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1 Úvod 

Každý podnik chce být co nejúspěšnější ve svém oboru a předmětu činnosti, to ale 

nelze, pokud se neustále ve své činnosti nezdokonaluje, nesleduje vývoj a potřeby trhu a 

neupevňuje svou pozici na trhu. Dříve než podnik příjme různá investiční či finanční 

rozhodnutí, měl by mít informace o finančním zdraví firmy. K odhalení silných a slabých 

stránek podnikové aktivity může sloužit finanční analýza, jejím hlavním úkolem je vyhodnotit 

ekonomickou situaci podniku a formulovat různá doporučení pro jeho vývoj. 

Finanční analýza zkoumá nejen momentální stav, ale především vývojové tendence 

v čase, vychází zejména z údajů z minulosti, které jsou evidovány v účetnictví firmy. Zjištěné 

výsledky finanční analýzy výrazně ovlivňují finanční rozhodování společnosti. 

Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční situaci společnosti Formprojekt s. r. 

o. v letech 2008 až 2013 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, a to analýzy 

poměrových ukazatelů, horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů a pyramidového 

rozkladu rentability vlastního kapitálu. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti částí, vyjma úvodu a závěru bude obsahovat tři 

stěžejní kapitoly. Druhá kapitola se bude věnovat popisu metodiky finanční analýzy. Tato 

teoretická kapitola bude úvodem obsahovat popis předmětu finanční analýzy, charakteristiku 

výchozích zdrojů informací pro finanční analýzu a základní informace o jejich uživatelích. 

Podstatnou část druhé kapitoly bude tvořit popis metod finanční analýzy, a to horizontální a 

vertikální analýza, analýza pomocí poměrových ukazatelů a pyramidový rozklad rentability 

vlastního kapitálu. 

Třetí kapitola bude věnována představení společnosti Formprojekt. Bude představen 

nejen předmět činnosti, její typické charakteristiky, postavení společnosti na trhu, v závěru 

bude také nastíněna strategie budoucího vývoje společnosti. Následně bude aplikována 

horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. 

Čtvrtá část bakalářské práce bude zaměřena na aplikaci druhé kapitoly, potřebné údaje 

pro tuto kapitolu budou čerpány z účetních výkazů a výročních zpráv společnosti 

Formprojekt, s. r. o. Bude posouzena finanční situace podniku na základě zjištěných hodnot 

poměrových ukazatelů, také bude proveden komentář k jednotlivým změnám a popsány jejich 

příčiny. Dále bude proveden pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu a vyjádřeny 

vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový pomocí metody postupných změn. V závěru této 

kapitoly bude provedeno zhodnocení zjištěných výsledků a celkové posouzení situace 

společnosti. 
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2 Popis metodiky finanční analýzy 

Tato kapitola bude zaměřena na popis finanční analýzy, budou charakterizováni 

uživatelé finanční analýzy a popsány finanční výkazy, a to konkrétně rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty. Následně budou vysvětleny konkrétní metody finanční analýzy a charakterizovány 

jednotlivé absolutní a poměrové ukazatele. Závěr kapitoly bude věnovat pozornost 

pyramidovému rozkladu rentability vlastního kapitálu a souhrnným modelům.  

2.1 Problematika finanční analýzy 

Jak tvrdí Růčková (2011) první analýzy se zabývaly převážně teoretickou 

problematikou, až v průběhu let, zejména po vzniku počítačové techniky, dostala finanční 

analýza podobu, kterou známe dodnes. V rozvinutých zemích, včetně České republiky se stala 

oblíbeným nástrojem pro posouzení finančního zdraví, zejména v posledních dvaceti letech. 

Finanční analýza je určena ke komplexnímu zhodnocení finanční situace společnosti. 

Pomáhá zjistit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda efektivně využívá svého majetku, jestli 

je schopen v době splatnosti hradit své závazky a odhaluje celou řadu dalších skutečností. 

Průběžné znalosti finanční situace společnosti pomáhají manažerům se co nejlépe rozhodovat 

v otázkách řízení společnosti, manažer který nemá představu například o průměrné době 

splatnosti závazků, rentabilitě společnosti, či nezná detailně výstupy vyprodukované 

zaměstnanci, není považován za kvalitního manažera a jeho práce je nekvalitní, tudíž pro 

podnik je jeho zaměstnávání bezpředmětné.  

Podle Růčkové (2011, s. 10) „finanční analýza má svůj smysl z časového pohledu ve 

dvou rovinách: První rovinou je fakt, že se ohlížíme do minulosti a máme šanci hodnotit, jak 

se firma vyvíjela až do současnosti, přičemž kritérií hodnocení je možno nalézt celou řadu. 

Druhou rovinou je fakt, že finanční analýza nám slouží jako základ pro finanční plánování ve 

všech časových rovinách. Umožní nám proto jak plánování krátkodobé spojené s běžným 

chodem firmy, tak i plánování strategické související s dlouhodobým rozvojem firmy. Je 

patrné, že pracujeme-li s daty ex post, hodnotíme firemní minulost a máme podklady pro 

zpracování analýzy. Výsledky finanční analýzy jsou pak zpravidla výchozími (vstupními) 

údaji pro finanční plánování. Finanční plánování pracuje s daty ex ante a zkoumá finanční 

perspektivy konkrétní společnosti.“ 

Ve skutečnosti je důležitá pro volbu metody finanční analýzy cílová skupina, pro kterou 

je analýza zhotovena. Odborná literatura prezentuje analýzu jako celek, zatímco v praxi je 

nepotřebné provádět analýzu celku, většinou postačí zpracovat vybrané ukazatele.  
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2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Jak uvádí Holečková (2008, s. 13) „informace, které se týkají finanční situace podniku, 

jsou předmětem zájmu mnoha subjektů přicházejících tak či onak do kontaktu s daným 

podnikem. Finanční analýza je důležitá pro akcionáře, věřitele a další externí uživatele, 

rovněž tak i pro podnikové manažery. Každá z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiž 

je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh.“ 

Kislingerová (2010) ve své publikaci uvádí, že uživatele finanční analýzy lze rozdělit 

na dvě oblasti, a to oblast externích uživatelů a interních. U vybraných uživatelů je zájem o 

finanční analýzu ihned zjevný (investoři, manažeři) u ostatních uživatelů například jako je stát 

či zaměstnanci, mohou být tyto důvody méně viditelné. 

 K externím uživatelům například patří: 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 stát a jeho orgány, 

 obchodní partneři, 

 manažeři, konkurenti a další. 

Do oblasti interních uživatelů finanční analýzy mohou spadat: 

 manažeři, 

 odboráři, 

 zaměstnanci. 

Podrobně budou tito uživatelé popsáni níže. 

 

Investoři  

Grünwald, Holečková (2007) tvrdí, že mezi hlavní uživatele finančních výkazů 

společnosti patří akcionáři a vlastníci, jenž vložili prostředky do podniku. Investoři finanční 

informace o firmě používají ze dvou hledisek, a to investičního a kontrolního. Investiční 

hledisko slouží jako základ pro rozhodování o nadcházejících investicích. Akcionáři se 

zaměřují zejména na rizikovost a výnosnost jimi vloženého kapitálu. Chtějí se ubezpečit, že 

jejich peníze jsou vhodně uloženy. 

 

Banky a věřitelé 

Holečková (2008) je toho názoru, že je na věřiteli zda poskytne či neposkytne 

potencionálnímu nebo stávajícímu dlužníkovi úvěr, rozhoduje také o výši a o okolnostech 
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poskytnutí. Banky si často stanovují podmínky, které jsou součástí úvěrových smluv, 

například pokud společnost překročí předem stanovenou hranici zadluženosti, zvýší se 

úroková sazba. Před rozhodnutím o poskytnutí úvěru je zjišťována bonita dlužníka, banka 

zjišťuje informace o struktuře majetku společnosti a jejích zdrojích financování. Výsadní 

postavení má rentabilita, která vyjadřuje, jak efektivně podnik hospodaří. U úvěru 

střednědobého a dlouhodobého je hodnocen zejména investiční projekt, na kterém je žádost o 

úvěr postavena. U úvěru krátkodobého je důležitá především likvidita podniku, tedy čím 

větších hodnot dosahuje koeficient likvidity, tím je návratnost úvěru jistější. 

 

Stát a jeho orgány 

Stát může orientovat svou pozornost na finanční analýzu hned z několika důvodů. 

Hlavním důvodem je kontrola daňové povinnosti podniků, kontrola podniků s majetkovou 

účastí státu, rozdělování dotací, subvencí popřípadě garance úvěrů a další.  

 

Obchodní partneři 

Do skupiny obchodních partnerů patří zejména zákazníci a dodavatelé. Dodavatelé se 

soustřeďují zejména na schopnost podniku hradit jeho závazky. Trvalejší dodavatelé zaměřují 

svou pozornost na stálé obchodní kontakty se záměrem zabezpečit odbyt své výroby u 

perspektivního klienta. Odběratelé jsou do jisté míry závislí na dodávkách svých dodavatelů, 

aby neměli potíže se zabezpečením chodu výrobního procesu. Potřebují stejně jako 

dodavatelé mít jistotu, že podnik bude způsobilý dostát smluveným závazkům. 

 

Konkurenti 

Sledují informace o podobných podnicích, nebo odvětví, ve kterém se jejich podnik 

nachází pro potřeby srovnání s jejich výstupy. Podniku není nařízena povinnost o sobě 

podávat informace externím subjektům, ale je to vhodné zejména pro získání výhodnějších 

podmínek úvěrů apod. 

 

Manažeři 

Manažeři užívají finanční analýzu pro operativní i strategické finanční řízení 

společnosti. Tito vedoucí pracovníci mají přístup i k informacím, které nejsou veřejně 

přístupné pro ostatní subjekty na trhu, proto mají ty nejlepší dispozice právě k tvorbě finanční 

analýzy. Kvalitní manažer by měl znát pravdivou finanční situaci společnosti a všechny 

činnosti by měl podřizovat primárnímu cíli podniku. 
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Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají také zájem na tom, aby byl podnik výnosný, neboť jsou motivováni 

výsledkem hospodaření podniku. Výsledek hospodaření sledují a působí na podnik především 

prostřednictvím odborových organizací. Jejich zájem se však orientuje také na udržení svých 

pracovních pozic, eventuálně na další benefity udělované zaměstnavatelem. 

2.3 Zdroje finanční analýzy 

Pro úspěšnou finanční analýzu jsou prioritní především kvalitní informace, avšak pouze 

kvalita informací nestačí, informace musí být zároveň komplexní a v neposlední řadě 

pravdivá. Primárními zdroji finanční analýzy jsou dle Dluhošové (2010) zejména výkazy 

finančního účetnictví, tyto výkazy podávají informace především externím uživatelům. Do 

výkazů finančního účetnictví můžeme zařadit rozvahu, výkaz zisku a ztráty a také výkaz o 

peněžních tocích (cash flow).  

Další zdroje tvoří výkazy vnitropodnikového účetnictví, podnik si tyto výkazy sestavuje 

dle svého uvážení, výkazy nepodléhají žádné jednotné úpravě. Do této oblasti spadá 

nejrůznější členění nákladů, například druhové, účelové a kalkulační členění, dále výkazy o 

spotřebě jednotlivých nákladů v individuálních střediscích apod.  

Tyto základní zdroje mohou být doplněny o celou řadu dalších podstatných informací, 

např. informacemi finančními. Tyto informace jsou tvořeny jak účetními, tak 

vnitropodnikovými výkazy, výročními zprávami, prognózami finančních analytiků a 

odborníků, tržními zprávami o vývoji měny a úrokových sazeb a dalšími informacemi, které 

mohou pomoci k lepšímu zjištění finanční situace společnosti.  

Dále kvantifikovatelnými nefinančními informacemi (statistiky výroby, odbytu, normy 

spotřeby) a informacemi nekvantifikovatelnými (hlášení řídících pracovníků, vyjádření 

odborného tisku, prognózy či nezávislé posudky). 

Aby mohla být zpracována finanční analýza, jsou významné především účetní výkazy, 

jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

 

Mezi základní účetní výkazy každé společnosti patří rozvaha, tento výkaz informuje o 

stavu a struktuře majetku a odpovídá také na otázku z jakých zdrojů je tento majetek 

financován. Rozvaha je stavový výkaz, sestavuje se tedy k určitému datu a platí zde 

podmínka, že celková aktiva se vždy musí rovnat celkovým pasivům, bilanční rovnici 

znázorňuje vzorec č. 2.1: 

 aktiva=pasiva. (2.1) 
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Aktiva jsou v rozvaze členěna dle upotřebitelnosti, či podle jejich likvidnosti. Celková 

aktiva podniku jsou tvořeny dlouhodobým majetkem, oběžným majetkem a časovým 

rozlišením. Jednotlivá pasiva se člení na základně vlastnictví, dle tohoto hlediska se pasiva 

strukturují do dvou stěžejních skupin, a to vlastního kapitálu a cizích zdrojů.  

