 posílení konkurenceschopnosti; 

 zvýšení celkové efektivity všech procesů a zvýšení zisku. 

Jinou možností přilákání zákazníků nejen ze soukromého sektoru, ale také ze sektoru 

veřejného může být zařazení nového produktu do nabídky služeb společnosti. Středisko 

pro využívání energie, o. p. s. vydalo publikaci „Možnosti realizace komplexně řešených 
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energeticky úsporných projektů v budovách ve státním sektoru“, která byla zpracována 

za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných 

zdrojů energie. Tato publikace detailně popisuje metodu produktu, jež může být 

pro společnost přínosem. Tímto produktem je poskytování služeb metodou EPC.  

Energetické služby se zárukou neboli EPC (z angl. „Energy Performance Contracting“) 

představují efektivní nástroj pro realizaci energeticky úsporných opatření v energetickém 

hospodářství budov, při jehož využití nemusí zákazník vynakládat v době instalace opatření 

vlastní investiční prostředky. Vynaložené investice zákazník postupně splácí z uspořených 

provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, přičemž za sjednaný objem úspor 

energie vybraný poskytovatel energetických služeb smluvně ručí.  

Specializovanými poskytovateli energetických služeb se rozumí poskytovatele EPC, nebo 

také firmy ESCO (z angl. „Energy Services Company“), které daná energeticky úsporná 

opatření realizuji s výsledným efektem snížení spotřeby energie a souvisejících nákladů 

a za dosažení vzniklých úspor ve spotřebě energie se zákazníkovi smluvně zaručí. Zákazník 

této firmě splácí postupně ve smluvně dohodnutých pravidelných splátkách náklady 

na instalaci energeticky úsporných opatření a náklady za zajištění financování v podobě 

finančních nákladů za dlouhodobý odklad splátek zapůjčeného kapitálu. Kromě toho jsou také 

pravidelně hrazeny náklady na služby spojené s důsledným prováděním energetického 

managementu. Obvykle jsou veškeré úhrady kryty v plné míře dosaženými přínosy z úspor 

energie. 

Pro finanční hospodaření společnosti by bylo přínosné využívání dotačních programů – zelená 

úsporám ve vyšší míře. Společnost může také využít dotační program Nová zelená úsporám, 

který je zaměřen na úspory energií nejen na zateplení, ale také na modernizaci, vytápění či 

větrání[11]. Získání dotací je však spojeno s náročnými administrativními úkony. 

Dle dotačního programu Nová zelená úsporám mohou být společností využity dotace, jež jsou 

rozepsány níže (viz Tab. 7- 11). 

Tab. 7 Dotace na zateplení a okna 

Snížení měrné roční spotřeby tepla 

oproti původnímu stavu 

Výše dotace v % celkových 

způsobilých výdajů 

o 40 % 30 % 

o 50 % 40 % 

o 60 % 50 % 
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Dotace na vytápění – kotle, čerpadla atd. 

Tab. 8 Výše dotace na tepelné čerpadlo při současném zateplení  

Typ zařízení 
Maximální výše 

dotace v Kč 

Maximální míra 

podpory 

Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 75 % 

Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 75 % 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 75 % 

 

Tab. 9 Výše dotace na tepelné čerpadlo bez současného zateplení 

Typ zařízení 
Maximální výše 

dotace v Kč 

Maximální míra 

podpory 

Tepelné čerpadlo voda - voda 80 000  55 % 

Tepelné čerpadlo země - voda 80 000 55 % 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda 60 000 55 % 

 

Tab. 10 Dotace na kotle při současném zateplení domu 

Typ kotle 
Maximální 

dotace v Kč 

Maximální výše 

podpory 

Kotel na biomasu s automatickým 

přikládáním 

100 000  75 % 

Kotel na biomasu s ručním přikládáním 50 000 75 % 

Plynový kondenzační kotel 18 000  75 % 

Krbová kamna na biomasu s ručním 

přikládáním 

50 000  75 % 

Krbová kamna na biomasu s automatickým 

přikládáním 

55 000 75 % 

 

Tab. 11 Dotace na kotel bez současného zateplování 

Typ kotle 
Maximální 

dotace v Kč 

Maximální výše 

podpory 

Kotel na biomasu s automatickým 

přikládáním 
80 000  55 % 

Kotel na biomasu s ručním přikládáním 40 000  55 % 

Plynový kondenzační kotel 15 000  55 % 

Krbová kamna na biomasu s ručním 

přikládáním 
40 000  55 % 

Krbová kamna na biomasu s automatickým 

přikládáním 
45 000  55 % 
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Výše dotace na solární systém pro ohřev teplé vody pak závisí na tom, zda bude využit také 

pro přitápění. Podpora těchto systémů není příliš velká, činí maximálně 50.000 Kč a 40 % 

způsobilých výdajů. Jestliže solární systém nebude využíván k přitápění, ale pouze k ohřevu 

vody, dosáhne dotace částky 35.000 Kč a maximálně 40 % způsobilých výdajů[11]. 

Vedle dotace na realizaci úsporného opatření může společnost využít také dotaci na odborné 

posudky a stavební dozor (obě žádosti jsou pak podávány současně). Při zateplování domu 

může společnost na zpracování odborného posudku (tedy na projektovou dokumentaci 

a energetický posudek) čerpat dotaci ve výši deseti tisíc korun. Na zajištění stavebního dozoru 

může stát přispět až pět tisíc korun. 

Pokud se společnost rozhodne čerpat dotace na stavbu pasivního domu, může dostat  

na odborný posudek dotaci až ve výši 35 tisíc korun, což se pak vztahuje také na výdaje  

na měření průvzdušnosti obálky nebo na zajištění stavebního dozoru. Při výměně kotle 

dosahuje maximální podpora na odborný posudek pěti tisíc korun[2].  

Kromě výše uvedeného dotačního programu zelená úsporám může společnost také využít jiné 

dotační programy. Pro zjištění správného dotačního programu, který by společnost mohla 

využít, doporučuji sledování internetových stránek např. www.dotacni.info/dotace-2014-2020 

či www.dotaceonline.cz apod.  



 

32 

 

Závěr 

Cílem práce bylo provedení analýzy finančního hospodaření vybrané společnosti a dopad 

ekonomické krize spolu s vymezením určitých návrhů na zlepšení stávajícího finančního 

hospodaření a uplatnění těchto návrhů v podnikové praxi.  

První část práce byla zaměřena na teoretická východiska finančního hospodaření  

a ekonomické krize, kdy v rámci této kapitoly došlo k vymezení ekonomické krize  

ve stavebnictví a nástin teoretického podkladu k možnosti řešení krize uvnitř firmy. Dále byly 

zpracovány teoretické podklady analýzy finančního hospodaření spolu s ukazateli finanční 

analýzy. Mezi tyto ukazatele byla zahrnuta analýza horizontální a vertikální zaměřující se  

na podání informací o nejvýznamnějších meziročních změnách zaznamenaných v rozvaze 

(viz příloha I) a výkazu zisku a ztráty společnosti (viz příloha II).  

V rámci teoretické části práce došlo také k popisu analýzy poměrovými ukazateli, kdy dané 

ukazatele byly také blíže charakterizovány. Mezi poměrové ukazatele pro účely zpracování 

analýzy finančního hospodaření byly zařazeny ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti  

a likvidity.  

V práci byly také popsány souhrnné hodnotící modely, mezi které byly zahrnuty model 

důvěryhodnosti „IN“ a Kralickův Quicktest. Model „IN“ byl pro účely práce rozpracován 

ve dvou variantách a situace v podniku byla hodnocena z pohledu věřitelského 

i z vlastnického. 

Praktická část práce byla zaměřena na aplikaci teoretických poznatků popsaných v první části 

práce. Tato část práce obsahuje provedení finanční analýzy na vybranou společnost z oboru 

stavebnictví. Finanční analýza společnosti byla provedena za období let 2009 – 2013.  

V rámci analýzy bylo zjištěno, že společnost disponuje velmi vysokým podílem oběžných 

aktiv oproti dlouhodobým aktivům. Ve společnosti také došlo ke snížení položky zásob  

o 62 % což je pro společnost velmi příznivé. Bohužel také došlo k navýšení pohledávek  

o 28 %, což vypovídá o zhoršující se platební morálce odběratelů. Nejvýznamnější změnu 

zaznamenal vlastní kapitál společnosti, který byl navýšen o 185 %. Navýšení ovlivnil 

hospodářský výsledek, který se ze záporných hodnot vyšplhal na 416 tis. Kč. 