 

Výkaz zisku a ztráty podává přehled o nákladech, výnosech a zejména výsledku 

hospodaření podniku za určité období. Slouží především k vyjádření schopnosti firmy 

zhodnotit vložený kapitál. Zjednodušeně lze výkaz zisku a ztráty vyjádřit vzorcem: 

 

 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í. (2.2.) 

 

Dle Vochozky (2011) výnosy představují peníze, které podnik získal ze všech svých 

činností, nezáleží na tom, zda již byly inkasovány či nikoliv. Náklady vyjadřují peněžní 

prostředky, které byly podnikem vynakládány k získání jednotlivých výnosů. V daném 

účetním období k jejich vynaložení ale nemusí vůbec dojít. Z toho plyne, že výnosy a náklady 

nejsou postaveny na skutečných příjmech a výdajích, nezachycují tedy reálnou hotovost 

získanou podnikovou činností.  

V České republice má výkaz zisku a ztráty stupňovité uspořádání a člení se dle 

jednotlivých výsledků hospodaření, a to oblasti provozní, finanční a mimořádné.  

 

Výkaz cash flow je důležitým prvkem pro finanční analýzu a také finanční řízení 

společnosti. Na rozdíl od výkazu zisku a ztráty a rozvahy, které pracují na akruárním principu 

(zobrazují vztah výnosů a nákladů ke konkrétnímu časovému okamžiku) cash flow je tokovou 

veličinou, která zkoumá, jaké faktory ovlivňují příjmy a výdaje podniku. 

Jak tvrdí Knápková, Pavelková a Šteker (2013, s. 48). „podstatou sledování ve výkazu 

peněžních toků (cash flow) je změna stavu peněžních prostředků. Výkaz cash flow vysvětluje 

přírůstky a úbytky peněžních prostředků a důvody, proč k nim došlo podle zvolených 

kritérií.“ Přestože ze zákona nevyplývá povinnost tento výkaz sestavovat, zejména u 

společností, podléhajících auditu by mělo být sestavování výkazu cash flow nedílnou součástí 

účetní závěrky. 

2.4 Základní metody finanční analýzy 

Podle Holečkové (2008) lze finanční analýzu provést různými způsoby, v různých 

podobách, v odlišném detailu, pomocí rozdílných technik a forem. Finanční situaci podniku 
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nelze odvodit pouze na základě výpočtu, ale ke zjištění skutečné situace je třeba myslet 

v širším rozsahu, jako příklad lze uvést zohlednění úsudků analytiků apod. 

Dle Dluhošové (2010) lze základní metody rozčlenit do dvou skupin, první skupinu 

tvoří metody deterministické a druhá je založena na matematicko-statistických metodách. 

Následující obrázek č. 2.1 zachycuje základní členění metod finančních analýz.  

 

Obr. č. 2.1: Členění metod finančních analýz 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 73) 

 

Deterministické metody lze využít pro analýzu komplexního vývoje, pro rozbor 

struktury, pro spojení trendů a struktury, pro analýzu odchylek apod. Zatímco matematicko-

statistické metody jsou založeny obvykle na údajích z delších časových řad, tyto metody 

počítají se statickou náhodností údajů. 

Kislingerová (2010) uvádí, že ve finanční analýze jsou v praxi aplikovány nejčastěji dvě 

techniky, a to analýza absolutních ukazatelů a analýza poměrových ukazatelů. Základem obou 

Metody finančních 
analýz 

Metody finančních 
analýz 

Deterministické metody 

•Analýza trendů (horizontální 
analýza) 

•Analýza struktury (vertikální 
analýzy) 

•Vertikálně-horizontální analýza 

•Poměrová analýza 

•Analýza soustav ukazatelů 

•Analýza citlivosti 

Matematicko- statistické 
metody 

•Regresní analýza 

•Diskriminační analýza 

•Analýza rozptylu 

•Testování statistických hypotéz (t-

test, F-test) 
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technik jsou stavové a tokové veličiny, které jsou náplní výše uvedených účetních výkazů, tj. 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

 

2.4.1 Absolutní ukazatele 

Základní zdroj pro finanční analýzu jsou data ve finančních výkazech, které jsou 

zachyceny v hodnotovém vyjádření. Absolutní ukazatele se používají zejména k analýze 

vývojových trendů (horizontální analýza) a k procentnímu rozboru komponent (vertikální 

analýza). 

2.4.1.1 Horizontální analýza účetních výkazů 

Analýza vývojových trendů se zabývá změnami absolutních ukazatelů v čase, tato 

změna lze vyčíslit jak absolutně tak relativně. Horizontální analýza je založena na srovnání 

položek výkazů v několika obdobích. Vypočet zle vyjádřit: 

 

 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1 = ∆𝑈𝑡  , (2.3) 

 

 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑈𝑡−𝑈𝑡−1

𝑈𝑡
=

∆𝑈

𝑈𝑡−1
 , (2.4) 

kde 𝑈𝑡 vyjadřuje hodnotu za běžný rok a 𝑈𝑡−1 vyjadřuje hodnotu za předchozí rok. 

 

2.4.1.2 Vertikální analýzy účetních výkazů 

Při použití vertikální analýzy se pro rozbor rozvahy jako základ, tedy 100 % považuje 

suma celkových aktiv nebo celkových pasiv, ostatní položky se vyjádří ve vztahu k této 

základně. Při rozboru výkazu zisku a ztráty slouží jako základ tržby za prodej zboží a tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb. Vertikální analýza se dá vyjádřit vztahem: 

 

 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =
𝑈𝑖

∑ 𝑈𝑖
 , (2.5) 

kde 𝑈𝑖 vyjadřuje hodnotu dílčího ukazatele a ∑ 𝑈𝑖 vyjadřuje velikost absolutního ukazatele. 

2.4.2 Poměrové ukazatele 

Poměrových ukazatelů je celá řada a postupem času vznikají různé modifikace 

jednotlivých ukazatelů, které se od sebe mohou lišit jen nepatrně. Tyto ukazatele je vhodné 

pro lepší orientaci řadit do několika samostatných oblastí: 
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 ukazatele finanční stability, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele likvidity. 

2.4.2.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Kislingerová, Hnilica (2005) uvádějí, že ukazatele finanční zadluženosti pozorují relace 

mezi vlastními a cizími zdroji ve společnosti. Zadluženost nemusí vyjadřovat vždy negativní 

jev, např. vysoká hodnota majetkového koeficientu pozitivně ovlivňuje rentabilitu vlastního 

kapitálu. Na ukazatele zadluženosti nejvíce působí čtyři podstatné faktory, těmito faktory jsou 

daně, riziko, typ aktiv a stupeň finanční volnosti podniku.  

 

Hodnotu ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech lze vyjádřit na vztahu: 

 

 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . (2.6) 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech vyjadřuje, do jaké míry je majetek společnosti 

financován vlastním kapitálem a jak je firma finančně nezávislá. Nárůst tohoto ukazatele 

zpravidla vyjadřuje upevňování finanční stability firmy.  

 

Pro výpočet ukazatele stupně krytí stálých aktiv lze použít následující vzorec:  

 

 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . (2.7) 

 

Je zde poměřován dlouhodobý kapitál, který obsahuje vlastní a cizí kapitál ke stálým 

aktivům. Čím jsou hodnoty obou ukazatelů vyšší, tím je na tom firma lépe s finanční 

stabilitou. Tento ukazatel by měl vykazovat hodnoty min. 100 % tak, aby veškerá stálá aktiva 

byla kryta dlouhodobým kapitálem. 

Tyto ukazatele finanční stability jsou často doplňovány o soubor dalších doplňujících 

ukazatelů, jejich výpočet lze vyjádřit těmito vzorci: 

 

 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 , (2.8) 

 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑜𝑏ěž𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 , (2.9) 
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 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . (2.10) 

 

Relace mezi stálými a oběžnými aktivy jsou různorodé v závislosti na odvětví, ve 

kterém se společnosti nachází a v neposlední řadě také na stupni automatizace či mechanizace 

výroby. Čím je podíl stálých aktiv nižší, to znamená čím vyšší je podíl oběžných aktiv, tím 

lépe firma reaguje na měnící se podmínky na trhu. 

 

Následující ukazatel hledá dle Dluhošové (2010) optimální zadluženost podniku, 

v odborných publikacích ho nalezneme pod názvem finanční páka či majetkový koeficient. 

Výpočet majetkového koeficientu vyjadřuje vztah: 

 

 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 . (2.11) 

 

Hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje, kolik korun celkového majetku společnosti připadá 

na 1Kč vlastního kapitálu.  

 

Přiměřenost zadlužení posuzuje ukazatel celkové zadluženosti, pro jehož výpočet slouží 

vzorec: 

 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛í =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . (2.12) 

 

Dluhošová (2010) uvádí, že ukazatel celkové zadluženosti je často označován jako 

ukazatel věřitelského rizika, tedy čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je také 

riziko věřitelů. Tento ukazatel je důležitý především pro konkrétní dlouhodobé věřitele, jako 

jsou komerční banky apod. 

Ukazatel celkové zadluženosti může být také znázorněn dvěma ukazateli, a to 

dlouhodobou a běžnou zadlužeností, viz následující vzorce: 

 

 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 , (2.13) 

 𝑏ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . (2.14) 

 

Tyto dva ukazatele představují analytiku k ukazateli celkové zadluženosti.  
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Následující vzorec slouží pro výpočet ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu: 

 

 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 . (2.15) 

 

Přijatelná zadluženost se liší dle konkrétních podmínek společností, záleží také na tom, 

v jaké fázi vývoje se společnost nachází v daném okamžiku a jaké postoje zastávají vlastníci 

společnosti k riziku. Stabilní společnosti by měly vykazovat hodnotu tohoto ukazatele 

v rozmezí od 80 % do 120 %. 

 

Hodnoty ukazatele úrokového krytí lze vyjádřit vztahem:  

 

 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 , (2.16) 

kde EBIT představuje zisk před zdaněním a úroky. 

Dle výsledných hodnot ukazatele lze vyjádřit, jak byl podnik efektivní v celkovém 

hospodaření. Hodnota ukazatele by měla být vyšší než 100 %, a to z toho důvodu, aby podnik 

nevydělával pouze na úroky, ale vytvářel i požadovaný zisk. 

 

Ukazatel úrokového zatížení lze vyčíslit následujícím vzorcem: 

 

 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
 , (2.17) 

kde EBIT vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky.  

Tento ukazatel vyjadřuje, jakou část vytvořeného zisku odčerpají úroky. Je dobré, aby 

byl ukazatel úrokového zatížení používán v souvislosti s vývojem rentability a výnosností 

cizích zdrojů. Nízké hodnoty úrokového zatížení značí, že si podnik může dovolit více 

využívat cizí zdroje.  

2.4.2.2 Ukazatele rentability 

Jak tvrdí Kislingerová a Hnilica (2005, s. 31) „ukazatele rentability v praxi patří 

k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, že informují o efektu, jakého bylo 

dosaženo vloženým kapitálem.“ Všechny ukazatele spadající do ukazatelů rentability mají 

obdobnou interpretaci, vyjadřují, kolik korun zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. Ukazatelů 

rentability existuje celá řada, v následujícím textu budou představeny pouze stěžejní a v praxi 

nejvíce používané ukazatele. 
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Rentabilitu aktiv lze vypočítat dle následujícího vzorce: 

 

 𝑅𝑂𝐴 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣) =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 , (2.18) 

kde EBIT představuje zisk před zdaněním a úroky.  

Ukazatel rentability aktiv lze považovat za rozhodující měřítko rentability, protože 

poměřuje zisk s celkovými aktivy, které byly vloženy do podnikatelské činnosti, bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů jsou tyto aktiva financovány. Rentabilita aktiv se dá také vyjádřit 

pomocí vzorce, který zohledňuje zdaněné vyplacené úroky z kapitálu věřitelů:  

 

 𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇+ú𝑟𝑜𝑘𝑦(1−𝑡)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 , (2.19) 

kde EAT vyjadřuje čistý zisk. 

Tato možnost respektuje fakt, že efektem reprodukce je odměna jak vlastníkům, tak 

věřitelům společnosti, tato odměna věřitelů je zdaněna daní z příjmu. Takto sestavený 

ukazatel ROA umožnuje srovnatelnost podniků s odlišným podílem cizích zdrojů ve finanční 

struktuře. 

 

Hodnota ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů lze vypočíst dle vzorce:  

 

 𝑅𝑂𝐶𝐸 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ.  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů) =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 +𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 , (2.20) 

kde EBIT vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky.  

Jak ve své publikaci uvádí Růčková (2010, s. 54) „v tomto případě je potřeba na tento 

ukazatel nahlížet z pohledu strany pasiv v rozvaze a do ukazatele nám budou vstupovat 

dlouhodobé dluhy, ke kterým patří emitované obligace, dlouhodobé bankovní úvěry a také 

vlastní kapitál. Nebo také jde o ukazatel, který představuje míru zhodnocení všech aktiv 

společnosti financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem.“ Lze konstatovat, že 

ROCE vyjadřuje efektivnost hospodaření podniku.  