Z analýzy celkových výnosů a nákladů společnosti vyplynulo, že v letech 2011 a 2012 

celkové náklady společnosti převyšovaly celkové výnosy. V roce 2012 činily celkové náklady 

společnosti 23 929 tis. Kč. Rok 2013 byl pro společnost příznivý z toho důvodu, že se 

společnosti podařilo snížit celkové náklady o 13 %. Analýza poměrovými ukazateli prokázala, 
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že rentabilita analyzované společnosti vykázala za rok 2012 velmi vysokou zápornou 

hodnotu, kdy v tomto roce nebyla společnost schopna vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku. 

Rentabilita tržeb poukázala na to, že se společnost potýkala s velmi vysokými náklady.  

V roce 2013 dokázala společnost snížit rentabilitu nákladů ze 107 % na 91 %. Také došlo 

 k navýšení rentability tržeb téměř o 16%. Z analýzy aktivity společnosti vyplynulo, že doba 

obratu závazků je delší než pohledávek, což je pro společnost dobré. Jelikož společnost snížila 

stav zásob, zkrátila se také doba obratu zásob o 32 dní.  Bohužel došlo k prodloužení doby 

obratu pohledávek celkem o 130 dní a také k prodloužení doby obratu závazků o 78 dní. 

Z hodnocení zadluženosti společnosti bylo zjištěno, že zadluženost společnosti od roku 2010 

vykazuje rostoucí charakter.  

V roce 2012 činí celková zadluženost společnosti přes 95 %. V roce 2013 činila celková 

zadluženost společnosti 90 %. Analýza ukazatelů likvidity prokázala, že společnost má mírné 

nedostatky v této oblasti. Likvidita společnosti nedosahuje ani spodních hranic doporučených 

hodnot. 

 Souhrnný hodnotící model důvěryhodnosti „IN“ byl pro společnost rozpracován ve dvou 

variantách a to z pohledu věřitelského a vlastnického. Z věřitelského hlediska je společnost 

riziková, což ovlivní další možnosti v přílivu cizích zdrojů financování. Z vlastnického 

pohledu si společnost vedla velmi dobře až do doku 2012, kdy se společnost začala potýkat 

s určitými problémy.  

Kralickův Quicktest poukázal na velmi komplikovanou situaci v hospodaření společnosti 

v letech 2011 a 2012. Z výnosového hlediska si společnost vedla nejlépe v roce 2010, zatímco 

finanční situace byla nejlepší v roce 2009 a rok 2013, kdy se společnost po propadu v letech 

2011 a 2012 dostala na stejnou úroveň.  

Z celkového pohledu je zřejmé, že po výrazných problémech ve výše zmíněných letech  

se společnost v roce 2013 dostala na úroveň roku 2009. 

Po finanční analýze následovalo zhodnocení současné situace ve finančním hospodaření 

podniku. Pro účely formulace návrhů a doporučení byly pro společnost vymezeny silné  

a slabé stránky, které byly odhaleny v rámci provedení finanční analýzy.  

Na základě definice slabých a silných stránek následovalo sestavení SWOT analýzy spolu 

s identifikací možných příležitostí a ohrožení pro společnosti a dále pak podání návrhů  

a doporučení pro společnost jak by mohla vylepšit svou finanční situaci. V rámci této kapitoly 

byla provedena simulace ovlivnění některých položek společnosti při podniknutí určitých 
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doporučených kroků. Simulace byly zaměřeny na snížení zadluženosti a snížení pohledávek 

společnosti. 