 

Hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu lze vypočítat dle vztahu: 

 

 𝑅𝑂𝐸 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢) =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 , (2.21) 

kde EAT vyjadřuje čistý zisk. 
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ROE je stěžejním ukazatelem, na který koncentrují pozornost nejen akcionáři a 

společníci, ale také další investoři. Vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů a také jejich 

zhodnocení v čistém zisku. Úroveň ROE je vázaná na rentabilitu celkového kapitálu a 

úrokovou míru cizího kapitálu. Výhodou ukazatelů rentability je, že lze vydedukovat 

jednotlivé vazby mezi těmito ukazateli a je možné vytvořit systém rozkladu ukazatelů 

rentability, jinými slovy vrcholový ukazatel lze rozložit na několik dílčích ukazatelů. 

 

Hodnoty ukazatele rentability tržeb lze vyvodit ze vztahu: 

 

 𝑅𝑂𝑆 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏) =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 , (2.22) 

kde EAT představuje čistý zisk.  

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje stupeň ziskovosti, to znamená, kolik zisku v Kč 

připadá na 1 Kč tržeb. Tento ukazatel je vhodný pro srovnání v čase i mezipodnikové 

srovnání. Nízké hodnoty dokládají například chybné řízení společnosti, naopak vysoké 

hodnoty znázorňují nadprůměrnou úroveň podniku.  

2.4.2.3 Ukazatele aktivity 

Jak uvádí Knápková, Pavelková a Šteker (2013, s. 103) „s pomocí těchto ukazatelů lze 

zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze v poměru k současným nebo 

budoucím hospodářským aktivitám podniku přiměřená, tj. zda ukazatele aktivity měří 

schopnost podniku využívat vložené prostředky.“ Jde o ukazatele typu doby obratu nebo 

obratovosti. 

 

Obrátka celkových aktiv je často označována jako rychlost obratu, pro výpočet hodnot 

ukazatele obrátky celkových aktiv lze použít následující vzorec: 

 

 𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡ů/𝑟𝑜𝑘) =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . (2.23) 

 

Tento ukazatel měří intenzitu využití celkového majetku společnosti, vyšší hodnoty 

ukazatele rychlosti obratu představují efektivní využití majetku podniku. 
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Hodnota ukazatele doby obratu aktiv lze vyjádřit pomocí vztahu: 

 

 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (𝑑𝑛𝑦) =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 . (2.24) 

 

Doba obratu vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k 

celkovým tržbám. Žádoucí je co nejkratší doba obratu aktiv. 

 

Výpočet ukazatele doby obratu zásob lze vyjádřit: 

 

 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 (𝑑𝑛𝑦) =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 . (2.25) 

 

Jak tvrdí Dluhošová (2010, s. 87) „je žádoucí udržovat dobu obratu zásob na technicky 

a ekonomicky zdůvodněné výši. Ukazatel je citlivý na změny v dynamice výkonů a je široce 

používán. Někdy se používá tento ukazatel v jiné formě, kdy ve jmenovateli vystupují 

průměrné denní náklady.“ 

 

Pro výpočet ukazatele doby obratu pohledávek lze využít vztah: 

 

 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 (𝑑𝑛𝑦) =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 . (2.26) 

 

Doba obratu pohledávek vypovídá o průměrné době splatnosti faktur. Je třeba zvážit 

v tomto ohledu také zvyklosti dané země, velikost podniku a v neposlední řadě také jeho 

postavení na trhu a další činitele.  

 

Dobu obratu závazků lze vypočítat dle vzorce: 

 

 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů (𝑑𝑛𝑦) =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 . (2.27) 

 

Tento ukazatel vypovídá o platební kázni podniku vůči jeho dodavatelům. Žádoucí je 

určitá míra stability v tomto ohledu a zároveň by tento ukazatel měl dosahovat alespoň 

hodnoty doby obratu pohledávek. 
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2.4.2.4 Ukazatele likvidity 

Ve své publikaci uvádí Scholleová (2012), že likvidita je schopnost podniku přeměnit 

jeho aktiva v peněžní prostředky, a to tak, že včas a v plné výši, aby mohly být kryty veškeré 

závazky společnosti. 

 

Celková (běžná) likvidita lze vyjádřit vztahem:  

 

 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 . (2.28) 

 

Pro úspěšnou činnost firmy je rozhodující, aby krátkodobé dluhy kryla z takových 

složek majetku, které jsou pro tento záměr vymezeny. Grünwald a Holečková (2009, s. 114) 

ve své publikaci tvrdí, že „čím je běžná likvidita větší, tím větší část oběžného majetku je 

kryta dlouhodobými zdroji, což snižuje možnost platební neschopnosti v případě, kdyby se 

nepodařilo včas proměnit všechen nepeněžní oběžný majetek v peněžní prostředky.“ 

Doporučená hodnota se uvádí v rozmezí od 1,5 do 2,5. 

 

Některé nedostatky ukazatele celkové likvidity jsou odstraněny v ukazateli pohotové 

likvidity, kterou lze vypočítat dle následujícího vzorce: 

 

 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 . (2.29) 

 

Pohotová likvidita analyzuje pouze pohotové prostředky, mezi ně lze zařadit např. 

hotovost v pokladně, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry apod. 

Dluhošová (2010) uvádí, že pro lepší vypovídací schopnost ukazatele je dobré čitatel vzorce 

ještě opravit o nedobytné pohledávky. Rostoucí hodnoty ukazatele pohotové likvidity 

vyjadřují vylepšení finanční i platební situace a naopak snižující se hodnoty signalizují 

zhoršení této situace. Doporučené hodnoty pohotové likvidity jsou v rozmezí od 1,0 do 1,5. 

 

Zejména z krátkodobého pohledu je důležitým ukazatelem také ukazatel okamžité 

likvidity, výpočet tohoto ukazatele lze provést pomocí vzorce: 

 

 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 . (2.30) 
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Krátkodobý finanční majetek (KFM) vyjadřuje pohotové platební prostředky, tedy 

nejlikvidnější prostředky, ty jsou tvořeny penězi na účtech, penězi v hotovosti a šeky. Tento 

ukazatel je v praxi zpravidla nestabilní, proto je doporučen převážně k dotvoření obrazu o 

úrovni likvidity společnosti. Doporučená hodnota je zpravidla uváděna na úrovni 0,2. 

 

Ukazatele likvidity jsou často doplňovány o ukazatele vyjadřující strukturu oběžných 

aktiv. Podíl pohledávek na oběžných aktivech lze vyčíslit dle vzorce: 

 

 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑛𝑎 𝑜𝑏ěž𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . (2.31) 

 

V případě, že společnost pravidelně splácí své pohledávky ve lhůtě splatnosti, je vývoj 

tohoto ukazatele rostoucí, naopak v případě nedobytných pohledávek je žádoucí pokles tohoto 

ukazatele.  

 

Hodnoty ukazatele podílu zásob na oběžných aktivech lze vyjádřit dle vztahu: 

 

 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑜𝑏ěž𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . (2.32) 

 

Zásoby tvoří nejméně likviditní část oběžných aktiv. U podniků je hodnota tohoto 

ukazatele odlišná především díky individuálním potřebám jednotlivých společností.  

 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu (ČPK) lze vypočíst pomocí vzorce: 

 

 Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦. (2.33) 

 

Čistý pracovní kapitál bývá též označován jako finanční polštář a vyjadřuje část 

oběžných aktiv, která se v průběhu roku promění na pohotové peněžní prostředky a po úhradě 

krátkodobých závazků může být použita k realizaci podnikatelských plánů. 

2.4.3 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

Dle Dluhošové (2010) primární myšlenkou pyramidové soustavy je stupňovitý rozklad 

vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele, který slouží k určení a ke kvantifikaci vlivu dílčích 
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ukazatelů na vrcholový ukazatel. Pomocí náležitě sestavené soustavy ukazatelů lze hodnotit 

minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku. 

Pro analýzu rentability VK lze využít tohoto rozkladu: 

 

 𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
=

𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
∙

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
∙

𝑇

𝐴
∙

𝐴

𝑉𝐾
 , (2.34) 

kde 
𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
 reprezentuje daňovou redukci zisku, 

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
 úrokovou redukci zisku, 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
  

provozní rentabilitu, 
𝑇

𝐴
 představuje obrat aktiv a  

𝐴

𝑉𝐾
  vyjadřuje majetkový koeficient. 

 

Mezi syntetickými ukazateli pyramidového rozkladu mohou být tyto vazby: 

 aditivní, 

 𝑥 = ∑ 𝑎𝑖 = 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑛 (2.35) 

 multiplikativní, 

 𝑥 = ∏ 𝑎1 ∙ 𝑎2 ∙ … ∙ 𝑎𝑛 (2.36) 

 ojediněle se vyskytují exponencionální vazby. 

 

2.4.3.1 Metoda postupných změn 

Tato metoda může být použita za předpokladu, existuje-li mezi dílčími ukazateli 

multiplikativní vazba. Platí zde pravidlo, že součet dílčích ukazatelů je roven změně 

vrcholového ukazatele. Tato metoda je založena na principu, kde se mění pouze jeden činitel 

a ostatní zůstávají neměnné. Určitou výhodou této metody je jednoduchost, avšak její 

výsledek bývá ovlivněn pořadím činitelů. Pro výpočet vrcholového ukazatele lze využít 

následující vzorec: 

 𝑥 = 𝑎1 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑎3 (2.37) 

 

Dále se určí vliv jednotlivých činitelů a jeho pořadí na vrcholový ukazatel pomocí 

následujících rovnic: 

 ∆𝑥𝑎1
= ∆𝑎1 ∗ 𝑎2,0 ∙ 𝑎3,0 ∙

∆𝑦𝑥

∆𝑥
 ,  

 ∆𝑥𝑎2
= 𝑎1,1 ∙ ∆𝑎2 ∙ 𝑎3,0 ∙

∆𝑦𝑥

∆𝑥
 , (2.38) 

 ∆𝑥𝑎3
= 𝑎1,1 ∙ 𝑎2,1 ∙ ∆𝑎3 ∙

∆𝑦𝑥

∆𝑥
 ,  
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kde 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 zastupují vysvětlující ukazatele, 𝑥𝑎1
 vyjadřuje vliv dílčího ukazatele, 

𝑎𝑖 analyzovaný ukazatel, ∆𝑦𝑥 vyjadřuje přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele a ∆𝑦 

zastupuje změnu analyzovaného ukazatele. 

2.4.3.2 Logaritmická metoda 

Logaritmická metoda je přesnější než metoda postupných změn, zejména v té oblasti, 

kde výsledky neovlivní pořadí vysvětlujících ukazatelů. Tato metoda není založena na 

předpokladu, že při změně jednoho ukazatele se nebude měnit druhý ukazatel. Na rozdíl od 

metody postupných změn nepracuje s absolutními změnami, ale s indexy změn. Tuto metodu 

nelze použít v případě, kdy tyto indexy vykazují zápornou hodnotu. Vliv dílčího ukazatele na 

změnu vrcholového lze vyjádřit vztahem: 

 

 ∆𝑥𝑎𝑖
=

ln 𝐼𝑎𝑖

ln 𝑥
∙ ∆𝑦𝑥  , (2.39) 

 

kde ln 𝐼𝑎𝑖
 zastupuje index změny dílčího ukazatele a ln x vyjadřuje index změny 

vrcholového ukazatele.  

2.4.4 Souhrnné modely 

Kromě poměrových ukazatelů se často k posouzení finanční pozice společnosti 

používají také tzv. souhrnné (predikční) modely, jejichž cílem je zachytit finanční situaci 

společnosti a výkonnost podniku jedním číslem.  

Výchozími nástroji pro hodnocení finanční úrovně jsou podle Dluhošové (2010) rating a 

pravděpodobnost úpadku. Rating určuje finanční úroveň či investiční riziko, obvykle se 

postupuje od nejvíce kvalitní úrovně po nejméně kvalitní, z čehož vyplývá, že pokud se 

společnost nachází na poslední úrovni ratingového hodnocení, je v úpadku. Ratingem se 

zabývají vyhlášené světové agentury jako je Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s. Obrázek č. 

2.2 zachycuje základní členění predikčních modelů. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Obr. č. 2.2: Přehled vybraných predikčních modelů 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 96) 

 

Jak ve své publikaci uvádí Dluhošová (2010) jak bankrotní, tak ratingové modely 

přiřazují podniku určitý koeficient hodnocení, který vyjadřuje finanční situaci společnosti, 

avšak bankrotní modely posuzují možnost úpadku a ratingové zhoršení finanční úrovně firmy. 

Predikční modely umožnují rychlý náhled na celkovou finanční situaci společnosti, avšak 

nemohou úplně vynahradit základní finanční analýzu, která zkoumá podrobně veškeré oblasti 

hospodaření podniku. 

Mimo predikční modely, existují také modely nefinanční, které používají finanční 

informace pouze z části. 
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3 Charakteristika vybraného podniku 

V této kapitole bude představena společnost Formprojekt, s. r. o. Bude nastíněna 

hlavní činnost podniku, jeho typické charakteristiky a také jeho historie. Následně bude 

provedena horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. Tato analýza slouží 

k základnímu rozboru a charakteristice společnosti. Třetí kapitola bude převáženě vycházet 

z interních informací společnosti, a to zejména z výročních zpráv společnosti. 

3.1 Představení společnosti Formprojekt 

Společnost Formprojekt, společnost s ručením omezeným, sídlí ve městě Fulnek, které 

patří do okresu Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Formprojekt je soukromá česká 

společnost, která podniká ve strojírenském průmyslu. Její základní kapitál tvořil 900 tisíc 

korun a v průběhu sledovaného období, v letech 2008-2013, nebyl změněn. 

Společnost byla založena v roce 1996. Ze začátku navázala na dlouholetou výrobní 

tradici a zkušenost nástrojárny ROMO a. s. , kterou zakladatelé firmy Formprojekt v roce 

1996 odkoupili včetně celého průmyslového areálu a strojního vybavení. Od vytvoření 

společnosti byl původní strojní park obnoven a doplněn o řadu strojů špičkové technické 

úrovně včetně odpovídajícího softwarového vybavení. Hlavní podnikatelské aktivity směřují 

do konstrukcí a výroby postupových a transférových nástrojů, forem a přípravků. Výrobní 

program se zaměřuje především do oblasti výroby postupových střižných a tažných nástrojů. 

Společnost je schopna vykrýt také požadavky na výrobu vstřikovacích forem pro plasty, 

hliník a zinek. Specialitou v oboru je výroba velkých nástrojů pro tváření nerezových 

materiálů. Od roku 2010 se společnost orientuje především na výrobu velkých 

sofistikovaných nástrojů, které nejsou schopni vyrábět malí výrobci a jejichž zprovoznění je 

problematické i pro zahraniční konkurenci, tomu společnost přizpůsobuje i své investiční 

záměry.  

Od roku 2012 společnost rozšiřuje svůj podnikatelský záměr o výrobu malosériových 

a prototypových dílců. V současné době směřuje svou aktivitu zejména do oblasti výroby 

nástrojů a forem pro dodavatele komponent v automobilovém průmyslu, výrobce „bílé“ i 

„černé“ techniky, potravinářský průmysl, výrobce sportovního vybavení, reklamních 

předmětů apod. 
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Formprojekt je výrobcem velmi specifického produktu, a to postupových střižných 

nástrojů, případně forem. Jde o zakázkovou, jednoúčelovou výrobu použitelnou pouze pro 

konkrétního objednatele. Nástroje jsou výrobní zařízení, kterými jsou vytvářeny plechy do 

podoby součástí, které jsou dále zpracovávány a jsou z nich montovány např. automobily, 

případně jsou jimi vyráběny hotové výrobky, například svodidla. Každý jednotlivý výrobek je 

originálem, který společnost navrhne, zpracuje konstrukční dokumentaci, technologickou 

dokumentaci, výrobní programy, nástroj vyrobí, odzkouší a zprovozní na lise odběratele. 

Součástí dodávky jsou rovněž měřící protokoly, návody k obsluze, plán údržby, analýza 

kritických míst apod. Produkt společnosti obsahuje vysoký podíl vložené práce, a to zhruba 

60 % ceny. Podíl samostatné společnosti na trhu je opravdu zanedbatelný, protože společnost 

je menšího rozsahu, tedy neprodukuje takové množství výrobků, jako konkurenční 

společnosti. Typickým příkladem gigantu ve strojírenství je společnost Brano Group, a. s. , 

která působí v České republice na mnoha místech, a to i v Moravskoslezském kraji. S touto 

společností firma Formprojekt často spolupracuje, zejména v oblasti větších zakázek.  

3.1.1 Vztahy se zákazníky, zaměstnanci a konkurenceschopnost 

V této podkapitole se bude převážně vycházeno z firemních informací o struktuře 

zákazníků a zaměstnanců. Zákazníky společnosti jsou subjekty z různých odvětví, specifikace 

tržních podílů je proměnlivá a vždy se váže na náběhy nových výrob.  

Společnost vyrábí nástroje pro lisovny velkých výrobců automobilů. Díly, vyráběné 

nástroji navrženými a vyrobenými společností, jsou součástí aut BMW, AUDI, Mercedes, 

Škoda, Bentley, Porsche, Suzuki a Volvo. Firma vyrábí pro lisovny výrobců bílé techniky, 

jako jsou velké pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a další. Dále tato společnost vyrábí pro 

lisovny dodávající součástky pro leteckou a vojenskou techniku a rovněž pro nábytkářský 

průmysl. Pro výrobce komponent citlivých měřicích přístrojů pro chemický průmysl, výrobu 

keramických vyzdívek a pro kovotlačitelskou výrobu nerezových fitinků. Firma také 

zhotovuje formy pro výrobu termosetů a další výrobky, dle specifických požadavků 

zákazníků. 

 

Formprojekt, společnost s ručením omezením, je malým podnikem, který zaměstnává 

45 zaměstnanců na dvousměnný pracovní provoz. Společnost je uspořádána na základě 

funkční organizační struktury, díky tomu je schopná dosahovat při výrobě maximálních 

výkonů. Společnost je rozdělena do šesti úseků. Počet zaměstnanců v jednotlivých úsecích 

zachycuje tabulka č. 3.1. 
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Tab. 3.1: Počet zaměstnaců v jednotlivých úsecích společnosti 

ÚSEK 
POČET 

PRACOVNÍKŮ 

úsek technický a výrobní 28 

úsek obchodní 3 

úsek zkoušení nástrojů a obsluhy výroby 7 

úsek administrativní, správní a persolnální 4 

úsek ekonomický-účetnictví a daně 1 

úsek kvality a metrologie 2 

Zdroj: Interní informace společnosti a vlastní zpracování 

 

Společnost vytváří optimální pracovní prostředí, které umožňuje maximální využití 

kvalifikace a kapacit pracovníků. V rámci této činnosti je kladen důraz na vytvoření 

výkonného kolektivu pracovníků, který je průběžně doplňován zaměstnanci s potřebnou 

kvalifikací a schopností průběžně svou kvalifikaci zvyšovat. 

Společnost vytváří podmínky pro praktickou výuku žáků a studentů s cílem získat nové 

zaměstnance z řad jejich absolventů.  

 

Velkou konkurencí Formprojektu nejsou pouze české společnosti, ale zejména levná 

produkce asijských nástrojáren, která se mohutně rozvíjí na českém trhu, ale i celosvětově, 

tudíž silně ovlivňují zejména ceny produkce. Kvalita produkce společnosti je vnímána jako 

prvořadá záležitost pro zajištění spokojenosti zákazníka. Za účelem zajištění co nejvyšší 

kvality jsou výrobky po celou dobu výrobního cyklu kontrolovány pracovníky z úseku 

kvality.  

3.1.2 Strategie budoucího vývoje společnosti 

Zdroj informací této podkapitoly tvořil podnikatelský plán společnosti pro rok 2012 až 

2017. Společnost má jasně definovanou strategii svého rozvoje, v souvislosti s ní plánuje a 

realizuje veškeré investiční i jiné aktivity. Hlavním cílem a výstupem této strategie je rostoucí 

a  konkurenceschopná společnost, která bude zaměřena na kvalitní výrobky a spokojené 

zákazníky. Strategie rozvoje společnosti se prioritně zaměřuje na níže uvedené oblasti: 

 spokojenost zákazníků – společnost pravidelně monitoruje zákaznický segment a 

požadavky svých zákazníků, aby byla schopná rychle reagovat na změny v tržním 

segmentu a uspokojit poptávku svých zákazníků. Ke zjišťování požadavků 
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používá žadatel zejména přímý kontakt se svými zákazníky nebo různé formy akcí 

či veletrhů; 

 sledování vývoje trhu – společnost průběžně sleduje technologický pokrok 

v oblasti konstrukcí a výroby forem a nástrojů. Tyto poznatky pak přenáší do 

modernizace své výroby za účelem rozšíření sortimentu, zkvalitnění nabízených 

výrobků nebo zefektivnění výroby; 

 modernizace výrobních procesů – společnost investuje spoustu času a finančních 

prostředků do modernizace a vývoje své technologie; 

 kvalifikace a zkušenost zaměstnanců – pro kvalitu poskytovaných služeb a 

vykonávaných činností jsou důležité lidské zdroje, které tyto aktivity zajišťují. 

Společnost proto dbá na výběr svých zaměstnanců a na jejich další rozvoj včetně 

zvyšování jejich profesní kvalifikace. V posledních letech se společnost zaměřuje 

na získávání a výchovu zaměstnanců z absolventů všech středních a vysokých 

škol. 

Společnost FORMPROJEKT, spol. s. r. o. i její zaměstnanci jsou držiteli řady 

certifikátů. Za prvořadou je považována zejména kvalita pro zajištění spokojenosti zákazníka, 

proto má společnost zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle ISO 9001 a ISO 

14001. 
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3.2 Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů 

Horizontální analýza zjišťuje, jak se jednotlivé položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

mění v čase. Horizontální analýza společnosti Formprojekt je zpracována za období od roku 

2008 do 2013, výpočet byl proveden podle vztahu č. 2.3 a 2.4, který je uveden v kapitole 2. 

Tyto změny jsou vyjádřeny jak absolutní hodnotou, tak procentuálně k výchozímu roku, viz 

příloha č. 3 a 4. 

Vertikální analýza vyjadřuje jednotlivé položky rozvahy a výkazu zisku a ztrát jako 

procentní podíl k jedné vybrané základně dané jako 100 %. Pro výpočet vertikální analýzy za 

období 2008-2013 byl použit vztah 2.5. Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty je 

uvedena v příloze číslo 5 a 6. 

 

3.2.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Pro horizontální analýzu rozvahy bude vycházeno z výpočtů, které jsou uvedeny 

v příloze číslo 3, na rozvahu bude nahlíženo ze dvou hledisek, nejprve z hlediska aktiv, kde 

bude sledováno, jak se mění jednotlivé položky aktiv v průběhu analyzovaného období, a to 

jak relativně, tak absolutně. Stejným způsobem bude sledována strana pasiv. 

Vertikální analýza rozvahy čerpá z výpočtů uvedených v příloze č. 5. Tato analýza 

sleduje, jaké položky se podílejí na celkových aktivech, a to zejména v  jakém poměru, totéž 

bude provedeno na straně pasiv rozvahy. 

 

3.2.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Aktiva firmy tvoří především dlouhodobý majetek, oběžný majetek a časové rozlišení. 

Ve společnosti Formprojekt dochází každoročně k nárůstu bilanční sumy aktiv, vyjma roku 

2009, kdy celková aktiva klesla oproti roku 2008 o 15,8 %, snížila se tedy v celkové sumě o 

4 194 tisíc Kč na hodnotu 22 360 tisíc Kč, v tomto roce klesly všechny položky podílející se 

na aktivech, nejvíce však položka časového rozlišení o 42,4 %, oběžná aktiva se snížila o 16,6 

% a dlouhodobý majetek o 12,7 %. Tato změna byla výsledkem krize ve strojírenském 

průmyslu, která v tomto roce na podnik dopadla, tato krize bude více přiblížena v kapitole č. 

4. Naopak nejrapidnější nárůst položky celkových aktiv byl zaznamenán v roce 2011, a to až 

o 17,7 %, absolutně se zvýšila aktiva o 4 451 tisíc Kč, což bylo způsobeno zejména zvýšením 

dlouhodobého majetku firmy o 45,6 %. Firma v tomto roce investovala do obnovy a 
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modernizace strojního parku, postavila další halu pro výrobu a pořídila firemní automobil. 

Obrázek č. 3.1 níže zachycuje horizontálně-vertikální analýzu aktiv. 

 

Obr. 3.1: Vertikálně-horizontální analýza aktiv za období 2008-2013 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dlouhodobý majetek společnosti je tvořen dlouhodobým nehmotným, dlouhodobým 

hmotným a dlouhodobým finančním majetkem. Dlouhodobý majetek společnosti Formprojekt 

měl ve sledovaném období kolísavé tendence, zlom této položky lze sledovat v roce 2010, do 

roku 2010 suma dlouhodobého majetku klesala a od tohoto roku lze pozorovat nárůst. 

Největší růst dlouhodobého majetku byl zaznamenán v roce 2011, jak již bylo zmíněno výše, 

šlo o růst zejména dlouhodobého hmotného majetku, tedy konkrétně se zvýšila položka 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí o více než dvojnásobek (tj. 107,1 %). 

Naopak největší pokles byl pozorován v roce 2009 o 12,7 %, důvodem byla vysoká hodnota 

odpisů, která položku dlouhodobého majetku snižovala. 