Poslední část práce se soustředila na uplatnění návrhů a protikrizových opatření 

v podmínkách společnosti. Byly zde pro společnosti podány informace o možnostech 

přilákání většího počtu zákazníků či vylepšení svého finančního hospodaření pomocí 

využívání dotačních programů. 
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PŘÍLOHA I: Rozvaha společnosti 

Jednotky jsou v tisících      

AKTIVA 2013 2012 2011 2010 2009 

Aktiva celkem 6519 6 010 5 717 5 647 5 561 

Dlouhodobý majetek 310 461 717 429 732 

Dlouhodobý hmotný majetek 310 461 717 429 732 

Oběžná aktiva 6096 5 538 4 994 5 210 4 826 

Zásoby 348 921 559 58 127 

Krátkodobé pohledávky 5322 4 155 2 418 1 849 4 132 

Krátkodobý finanční majetek 426 462 2 017 3 303 567 

Peníze 73 22 898 2 070 12 

Účty v bankách 353 440 1 119 1 233 555 

Časové rozlišení 113 11 6 8 3 

 

Jednotky jsou v tisících      

PASIVA 2013 2012 2011 2010 2009 

Pasiva celkem 6519 6 010 5 717 5 647 5 561 

Vlastní kapitál 640 224 656 824 731 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 

Výsledek hospodaření 

minulých let 

119 556 720 637 624 

Výsledek hospodaření běžného 

úč. období (+/-) 

416 -432 -164 87 8 

Cizí zdroje 5879 5 786 5 061 4 821 4 830 

Rezervy    0 120 

Krátkodobé závazky 5443 5 118 4 121 4 099 3 869 

Bankovní úvěry a výpomoci 436 668 940 722 841 

Časové rozlišení    2 0 

 

  



 

 

 

PŘÍLOHA II: Výkaz zisku a ztráty společnosti 

Text 2013 2012 2011 2010 2009 

Tržby za prodej zboží 4890 5 753 5 160 5 772 6 060 

Náklady vynaložené na prodané zboží 4542 4 552 4 469 4 841 4 978 

Obchodní marže 348 1 201 691 931 1 082 

Výkony 16182 17 540 8 590 6 886 4 330 

Výkonová spotřeba 14597 17 031 17 490 16 167 13 504 

Přidaná hodnota 1933 1 710 1 791 1 650 1 908 

Osobní náklady 1164 1 736 1 391 1 187 1 192 

Daně a poplatky 17 16 22 18 15 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

326 356 422 357 422 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 

37 0 4 0 12 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 

   -120 60 

Ostatní provozní výnosy 3 28 0 24 0 

Ostatní provozní náklady 95 147 132 107 107 

Provozní výsledek hospodaření 371 -517 -172 125 124 

Nákladové úroky 51 76 85 93 151 

Ostatní finanční náklady 12 15 14 18 13 

Finanční výsledek hospodaření -63 -91 -99 -111 -164 

Daň z příjmů za běžnou činnost 11   22 5 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 

297 -608 -271 -8 -45 

Mimořádné výnosy 120 176 106 93 52 

Mimořádný výsledek hospodaření 120 176 106 93 52 

Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-) 

416 -432 -164 87 7 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

(+/-) 

427 -432 -164 109 12 

 



 

 

 

 

  

Jednotky jsou v 

tisících 

Horizontální 

analýza změna 

2013 

Horizontální analýza 

změna 2012 

Horizontální 

analýza změna 

2011 

Horizontální analýza 

změna 2010 

AKTIVA absolutně v % absolutně v % absolut

ně 

v % absolutně v % 

Aktiva celkem 509 8,47 293 5,13 70 1,24 86 1,55 

Dlouhodobý 

majetek 

-151 -32,75 -256 -35,70 288 67,13 -303 -41,39 

Dl. hmotný majetek -151 -32,75 -256 -35,70 288 67,13 -303 -41,39 

Oběžná aktiva 558 10,08 544 10,89 -216 -4,15 384 7,96 

Zásoby -573 -62,21 362 64,76 501 863,79 -69 -54,33 

Krátkodobé 

pohledávky 

1 167 28,09 1 737 71,84 569 30,77 -2283 -55,25 

Kr. finanční 

majetek 

-36 -7,79 -1 555 -77,09 -1 286 -38,93 2736 482,54 

Peníze 51 231,82 -876 -97,55 -1 172 -56,62 2058 17150,00 

Účty v bankách -87 -19,77 -679 -60,68 -114 -9,25 678 122,16 

Časové rozlišení 102 927,27 5 83,33 -2 -25,00 5 166,67 



 

 

 

PŘÍLOHA III: Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

 

 