Oběžný majetek je v podniku tvořen zásobami, krátkodobými pohledávkami a 

krátkodobým finančním majetkem. Společnost Formprojekt nemá ve sledovaném období 

žádné dlouhodobé pohledávky. Oběžná aktiva tvoří na celkových aktivech největší položku 

v průběhu let 2008-2013. Nejvyšší hodnotu vykazovala oběžná aktiva v roce 2011, a to 

18 515 tis. Kč, avšak nejvyšší procentní nárůst byl zaznamenán v roce 2010 o 24,5 %, došlo 

ke zvyšování zásob o 17 % a krátkodobých pohledávek o 23,6 %, zejména pohledávek 

z obchodních vztahů, k čemuž přispěla i výroba nového výrobku s menší konkurencí na trhu. 
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Největší propad oběžných aktiv byl zaznamenán v roce 2009, a to o 16,6 %, přestože rostl 

podíl zásob oproti roku 2008, položka krátkodobých pohledávek se rapidně snížila o 26,5 %. 

Časové rozlišení je ve vybraném podniku tvořeno náklady příštích období a příjmy 

příštích období. Největší pokles této položky byl zaznamenán v roce 2009 o téměř polovinu, 

vlivem nákladů příštích období, které se oproti roku 2008 snížily o 45,7 %, naopak nárůst byl 

zaznamenán v roce 2010, kdy se náklady příštích období zvýšily o 49,8 %. 

3.2.1.2 Vertikální analýza aktiv 

Analýza aktiv zkoumá, jaký procentuální podíl mají jednotlivé položky aktiv na 

celkových aktivech. Z grafu č. 3.1 výše je patrné, že na celkových aktivech se v průběhu 

sledovaného období nejvíce podílela položka oběžného majetku, dále dlouhodobý majetek a 

nejmenší podíl na aktivech měla položka časového rozlišení.  

Dlouhodobý majetek firmy měl ve sledovaném období kolísavý charakter, v průměru 

na celkových aktivech tvořil 38 %. V dlouhodobém majetku převládá položka dlouhodobého 

hmotného majetku, pod kterou se řadí firemní stroje, zařízení, budovy apod. V roce 2013 se 

hodnota dlouhodobého majetku firmy blíží hodnotě oběžného majetku a tvoří 46,3 %. Firma 

neměla do roku 2010 žádný dlouhodobý nehmotný majetek, v tomto zmíněném roce 

nakoupila software za 138 tisíc korun, na celkových aktivech to dělalo zhruba půl procenta. 

Firma v letech 2008-2013 nedisponuje žádným dlouhodobým finančním majetkem.  

Oběžný majetek na celkových aktivech tvoří více než polovinu, zhruba 60 %. V roce 

2010 se oběžný majetek na celkových aktivech podílel nejvíce, a to 68,7 %, z toho tvořily 

zásoby 34,8 %, krátkodobé pohledávky 27,7 % a krátkodobý finanční majetek 6,2 %, firma 

nevykazuje žádné dlouhodobé pohledávky v průběhu sledovaného období. Podíl oběžných 

aktiv na celkových aktivech se však v průběhu období snižuje, krátkodobé pohledávky a 

zásoby tvoří největší část oběžných aktiv podniku. Zásoby podniku jsou tvořeny 

nedokončenou výrobou a polotovary, krátkodobé pohledávky tvoří převážně pohledávky 

z obchodních vztahů společnosti, krátkodobé poskytnuté zálohy a v posledním sledovaném 

roce 2013 se na krátkodobých pohledávkách podílí také položka jiných pohledávek. 

Časové rozlišení tvoří malou část na celkových aktivech, v průměru 2 %, tuto položku 

naplňují náklady příštích období téměř v průměru z 98 % a příjmy příštích období se na 

časovém rozlišení podílí průměrně 2 %. 
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3.2.1.3 Horizontální analýza pasiv 

Pasiva firmy jsou tvořeny vlastním kapitálem, cizími zdroji a časovým rozlišením. U 

celkových pasiv dochází ke stejným absolutním i relativním změnám jako u celkových aktiv. 

Každoroční nárůst celkových pasiv je způsoben převážně zvyšující se položkou cizích zdrojů. 

V roce 2013 došlo k nejvyššímu růstu pasiv, a to o 14,8 %, zejména díky položce časového 

rozlišení, která se zvýšila o mimořádných 809,1 % oproti roku 2012, naopak v roce 2009 

došlo k výraznému poklesu pasiv o 15,8 %, v absolutním vyjádření se pasiva snížila o 4 194 

tisíc Kč, dostala se tedy na hodnotu 22 360 tisíc Kč. Celková pasiva klesla zejména díky 

poklesu vlastního kapitálu o 40,7 % a také poklesu časového rozlišení o 14,4 %. Vývoj dílčích 

složek pasiv lze sledovat na grafu č. 3.2. 

 

Obr. 3.2: Vertikálně-horizontální analýza pasiv za období 2008-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vlastní kapitál společnosti je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy, 

rezervním fondem a fondy tvořenými ze zisku, výsledkem hospodaření minulých let a 

výsledkem hospodaření běžného účetního období. Vlastní kapitál se v roce 2009 snížil o 40,7 

%, důvodem byl zejména záporný výsledek hospodaření běžného účetního období, který byl 

na úrovni -7 069 tisíc Kč. V roce 2011 se vlastní kapitál zvýšil nejvíce, a to o 2,32 %, na 

hodnotu 29 676 tis. Kč, nejvyšší hodnota vlastního kapitálu je však zaznamenána v roce 2013, 

a to na úrovni 34 338 tis. Kč. Základní kapitál se ve sledovaném období neměnil.  
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Cizí zdroje firmy jsou tvořeny v posledních třech letech rezervami, dlouhodobými 

závazky, krátkodobými závazky a bankovními úvěry a výpomocí. Cizí zdroje se v průběhu 

sledovaného období pravidelně zvyšovaly, vyjma roku 2011, kdy zaznamenaly pokles o 2,4 

%, zejména díky tomu, že firma si v tomto roce nevzala stejně vysoký provozní úvěr jako 

v předchozích letech, ale podstatně nižší, téměř až o 68 %. V roce 2013 byla hodnota cizích 

zdrojů o více než 100 % vyšší než v roce 2008. Společnost Formprojekt, v roce 2009, kdy ji 

postihla krize, přesvědčila banku o navýšení úvěru, aby přežila krizi, proto se cizí zdroje 

v roce 2009 navýšily o 32,9 %.  

Časové rozlišení tvoří výdaje příštích období a výnosy příštích období. V období bylo 

sledováno rapidní navýšení o 3 745,9 %, a to v roce 2011, absolutně se časové rozlišení 

zvýšilo o 4 570 tis. Kč. Zvýšila se zejména položka výnosů příštích období, ale navýšily se 

také výdaje příštích období, zejména díky úrokům, které banka firmě naúčtovala po uplynutí 

roku a také kvůli energiím spotřebovaným zejména ve výrobě po uplynutí období. V ostatních 

letech se časové rozlišení výrazně neměnilo.  

3.2.1.4 Vertikální analýza pasiv 

Analýza pasiv zkoumá, jaký procentuální podíl mají jednotlivé položky pasiv na 

celkových pasivech. Z grafu č. 3.2 výše lze konstatovat, že vývoj položek podílejících se na 

celkových pasivech byl v jednotlivých letech rozdílný. Jednotlivé složky pasiv budou blíže 

charakterizovány níže. 

Vlastní kapitál tvoří na celkových pasivech průměrně 43 %. Největšího podílu vlastního 

kapitálu na pasivech bylo dosaženo v roce 2008 ve výši 65 %, a to hlavně díky výsledku 

hospodaření minulých let, konkrétně nerozděleného zisku, který se podílel na vlastním 

kapitálu zhruba 90 %. Nejmenší část na pasivech tvořil vlastní kapitál v roce 2013, to bylo 

také zásluhou nerozděleného zisku minulých let, v tomto roce tvořil nerozdělený zisk 

nejmenší podíl na vlastním kapitálu za sledované období, pouze 28 %. 

Položka cizích zdrojů se na celkových pasivech v letech 2008-2013 v průměru podílí 

52 %. Nejvyšší podíl na celkových pasivech měly cizí zdroje v roce 2012, a to 62,9 %, na 

čemž se podílela nejvíce položka krátkodobých závazků (28,1 %), položka rezerv (18,9 %), 

bankovní úvěry a výpomoci (14,7 %) a dlouhodobé závazky pouze procentem. Krátkodobé 

závazky firmy jsou tvořeny zhruba z poloviny ze závazků z obchodních vztahů, větší část 

tvoří také krátkodobé přijaté zálohy a menší podíly na cizích zdrojích tvoří závazky ke 

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

další. Rezervy byly tvořeny pouze v posledních třech letech, protože v předchozích letech na 
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tom společnost nebyla z hlediska zisku nejlépe. Firmou jsou tvořeny rezervy podle zvláštních 

právních předpisů a ostatní rezervy v letech 2011, 2012 a 2013. Tyto rezervy byly tvořeny 

zejména z hlediska respektování zásady opatrnosti, ale také pro plánové realizace záměrů 

společnosti.  

Časové rozlišení tvoří průměrně 5 % celkových pasiv, toto časové rozlišení je tvořeno 

výdaji příštích období a výnosy příštích období. Z grafu č. 3.2 je patrné, že časové rozlišení 

v letech 2011 a 2013 mělo vyšší podíl na celkových pasivech, než v ostatních letech. V roce 

2011 tvořilo časové rozlišení na celkových pasivech 15,8 % a v roce 2013 zhruba 11 %, 

z čehož většinu tvořily výnosy příštích období, které tvořily předem přijaté paušály firmy na 

zajištění servisních služeb, ve zbývajících letech se časové rozlišení podílí na celkových 

pasivech zhruba 1 %. 

3.2.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty  

3.2.2.1 Horizontální analýza  

Pro horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty se bude vycházet z výpočtů, které jsou 

k nalezení v příloze č. 4. Analýza se bude rovněž zabývat změnami jak relativními, tak 

absolutními. Vývoj stěžejních nákladů a výnosu sleduje obr. č. 3.3 níže. 

 

Obr. 3.3: Vývoj nákladů a výnosů za období 2008-2013 (v tis. Kč.) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 3.3 je patrné, že tržby měly v průběhu sledovaného období rozdílný vývoj. 

Největší pokles tržeb byl zjištěn v roce 2009, důvod byl jasný, celosvětová krize. Naopak 
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největšího přírůstku tržeb za vlastní výrobky a služby bylo zaznamenáno v roce 2010 o 33.5 

%, tj. 7 706 tis. Kč. Firma se v této době dostávala pomalu z krize, změnila marketingovou 

politiku a tím také přilákala více zákazníků, tržby dále rostly i v roce 2011. Dále měla firma 

tržby z prodeje zboží a dlouhodobého majetku a materiálu, avšak pouze v řádu sta tisíců.  

Výkonová spotřeba měla také odlišný vývoj, avšak byl srovnatelný s vývojem tržeb za 

vlastní výrobky a služby, tedy když tržby rostly, rostla také výkonová spotřeba a naopak. 

Díky krizi firma nemohla vyrábět velké množství výrobků, protože by tyto výrobky na trhu 

neměly uplatnění, neměla tedy tak vysokou spotřebu materiálu a energie jako v ostatních 

letech, proto byl zaznamenán výrazný pokles výkonové spotřeby v roce 2009 o 31,3 %. 

Nejvyšší výkonovou spotřebu měla firma v roce 2011, oproti roku 2010 se zvýšila o 24,9 %, 

avšak nejvyšší procentní nárůst byl zaznamenán v roce 2010 o 26,4 %. 

Vzhledem k velikosti podniku má společnost Formprojekt vysoké osobní náklady, ale 

díky specifické výrobě a výrobě unikátních výrobků, je potřeba, aby práce byla provedena 

z velké části pracovníky, proto je logické, že tito pracovníci musí být za své výkony 

odměňováni, v souvislosti s touto skutečností jsou proto mzdové náklady velmi vysoké. Tyto 

náklady v průběhu sledovaného období mají poměrně stabilní velikost, snižovaly se pouze 

v roce 2009 a 2010, krize tedy měla dopad i na zaměstnance, poté však každoročně rostly. 

Nejvyšší růst byl zaznamenán v roce 2013, osobní náklady se navýšily o 2,6 %, firma v těchto 

letech prosperovala a odměnila také své pracovníky za dobrou práci. 

Horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty lze sledovat také z pohledu zisku, kde 

zásadní roli má čistý zisk. Vývoj jednotlivých výsledků hospodaření za sledované období 

zachycuje graf č. 3.4. 

Obr. 3.4: Vývoj výsledků hospodaření za období 2008-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na první pohled je zřejmé, že firma vykazovala nejhorší hospodářský výsledek v roce 

2009, tedy ztrátu ve výši 7 069 tis. Kč. Oproti roku 2008 se hospodářský výsledek snížil o 

neuvěřitelných 11 320,6 %. Jak již bylo zmíněno, firma se dostala do finanční krize, díky 

kritické situaci ve strojírenském průmyslu. Naštěstí se podařilo z této nepříznivé situace firmě 

dostat, zejména protože přesvědčila banku o navýšení provozního úvěru a změnila výrobní 

program, začala téměř od začátku. Nejvyššího navýšení výsledku hospodaření bylo 

zaznamenáno roce 2010 o 1 305,8 %, důvodem byl nárůst provozního výsledku hospodaření o 

7 527 tis. Kč. V porovnání s rokem 2009 se firma rychle dostala z krize a její výsledek 

hospodaření se dostal ze ztráty, alespoň na úroveň 17 tisíc Kč. 

Finanční náklady byly vyšší než finanční výnosy firmy, proto byl finanční výsledek 

hospodaření podniku v průběhu sledovaného období 2008-2013 vždy záporný, jak lze vidět 

na obr. č. 3.4. Firma nevykazuje žádné mimořádné náklady ani výnosy, tedy mimořádný 

výsledek hospodaření je pro společnost nulový. 

3.2.2.2 Vertikální analýza 

Pro výpočet vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty se bude vycházet z výpočtů, které 

lze nalézt v příloze č. 6. V textu níže bude rozebrána jednotlivě strana výnosů a poté strana 

nákladů. Podíl jednotlivých výnosů na celkových výnosech zachycuje obrázek č. 3.5.  

 

Obr. č. 3.5: Struktura výnosů za období 2008-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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většina, tedy 95 % těchto výrobků, je tvořena tržbami za výrobky a zboží pro Českou 

republiku a Evropskou unii, pouze 5 % na celkových výnosech tvoří tržby za služby 

společnosti. V průběhu sledovaného období měly tržby převážně kolísavý charakter. V roce 

2013 vykazují nejvyšší podíl na celkových výnosech a to 98,6 %.  

Další položkou, která se podílí na celkových výnosech, je položka ostatních 

provozních výnosů. Tyto výnosy má firma zejména za poplatky od odběratelů, kteří 

nedodrželi předem sjednanou velikost odebírané zakázky, popřípadě tuto položku tvoří jiné 

smluvní pokuty a úroky z prodlení. Nejvyšší podíl na celkových výnosech měly ostatní 

provozní výnosy v roce 2012. Naopak nejmenší v roce 2013, kdy tvořily na celkových 

výnosech pouhé procento. 

Výnosové úroky v celém zkoumaném období netvoří na celkových výnosech ani půl 

procenta. Jak vyplývá z výroční zprávy, společnost Formprojekt neposkytla žádné půjčky ani 

úvěry ve prospěch vlastníků nebo členů statutárních či řídících orgánů. Položka výnosových 

úroků společnosti je tedy tvořena zejména úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního 

vyúčtování. Položka ostatních finančních výnosů také tvoří v průměru pouhé procento na 

celkových výnosech za sledované období 2008-2013.  

Podíl dílčích nákladů na nákladech celkových je zachycen na obr. č. 3.6 níže. Z grafu 

byla vypuštěna položka daně a poplatky, která se na celkových výnosech podílí každý rok 

zpravidla stejně a to do půl procenta. 

 

Obr. č. 3.6: Struktura nákladů za období 2008-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Stěžejní podíl na celkových nákladech tvoří položka výkonové spotřeby a osobních 

nákladů. Výkonová spotřeba je tvořena spotřebou materiálu a energie a službami, v průběhu 

sledovaného období tvoří na celkových nákladech zhruba 42 %. Nejvyšší výkonovou spotřebu 

firma zaznamenala v roce 2011, bylo to zejména díky vysokému nasazení pracovníků, aby se 

firma dostala z krize a udržela se na trhu. Díky tomu byla zaznamenána nejvyšší spotřeba 

materiálu a energie za sledované období. Nejnižší podíl na nákladech měla výkonová spotřeba 

v roce 2013, z toho spotřeba materiálu a energie tvořila v průměru 71 % a služby tvořily cca 

29 % výkonové spotřeby. 

Osobní náklady společnosti jsou tvořeny převážně mzdovými náklady, náklady na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a sociálními náklady. Osobní náklady na celkových 

nákladech v roce 2009 tvořily za sledované období nejvyšší podíl, a to téměř 52 %. Z těchto 

osobních nákladu mzdové náklady tvoří 72 %, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění tvoří na mzdových nákladech 25 % a sociální náklady téměř 3 %. Nejnižší podíl na 

nákladech měly ostatní náklady v roce 2012, zhruba 38,3 %. Osobní náklady se však držely 

v průběhu sledovaného období na stabilní úrovni, firma měla vždy ve sledovaném období do 

50 zaměstnanců, tedy výrazný růst nebo pokles této položky ve sledovaném období nebyl 

zaznamenán. 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na celkových nákladech 

tvořily v průměru 3 %, ostatní provozní náklady 2 %, nákladové úroky tvořily na celkových 

nákladech zanedbatelnou část (do půl procenta ročně) a ostatní finanční náklady se podílely 

na tvorbě celkových nákladů zhruba 2 %. 
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4 Aplikace vybraných ukazatelů finanční analýzy a posouzení 

finanční situace podniku 

V Aplikační části bakalářské práce bude posouzena finanční situace podniku pomocí 

poměrových ukazatelů, postupně bude představena rentabilita, aktivita, zadluženost a likvidita 

v letech 2008-2013. Bude zde také proveden pyramidový rozklad ukazatele rentability 

vlastního kapitálu metodou postupných změn. Závěr kapitoly bude věnován zhodnocení 

finanční situace společnosti. Výpočty jsou provedeny z dat firemních výkazů, které se 

nacházejí v příloze.  

 

4.1 Analýza finanční stability 

Ukazatele finanční stability, které jsou také označovány jako ukazatele zadluženosti, 

vyjadřují skutečnost, jak podnik používá k financování svých aktiv cizí zdroje. Finanční 

stabilitu vytváří vyrovnaný vztah zvolených položek aktiv a pasiv. Mezi tyto ukazatele 

nejčastěji patří podíl vlastního kapitálu na aktivech, stupeň krytí stálých aktiv, finanční páka, 

ukazatel celkové zadluženosti, ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, ukazatel úrokového 

krytí a úrokového zatížení, ale existuje i řada doplňkových ukazatelů v této oblasti, které 

budou přiblíženy v textu níže, vztahy pro výpočty budou čerpány z kapitoly 2. 

 Vstupní údaje pro výpočty těchto ukazatelů byly získány z výkazů společnosti, a to 

zejména z rozvahy. Pouze u ukazatele úrokového krytí a úrokového zatížení bylo čerpáno 

z výkazu zisku a ztráty společnosti. Zjištěné hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 4.1.  

 

Tab. 4.1: Hodnoty ukazatelů zadluženosti za období 2008-2013 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Podíl VK na A (%) 65,39 46,04 40,88 35,55 35,74 31,40 

Stupeň krytí stálých 

aktiv (%) 189,49 129,80 141,39 98,18 79,68 70,32 

Podíl stálých aktiv (%) 34,98 36,25 29,57 36,21 46,45 46,34 

Podíl oběžných aktiv 

(%) 62,85 62,27 68,72 62,39 52,05 52,59 

Podíl zásob (%) 19,54 33,53 34,76 23,49 18,65 26,31 

Majetkový koeficient 1,5293 2,1721 2,4464 2,8129 2,7977 3,1845 

Ukazatel celkové 

zadluženosti (%) 33,46 52,79 58,64 48,64 62,91 57,90 
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Dlouhodobá 

zadluženost(%) 0,89 1,01 0,93 0,00 1,27 1,18 

Běžná zadluženost (%) 24,69 26,32 35,04 35,00 28,10 17,84 

Ukazatel zadluženosti 

VK (%) 51,17 114,67 143,46 136,82 175,99 184,38 

Úrokové krytí 1,3626 -42,2937 0,8674 2,1836 1,6308 1,5519 

Úrokové zatížení 0,7339 -0,0236 1,1528 0,4580 0,6132 0,6444 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Mezi nejvýznamnější ukazatele založené na komparaci údajů z bilance a hodnotící 

různé stránky finanční stability patří ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech, který 

znázorňuje, do jaké míry je podnik schopen krýt své prostředky vlastními zdroji. Pro výpočty 

byl použit vzorec 2.6. Trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí, což společnost Formprojekt 

nesplňuje, jak lze vidět na výpočtu. Tento ukazatel měl zpravidla klesající tendenci, kromě 

roku 2012, kdy nepatrně vzrostl. Průběh aktiv ve sledovaném období byl poměrně stálý, 

vyjma roku 2009, kdy aktiva klesla. Nejvyšší úrovně vlastní kapitál dosáhl v roce 2008. Poté 

klesl a v průběhu let 2009-2013 se držel na poměrně stabilní úrovni. V roce 2008 společnost 

znatelně využívala k financování svých potřeb vlastní kapitál, a to až z 65 %. Je třeba myslet 

na to, že vysoká hodnota tohoto ukazatele vede k poklesu výnosnosti vložených prostředků, 

což společnost eliminovala v dalších letech, kdy vlastní kapitál využívala již ve stálejším 

poměru okolo 30-40 %. Vývoj ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech ve sledovaném 

období 2008-2013 lze sledovat na obrázku č. 4.1. 

Dalším ukazatelem je stupeň krytí stálých aktiv, jenž poměřuje dlouhodobý kapitál a 

to jak vlastní kapitál, tak dlouhodobý cizí ke stálým aktivům. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím lepší je finanční stabilita firmy. Ukazatel stupně krytí stálých aktiv byl 

vypočítán podle vzorce 2.7. Trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí. Stupeň krytí stálých 

aktiv by měl dosahovat nejméně hodnoty 100 %. To znamená, že všechna stálá aktiva by 

měla být kryta dlouhodobým kapitálem, společnost tuto podmínku splňuje v letech 2008-

2011. Poté se v roce 2012 hodnota snížila na úroveň 79,68 % a v roce 2013 ukazatel opět 

klesal, a to až na úroveň 70,32 %. Toto snížení ukazatele bylo způsobeno zvýšením 

dlouhodobého kapitálu, zejména se zde zvýšil výsledek hospodaření minulých let, který je 

obsažen ve vlastním kapitálu a zvýšila se i hodnota dlouhodobého cizího kapitálu v letech 

2012 i 2013. Vývoj ukazatele je zobrazen na obrázku č. 4.1. 
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Obr. 4.1: Vývoj ukazatelů finanční stability za období 2008-2013 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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podniku. Z výsledných hodnot těchto ukazatelů je patrné, že v podniku převládají oběžná 

aktiva nad stálými aktivy či zásobami. Lze konstatovat, že čím je podíl stálých aktiv nižší, 
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zásob nemá výrazné změny ve vývoji. Společnost potřebuje stabilní míru zásob proto, aby 
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být stabilní, což hodnoty podniku Formprojekt v podstatě splňují v průběhu let 2008-2013. 

V roce 2008 připadalo na 1 Kč vlastního kapitálu 1,53 koruny celkových aktiv. V dalších 

letech se hodnota majetkového koeficientu zvyšovala. Největší hodnoty dosáhla firma v roce 

2013, kdy na 1 Kč vlastního kapitálu připadalo 3,18 Kč celkových aktiv.  

Dalším ukazatelem v této podkapitole je ukazatel celkové zadluženosti, který 

vyjadřuje jaký je podíl celkových závazků k celkovým aktivům. Výpočet byl proveden 

pomocí vzorce 2.12. Trend celkové zadluženosti by měl být klesající. Čím je vyšší hodnota 

ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Určitá míra zadlužení neznamená pouze negativní jev, 

protože není nutné, aby podnik využíval pouze vlastního kapitálu k financování podnikových 

potřeb. Nejnižší hodnoty dosahuje podnik v roce 2008, kdy byla celková zadluženost 33,46 

%. Naopak nejvyšší hodnoty firma dosahuje v roce 2012, a to 62,91 %, což je téměř 

dvojnásobek oproti roku 2008. Vysoká hodnota tohoto ukazatele v roce 2012 byla způsobena 

růstem cizích zdrojů, především vytvořenými rezervami na financování oprav investičního 

majetku. Byly také tvořeny plánově rezervy na důchody a závazky vůči zaměstnancům 

(nevyčerpané dovolené, potencionální odměny apod.). Dále byl společnosti v tomto roce, 

stejně jako v roce 2011, poskytnut dlouhodobý úvěr na nákup dlouhodobého majetku, který 

byl použit zejména na spolufinancování nakoupených dvou manažerských automobilů. Cizí 

kapitál neobsahuje pouze dlouhodobé cizí zdroje, ale byly sledovány i vysoké hodnoty 

krátkodobé zadluženosti. V případě společnosti se právě krátkodobá zadluženost převážně 

podílí na celkové zadluženosti. Vývoj ukazatele celkové zadluženosti za období 2008-2013 

lze vidět na obrázku 4.1 výše.  