Jednotky jsou v tisících Vertikální analýzy 

AKTIVA 2013 2012 2011 2010 2009 

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

Dlouhodobý majetek 4,76 7,67 12,54 7,60 13,16 

Dlouhodobý hmotný majetek 4,76 7,67 12,54 7,60 13,16 

Oběžná aktiva 93,51 92,15 87,35 92,26 86,78 

Zásoby 5,34 15,32 9,78 1,03 2,28 

Krátkodobé pohledávky 81,64 69,13 42,29 32,74 74,30 

Krátkodobý finanční majetek 6,53 7,69 35,28 58,49 10,20 

Peníze 1,12 0,37 15,71 36,66 0,22 

Účty v bankách 5,41 7,32 19,57 21,83 9,98 

Časové rozlišení 1,73 0,18 0,10 0,14 0,05 

Jednotky jsou v tisících Horizontální analýza 

změna 2013 

Horizontální 

analýza změna 

2012 

Horizontální 

analýza změna 

2011 

Horizontální 

analýza změna 

2010 

PASIVA absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Pasiva celkem 509 8,47 293 5,13 70 1,24 86 1,55 

Vlastní kapitál 416 185,71 -432 -65,85 -168 -20,39 93 12,72 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodaření 

minulých let 

-437 -78,60 -164 -22,78 83 13,03 13 2,08 

Výsledek hosp. běž. úč. 

období(+/-) 

848 -196,30 -268 163,41 -251 -288,51 79 987,50 

Cizí zdroje 93 1,61 725 14,33 240 4,98 -9 -0,19 

Rezervy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -120 -100,00 

Krátkodobé závazky 325 6,35 997 24,19 22 0,54 230 5,94 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 

-232 -34,73 -272 -28,94 218 30,19 -119 -14,15 

Časové rozlišení 0 0,00 0 0,00 -2 -100,00 2 0,00 



 

 

 

Jednotky jsou v tisících Vertikální analýza 

PASIVA 2013 2012 2011 2010 2009 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 9,82 3,73 11,47 14,59 13,15 

Základní kapitál 1,53 1,66 1,75 1,77 1,80 

Výsledek hospodaření minulých let 1,83 9,25 12,59 11,28 11,22 

Výsledek hosp. běž. úč. období (+/-) 6,38 -7,19 -2,87 1,54 0,14 

Cizí zdroje 90,18 96,27 88,53 85,37 86,85 

Krátkodobé závazky 83,49 85,16 72,08 72,59 69,57 

Bankovní úvěry a výpomoci 6,69 11,11 16,44 12,79 15,12 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 

 

  



 

 

 

PŘÍLOHA IV: Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a 

ztráty 

 Horizontální 

analýza změna 

2013 

Horizontální analýza 

změna 2012 

Horizontální 

analýza změna 

2011 

Horizontální analýza 

změna 2010 

Text absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Tržby za prodej zboží -863 -15,00 593 11,49 -612 -10,60 -288 -4,75 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 

-10 -0,22 83 1,67 -372 -7,68 -137 -2,75 

Obchodní marže -853 -71,02 510 47,13 -240 -25,78 -151 -13,96 

Výkony -1 358 -7,74 -1 050 -7,33 1 704 10,09 2 556 17,84 

Výkonová spotřeba -2 434 -14,29 -459 -3,40 1 323 8,18 2 663 19,72 

Přidaná hodnota 223 13,04 -81 -4,25 141 8,55 -258 -13,52 

Osobní náklady -572 -32,95 345 28,94 204 17,19 -5 -0,42 

Daně a poplatky 1 6,25 -6 -40,00 4 22,22 3 20,00 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného majetku 

-30 -8,43 -66 -15,64 65 18,21 -65 -15,40 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku 

a materiálu 

37 0,00 -4 -33,33 4 #DIV/0

! 

-12 -100,00 

Změna stavu rezerv a 

opravných položek v 

provozní oblasti a 

komplexních nákladů 

příštích období 

0 0,00 0 0,00 120 -100,00 -180 -300,00 

Ostatní provozní 

výnosy 

-25 -89,29 28 0,00 -24 -100,00 24 0,00 

Ostatní provozní 

náklady 

-52 -35,37 15 14,02 25 23,36 0 0,00 

Provozní výsledek 

hospodaření 

888 -171,76 -345 -278,23 -297 -237,60 1 0,81 

Nákladové úroky -25 -32,89 -9 -5,96 -8 -8,60 -58 -38,41 

Ostatní finanční -3 -20,00 1 7,69 -4 -22,22 5 38,46 



 

 

 

náklady 

Finanční výsledek 

hospodaření 

28 -30,77 8 -4,88 12 -10,81 53 -32,32 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 

11 0,00 0 0,00 -22 -100,00 17 340,00 

Výsledek hospodaření 

za běžnou činnost 

905 -148,85 -337 748,89 -263 3287,5

0 

37 -82,22 

Mimořádné výnosy -56 -31,82 70 134,62 13 13,98 41 78,85 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 

-56 -31,82 70 134,62 13 13,98 41 78,85 

Výsledek hospodaření 

za účetní období (+/-) 

848 -196,30 -268 -3828,57 -251 -288,51 80 1142,86 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním (+/-) 

859 -198,84 -268 -2233,33 -273 -250,46 97 808,33 

 

 Vertikální analýza 

Text 2013 2012 2011 2010 2009 

Celkové výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Celkové náklady 97,98 101,84 100,69 99,53 99,94 

Tržby za prodej zboží 23,03 1,10 1,15 1,21 1,49 

Náklady vynaložené na prodané zboží 21,39 0,93 0,96 1,01 1,26 

Obchodní marže 1,64 0,17 0,19 0,20 0,23 

Výkony 76,22 1223,46 1329,66 1349,17 1310,21 

Výkonová spotřeba 68,75 1103,87 1142,82 1136,65 1235,50 

Přidaná hodnota 9,10 119,76 187,03 212,72 74,94 

Osobní náklady 5,48 81,61 111,02 110,01 72,09 

Daně a poplatky 0,08 1,09 0,92 0,85 0,84 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

1,54 6,68 4,53 5,87 11,92 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

0,17 1,21 0,01 1,03 0,00 

Ostatní provozní výnosy 0,01 2,45 4,59 3,40 2,33 

Ostatní provozní náklady 0,45 11,64 7,17 6,14 6,71 



 

 

 

Výnosové úroky 0,00 1,79 1,10 3,50 5,16 

Nákladové úroky 0,24 0,20 0,08 0,01 0,00 

Ostatní finanční výnosy 0,00 11,55 9,71 10,96 11,05 

Ostatní finanční náklady 0,06 13,77 16,39 26,45 32,43 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,05 5,35 13,74 13,82 -5,22 

 

  



 

 

 

PŘÍLOHA V: Celkové výnosy a náklady společnosti 

Výnosy a náklady podniku 2009 2010 2011 2012 2013 

Provozní výnosy 20 402 22 682 23 754 23 321 21 112 

Provozní náklady 20 278 22 557 23 926 23 838 20 741 

Provozní HV 124 125 -172 -517 371 

Finanční výnosy 0 0 0 0 0 

Finanční náklady 164 111 99 91 63 

Finanční HV -164 -111 -99 -91 -63 

Daň z příjmu za b. č. 5 22 0 0 11 

HV za běžnou činnost -45 -8 -271 -608 297 

Mimořádné výnosy 52 93 106 176 120 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

Daň z příjmu za m. č. 0 0 0 0 0 

Mimořádný HV 52 93 106 176 120 

Výnosy celkem 20 454 22 775 23 860 23 497 21 232 

Náklady celkem 20 442 22 668 24 025 23 929 20 804 

 

  



 

 

 

PŘÍLOHA VI: Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest 2013 2012 2011 2010 2009 

R1 = Vlastní kapitál / aktiva celkem 0,0982 0,0373 0,1147 0,1459 0,1315 

R2 = (Cizí zdroje - peníze - účty u bank) / provozní 

cash flow 

24,5631 -3,6591 -5,2483 0,5441 8,2616 

R3 = EBIT / Aktiva celkem 0,0569 -0,0860 -0,0301 0,0221 0,0223 

R4 = Provozní cash - flow / Výkony 0,0137 -0,0830 -0,0312 0,1652 0,0360 

      

 2013 2012 2011 2010 2009 

Finanční situace (R1+R2) / 2 2,00 0,50 1,00 1,00 2,00 

Výnosová situace (R3+R4) / 2 1,00 0,00 0,00 2,50 1,00 

Celkový ukazatel Kralickova Quicktestu  (F+V) / 2 1,50 0,25 0,50 1,75 1,50 

 