Zadluženost vlastního kapitálu podává informace o tom, kolik korun cizího kapitálu 

připadá na 1 korunu vlastního kapitálu. Ukazatel zadluženosti VK byl vypočítán podle vztahu 

č. 2.15. Tento ukazatel je výrazně závislý na fázi vývoje firmy a na postojích manažerů 

k riziku. Obecně se uvádí, že trend vývoje by měl mít klesající charakter. Doporučená 

hodnota se zde pohybuje mezi 80 až 120 % u stabilních společností. Je možno tvrdit, že toto 

doporučení firma splňuje pouze v roce 2009 a je tedy považována za stabilní společnost pouze 

v tomto roce. Z obr. 4.3 je patrné že v roce 2008 dosahovala firma nejnižší hodnoty ukazatele 

zadluženosti vlastního kapitálu z důvodu vysoké hodnoty vlastního kapitálu a zároveň byla 

hodnota celkových cizích zdrojů na nejnižší úrovni za sledované období. V následujících 

letech 2010 až 2013 je zachycen růst ukazatele, což bylo způsobeno nárůstem cizího kapitálu 

v podniku, šlo o strategické rozhodnutí společnosti. Vývoj zadluženosti vlastního kapitálu 

znázorňuje obr. 4.1 spolu s dalšími ukazateli zadluženosti výše. 
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Ukazatel celkové zadluženosti lze detailněji zkoumat pomocí ukazatelů dlouhodobé a 

běžné (krátkodobé) zadluženosti (viz vzorce č. 2.13 a 2.14). Trend obou těchto ukazatelů by 

měl být klesající. Ukazatele splňovaly doporučený vývoj ve sledovaném období a měly 

převážně klesající náchylnost. Běžná zadluženost byla výrazně vyšší než dlouhodobá 

zadluženost. Krátkodobý cizí kapitál je vždy minimálně 15krát vyšší než dlouhodobý cizí 

kapitál v podniku. V roce 2011 společnost neměla žádný dlouhodobý cizí kapitál, pouze 

krátkodobý, který byl splacen. 

Dalším zkoumaným ukazatelem je ukazatel úrokového krytí, který vypovídá o tom, 

kolikrát je firma ze svého celkového výsledku reprodukce schopna pokrýt nákladové úroky. 

Výpočet byl proveden pomocí vzorce 2.16. Tendence tohoto ukazatele by měla být rostoucí. 

Na základě výsledných hodnot lze vyvodit, jak efektivně podnik hospodaří. Významný je rok 

2009, kdy tento ukazatel dosahuje záporných hodnot díky záporném EBITu. Tento negativní 

vývoj v hospodaření podniku způsobila krize v automobilovém průmyslu, na který je 

společnost navázána. V letech 2009 a 2010 podnik nebyl schopen krýt z vytvořeného EBITu 

nákladové úroky. Situace v následujících letech měla již lepší vývoj pro společnost a podnik 

byl schopen EBITem pokrýt nákladové úroky. Převrácenou hodnotou ukazatele úrokového 

krytí je ukazatel úrokového zatížení. Ten představuje část celkového vytvořeného efektu, 

kterou odčerpají nákladové úroky. Pro výpočet ukazatele úrokového zatížení byl použit 

vzorec 2.17. Ukazatel má při správném vývoji tendenci klesající, tedy čím nižší budou 

nákladové úroky a čím vyšší bude provozní výsledek hospodaření podniku, tím nižší bude 

hodnota ukazatele. Nežádoucí vývoj měl ukazatel v roce 2010, kdy celý zisk byl pokryt 

nákladovými úroky.  

4.2 Analýza rentability 

Ukazateli rentability se vyjadřuje schopnost podniku zhodnocovat vynaložené zdroje. 

Rentabilita je součástí mnoha rozhodovacích procesů, při nichž je třeba brát v úvahu, jakého 

přínosu bylo dosaženo vynaložením konkrétní částky prostředků na určitý účel. Zběžně lze 

zobrazit rentabilitu vloženého kapitálu jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Dle typu 

používaného kapitálu se rozlišují ukazatele rentability aktiv (ROA), rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE), rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) a rentabilita tržeb 

(ROS). Pro potřeby výpočtů bude vycházeno opět z firemních výkazů, a to jak z rozvahy, tak 

z výkazu zisku a ztráty. Je patrné, že největší pokles zaznamenaly všechny ukazatele 

rentability v roce 2009, což bylo způsobeno již zmiňovanou finanční krizí zejména 

v automobilovém průmyslu, do kterého jde velká část výroby analyzovaného podniku. V 
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tomto roce byl také záporný výsledek hospodaření za účetní období (EAT) a také zisk před 

úroky a zdaněním (EBIT), aby společnost přežila, bylo klíčové zajistit dohodu s bankou o 

navýšení provozního úvěru o 100 %. Banku přesvědčil podnikatelský záměr společnosti a 

úvěr navýšila. Firma musela změnit produkt, výroba se začala orientovat již na větší a 

složitější nástroje, díky čemuž se firma dostala na část trhu s menší konkurencí, zejména na 

ten segment trhu, kde firemní produkt nebude moci být nahrazen asijským produktem. Firma 

začala již od roku 2010 dosahovat zisku, díky výše zmíněným opatřením a v neposlední řadě 

taky díky získání dotací na koupi nových strojů. Vypočtené hodnoty ukazatelů rentability lze 

vidět v tabulce č. 4.2. 

 

Tab. 4.2: Hodnoty ukazatelů rentability za období 2008-2013 v % 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA 0,58 -31,02 1,02 1,28 0,94 0,56 

ROCE 0,79 -57,74 2,24 2,90 1,54 0,78 

ROE 0,36 -68,67 0,16 2,27 1,33 0,85 

ROS 0,18 -30,51 0,05 0,58 0,34 0,27 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Za rozhodující měřítko rentability bývá označována rentabilita aktiv (ROA) nebo také 

rentabilita celkového kapitálu. Ta poměřuje zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání 

bez zřetele na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Tento ukazatel byl vypočten pomocí 

vztahu č. 2.19. Trendový vývoj by měl u ROA být rostoucí. Podnik vykazuje převážně kladné 

hodnoty, což znamená, že vložený kapitál byl zhodnocen. Výjimku tvořil rok 2009, kdy 

ukazatel dosahoval záporných hodnot. V následujícím roce 2010 se rentabilita aktiv zvýšila o 

32,04 %. To bylo způsobeno zvýšením výsledku hospodaření před zdaněním o 7193 tisíc 

korun. Rok 2011 přinesl opět zvýšení ROA o 0,26 %. Bohužel v nadcházejících letech 

rentabilita aktiv opět klesala díky snižujícímu se výsledku hospodaření před zdaněním o 98 

tisíc v roce 2012 a 90 tisíc v roce 2013. Jedním z důvodů této změny byl pokles nákladových 

úroků. Vývoj ROA je zachycen na obr. 4.2. 
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Obr. 4.2: Vývoj ukazatelů rentability ve sledovaném období 2008-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) zobrazuje účinek z dlouhodobých investic, 

někdy bývá označována jako výnosnost investovaného kapitálu bez ohledu na to, odkud 

kapitál pochází. Vyjadřuje, kolik provozního výsledku hospodaření před zdaněním podnik 

získá z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli. Výpočet ROCE byl proveden pomocí 

vzorce 2.20. Trend, kterým by se měl tento ukazatel vyvíjet, je rostoucí. Lze pozorovat 

relativně konstantní hodnoty, vyjma roku 2009, kdy se snížila rentabilita investovaného 

kapitálu až o 59 %. Nejvyšší hodnota, zhruba 3 %, byla zjištěna v roce 2011. Je třeba 

konstatovat, že v tomto roce neměla firma žádné dlouhodobé závazky. V prvních třech 

sledovaných letech firma netvořila rezervy, a to zejména proto, že firma neměla ani z čeho 

v těchto letech tvořit rezervy. Poprvé je vytvářela podle zvláštních právních předpisů v roce 

2011 v hodnotě 600 tisíc Kč. Následující dva roky již tvořila pouze ostatní rezervy, a to 

v podstatně větší míře, tedy až desetkrát více oproti roku 2011. V letech 2012 a 2013 se tedy 

rezervy pohybovaly okolo 6 milionů Kč. Tyto rezervy byly vytvořeny zejména z hlediska 

respektování zásady opatrnosti a také vyjadřovaly firemní záměr dobytí nových trhů 

prostřednictvím získání dotací na nové stroje, kterými byl rozšířen výrobní program. Vývoj 

ukazatele ROCE je znázorněn na obrázku 4.2 výše. 

Jedním z významných ukazatelů na který koncentrují pozornost zejména akcionáři, 

společníci a investoři je ukazatel rentability vlastního kapitálu. ROE hodnotí, kolik korun 

čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Poměřuje tedy čistý zisk 

s vlastním kapitálem. Ten v sobě zahrnuje základní kapitál, kapitálové fondy, emisní ážio, 
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rezervní a jiné fondy a výsledky hospodaření jak minulých let, tak běžného období. Pro 

výpočet rentability vlastního kapitálu byl použit vzorec 2.21. Trend ROE by měl být rostoucí. 

Podnik dosahoval nejvyšší hodnoty vlastního kapitálu v roce 2008, avšak hodnota čistého 

zisku byla pouze 63 tisíc Kč. Nejvyššího čistého zisku firma dosahovala v roce 2011 o 

hodnotě 239 tisíc Kč. Důvodem byla nižší hodnota vlastního kapitálu ve výši 10550 tisíc Kč. 

Obecně je známá existence pravidla, že rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než 

rentabilita aktiv. V průběhu zkoumaného období bylo zjištěno, že ROE v prvních třech letech 

byl menší než ROA, takže toto pravidlo splněno nebylo, a to zejména z důvodu nízkých 

hodnot provozního výsledků hospodaření. V posledních třech sledovaných letech, od 2010-

2013, je toto pravidlo naplněno a ROE je větší než ROA. Vývoj rentability vlastního kapitálu 

je obdobný jako vývoj ROA a ROCE, jenž vyjadřuje graf č. 4.2 výše. 

Posledním ukazatelem rentability je ukazatel rentability tržeb (ROS). Zobrazuje 

schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Z tohoto ukazatele vyplývá 

způsobilost podniku vyrábět produkt s nízkými náklady nebo vysokou cenou. Pro výpočet byl 

použit vzorec 2.22. Trend jako u ostatních ukazatelů rentability by měl být rostoucí. Vrcholné 

hodnoty tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a z prodeje zboží dosáhl podnik v roce 

2012, a to ve výši 41210 tisíc Kč. Naopak dvakrát menší tržby podniku přicházely v roce 

2009, což bylo spojeno s již dříve několikrát zmiňovanou krizí, která dopadla na podnik 

v podobě opatrnosti odběratelů investovat. V témže roce byl zaznamenán největší propad 

zisku před zdaněním za sledované období, a sice o 7132 tisíc Kč. Vývoj ukazatele znázorňuje 

obrázek č. 4.2. Opět lze sledovat shodný vývoj s ostatními ukazateli rentability podniku. 

Zjištěné hodnoty ukazatelů rentability jsou na první pohled nízké, ale společnost se 

nachází v takovém oboru a zabývá se takovou činností, která jednoznačně nekoresponduje 

se standardními hodnotami ukazatelů. Vyrábí totiž produkty s vysokým podílem vložené 

práce a to až 60 %, což je vysoce nadstandardní. 

4.3 Analýza aktivity 

Tyto ukazatele sledují, jak podnik využívá jednotlivé části majetku. Vyjadřuje tedy, jak 

efektivně podnik využívá svých zdrojů. V podstatě jde pracovat se dvěma typy ukazatelů 

vyjádřenými buď počtem obratů, nebo dobou obratu. Tyto ukazatele mají velký vliv na 

ukazatel ROA a ROE. Výpočet byl proveden z údajů v rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

společnosti. Výsledné hodnoty obrátky celkových aktiv, doby obratu aktiv, zásob, pohledávek 

a závazků jsou uvedeny v tabulce č. 4.3. 
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Tab. 4.3: Hodnoty ukazatelů aktivity za období 2008-2013 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrátka celkových aktiv 1,31 1,05 1,25 1,40 1,39 0,98 

Doba obratu aktiv (dny) 274,23 341,55 288,48 256,95 258,28 366,60 

Doba obratu zásob (dny) 53,58 114,52 100,28 60,36 48,16 96,46 

Doba obratu pohledávek 

(dny) 

79,52 86,49 80,01 62,28 73,24 90,67 

Doba obratu závazků (dny) 70,14 93,35 103,77 89,94 75,85 69,73 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrátka aktiv, neboli rychlost obratu aktiv, je ukazatelem který měří intenzitu využití 

celkového firemního majetku (viz vzorec 2.23). Čím je rychlost obratu vyšší, tím je 

efektivněji využíván majetek. Trend tohoto ukazatele je rostoucí, je tedy žádoucí, aby 

ukazatel v čase rostl. Bez ohledu na to, ve kterém odvětví se podnik nachází, by měl tento 

ukazatel dosahovat hodnoty minimálně na úrovni 1, což podnik splňuje ve všech letech kromě 

roku 2013, viz obrázek č. 4.9. V roce 2011 měla obrátka aktiv nejvyšší hodnotu, což bylo 

způsobeno zejména růstem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Ty byly vysoké díky 

vysokému zájmu zákazníků o novou výrobu komponentů do velkoprádelenských strojů na 

export. V tomto roce společnost Formprojekt využívala svůj majetek nejefektivněji. Naopak 

nejnižší hodnoty obrátka aktiv dosáhla v roce 2013, ve kterém lze sledovat růst celkových 

aktiv a zároveň snížení tržeb společnosti. Vývoj obrátky aktiv sleduje obr. 4.3. 

 

Obr. 4.3: Vývoj ukazatele obrátky celkových aktiv za období 2008-2013 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Doba obratu aktiv vyjadřuje, za jakou dobu se určitá část aktiv přemění na peněžní 

prostředky. Faktory ovlivňující dobu obratu aktiv jsou celková aktiva a tržby. Ukazatel je 

převrácenou hodnotou k ukazateli obrátky aktiv. Pro výpočet byl použit vzorec č. 2.24. Trend 

ukazatele je klesající. Podle obr. 4.4 je zřejmé, že pozitivní vývoj byl v roce 2011, kdy doba 

obratu aktiv činila 257 dní, na rozdíl od roku 2013, kdy doba obratu trvala déle než rok, tj. 

367 dní.  

Doba obratu zásob dává do poměru zásoby k tržbám. Ukazatel zkoumá, jak dlouho 

jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Obecně platí, čím kratší je doba obratu zásob a 

vyšší je obratovost zásob, tím lepší je situace pro společnost. Tedy čím nižší hodnota 

ukazatele, tím podnik lépe využívá své zásoby. Je důležité udržovat dobu obratu zásob na 

ekonomicky a technicky zdůvodněné výši. Pro výpočet doby obratu zásob byl použit vzorec 

2.25. Trend ukazatele doby obratu zásob by měl mít klesající charakter. Vývoj doby obratu 

zásob se pohyboval ve sledovaném období v rozmezí 48 až 115 dnů. Nejnižší je hodnota 

ukazatele v roce 2012, což mohlo být způsobeno výrazným růstem tržeb za prodej zboží a 

také snížením zásob ve sledovaném roce. Nejvyšší hodnoty společnost dosahuje v roce 2009, 

kdy doba obratu zásob přesáhla 100 dní, což pro podnik není žádoucí. Společnost 

Formprojekt se nachází ve strojírenském odvětví, přirozeně tedy potřebuje určitou míru 

zásob, zejména ve formě zásob nedokončené výroby a polotovarů (odlitků). Nemůže se tedy 

výlučně řídit politikou just-in-time, i když je tato politika ve firmě využívána zejména u zásob 

materiálu, který se nakupuje pouze v množství a sortimentu potřebném na každý jednotlivý 

nástroj (dle rozpisky, která je součástí konstrukční dokumentace).  

Doba obratu pohledávek je ukazatelem, který vypovídá o strategii řízení podniku. Je 

také důležitým faktorem pro plánování peněžních toků. Vyjadřuje průměrnou dobu splatnosti 

faktur. Tento ukazatel byl vypočítán dle vzorce 2.26. Trend ukazatele by měl být klesající, 

doporučovanou hodnotou je běžná doba splatnosti. Je-li doba obratu pohledávek vyšší než 

běžná doba splatnosti faktur, vyplývá z toho, že nejsou dodrženy podmínky mezi obchodními 

partnery. Nejnižší hodnoty ukazatel dosahuje v roce 2011 a nejvyšší v roce 2013, největší vliv 

na tyto extrémy měly tržby a pohledávky.  

Doba obratu závazků vyjadřuje, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Tento 

ukazatel se zaměřuje na platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. Výpočet byl proveden 

dle vzorce 2.27. Trend tohoto ukazatele by měl být stabilní, což společnost splňuje. Ukazatel 

vykazuje nejvyšší hodnotu v roce 2010, hlavně z důvodů vysoké hodnoty krátkodobých 

závazků. Nejnižší hodnotu doby obratu závazků zaznamenává firma v roce 2013, kdy 
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krátkodobé závazky dosahovaly jedné z nejnižších hodnot v průběhu sledovaného období. 

Vývoj těchto ukazatelů doby obratu je znázorněn v grafu č. 4.4. 

 

Obr. 4.4: Doba obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků za období 2008-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Solventnost určuje, že podnik bude schopen včas a v plné výši hradit své závazky. 

Riziko insolvence z krátkodobých i dlouhodobých dluhů je vyšší, když má firma větší objem 

celkových dluhů. Pravidlo solventnosti říká, že doba obratu pohledávek by měla být kratší 

než doba obratů závazků. Společnost Formprojekt toto pravidlo nesplňuje v letech 2008 a 

2013, jak lze vidět na obr. 4.5, kde byla doba obratu závazků delší než doba obratu 

pohledávek. 

Obr. 4.5: Pravidlo solventnosti za období 2008-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Skutečnost, že doba obratu pohledávek je v některých letech ve firmě vyšší než doba 

obratu závazků, je způsobena zejména vlivem charakteru výroby. Výroba každého výrobku je 

časově odlišná, každý výrobek je oceněn jinou cenou a je mu určena individuální smlouva 

(dle odběratele, ti mohou požadovat odlišné splatnosti). Oblast závazků je předem dána, 

například materiál se nakupuje od stále stejných dodavatelů. Firma musí pracovat s relativně 

velkými finančními rezervami (včetně provozního úvěru), aby odchylky od doby obratu 

pohledávek a nedokončené výroby přečkala. Pravidlo solventnosti za jednotlivá léta je 

zachyceno na obr. 4.5 výše. 

4.4 Analýza likvidity 

V této kapitole bude provedena analýza likvidity společnosti. Ukazatelé likvidity 

zachycují, jak podnik dokáže dostát svým závazkům, a to zejména těm krátkodobým. Jinými 

slovy zkoumá, zda podnik nebude mít problémy se splácením závazků, které budou splatné 

v blízké budoucnosti. Celková, pohotová a okamžitá likvidita znázorňuje poměr mezi 

skupinami oběžného majetku a krátkodobých závazků. Naproti tomu čistý pracovní kapitál 

vyjadřuje jejich rozdíl. Analýza likvidity bude provedena pomocí již výše zmíněných 

ukazatelů. Pro potřeby výpočtů těchto ukazatelů se vychází z rozvahy společnosti. Konkrétní 

hodnoty vypočtených ukazatelů jsou zachyceny v tabulce č. 4.4. 

 

Tab. 4.4: Hodnoty ukazatelů likvidity za období 2008-2013 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková likvidita 2,54615 2,36585 1,96086 1,78235 1,85257 2,94857 

Pohotová likvidita 1,75469 1,09193 0,96889 1,11128 1,18896 1,47347 

Okamžitá likvidita 0,58002 0,12982 0,17749 0,41885 0,17980 0,08686 

Podíl pohledávek na OA 0,46135 0,40667 0,40360 0,38850 0,54474 0,47027 

Podíl zásob na OA 0,31084 0,53846 0,50588 0,37651 0,35821 0,50028 

Čistý pracovní kapitál 10135 8038 8494 8127 7165 11935 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková likvidita měří, kolikrát zajišťují oběžná aktiva krátkodobé závazky firmy. 

Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5. Toto doporučené 

stanovisko firma splňuje v průběhu sledovaného období. Výpočet celkové likvidity byl 

proveden pomocí vzorce 2.28. V roce 2013 byly krátkodobé závazky kryty celkovými aktivy 



50 

 

téměř třikrát. V tomto roce byl ukazatel celkové likvidity také nejvyšší za zkoumané období, 

což bylo způsobeno růstem oběžných aktiv, a to zejména zásobami. Naopak nejnižší hodnoty 

dosahuje podnik v roce 2011, kdy bylo zaznamenáno navýšení krátkodobých závazků. 

Hlavním důvodem byla zvyšující se poptávka po firemních výrobcích. Firma začala výrazně 

rozšiřovat sortiment, aby uspokojila jak stávající klientelu, tak nové zákazníky. Vývoj celkové 

likvidity zachycuje obr. 4.6. 

 

Obr. 4.6: Vývoj ukazatelů likvidity za období 2008-2013 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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hodnotou, což bylo způsobeno vyšší hodnotou krátkodobých závazků a nižší hodnotou 

krátkodobého finančního majetku, a to zejména díky penězům na účtech. V roce 2008 a 2011 

jsou hodnoty nad doporučeným rozmezím. To znamená, že v těchto letech je podnik schopen 

krýt své krátkodobé závazky a společnost nebyla ohrožena. Tento ukazatel převážně slouží 

k dokreslení úrovně likvidity podniku. Vývoj peněžní likvidity podniku je spolu s dalšími 

ukazateli likvidity zobrazen na obr. 4.6. 

Ukazatele likvidity se mohou doplňovat ukazateli oběžných aktiv, a to ukazatelem 

podílu pohledávek na oběžných aktivech a ukazatelem podílu zásob na oběžných aktivech. 

Podíl pohledávek na oběžných aktivech (výpočet viz vzorec 2.31) má v  případě společnosti 

stabilní charakter. Vyjadřuje tedy, že odběratelé pravidelně splácí své pohledávky a vyvíjí se 

v intervalu od 0,39 až do hodnoty 0,54.  

Ukazatel podílu zásob na oběžných aktivech (viz vzorec 2.32) dává do poměru 

zásoby, tedy nejlikvidnější položku z oběžných aktiv k celkovému oběžnému majetku, proto 

trend tohoto ukazatele by měl mít stabilní vývoj. Avšak nesmí se zapomenout na to, že 

hodnota tohoto ukazatele je závislá také na osobních potřebách podniku, zejména tedy 

zajištění zásob pro souvislou výrobu. Řízení zásob je ve vybraném podniku řešeno zejména 

v udržování zásob na úrovni potřebné k vyrovnávání časového a množstevního 

nesouladu mezi procesem výroby a procesem spotřeby. 

Je vhodné analýzu likvidity doplnit o ukazatel pracovního kapitálu (ČPK). Lze jej 

charakterizovat jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Lze také všeobecně 

konstatovat, že čím je větší čistý pracovní kapitál podniku, tím je na tom podnik lépe. 

Ukazatel byl vypočítán podle vzorce 2.33. Výsledná hodnota ukazatele ČPK bude odlišná u 

dvou různě velkých podniků. Jde tedy o absolutní ukazatel a nelze ho použít 

k mezipodnikovému srovnání. V roce 2008 firma zaznamenala vyšší hodnotu ČPK na úrovni 

10135 tisíc korun, mezi lety 2009 a 2012 byl vývoj poměrně stabilní, a to na úrovni 

v průměru 8000 tisíc korun. Naopak v roce 2013 byl zaznamenán opět pozitivní nárůst, a to až 

na takřka 12000 tisíc korun. Firma má ve všech sledovaných letech ukazatel ČPK kladný, což 

je pozitivní a vyjadřuje, že podnik Formprojekt byl likvidní ve své podnikatelské činnosti.  
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4.5 Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

Tato subkapitola bude věnována pyramidovému rozkladu rentability vlastního kapitálu 

(ROE), který bude proveden za sledované období 2008-2013. Poměrová analýza vykazuje 

výši ukazatelů v jednotlivých letech, ale nezachycuje důvody jejich změn, proto je vhodné 

aplikovat rozklad vrcholových ukazatelů, zejména pro lepší vypovídací schopnost. Analýza 

odchylek bude provedena použitím metody postupných změn. V této podkapitole bude 

rozkládána rentabilita vlastního kapitálu pro první úroveň rozkladu pomocí metody 

postupných změn. Logaritmická metoda pro účely bakalářské práce být použita nemohla 

v souvislosti s tím, že indexy změn ukazatelů jsou záporné. V tabulce č. 4.5 lze pozorovat 

výsledné hodnoty rentability vlastního kapitálu a jeho absolutní změny za jednotlivé roky. 

 

Tabulka č. 4.5: Hodnoty ROE, jeho absolutní změny za období 2008-2013 

 2008 2009 2010 2010 2012 2013 

ROE 0,36 % -68,67 % 0,16 % 2,27 % 1,33 % 0,85 % 

Absolutní Δ ROE - -69,03 % 68,83 % 2,11 % -0,94 % -0,48 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Metoda postupných změn slouží k vyčíslení vlivu dílčího ukazatele na ukazatel 

vrcholový za podmínky, že ostatní ukazatele se nemění. Výsledné hodnoty rozkladu pro první 

úroveň znázorňuje tabulka č. 4.6, výpočet byl proveden dosazením údajů do rovnic č. 2.38, 

které se nachází v druhé kapitole. Vrcholový ukazatel bude rozložen pomocí tří vysvětlujících 

ukazatelů, a to pomocí rentability tržeb (EAT/T), obrátky aktiv (T/A) a finanční páky (A/VK).  

 

Tabulka č. 4.6: Rozklad ROE metodou postupných změn za období 2008-2013 

1. úroveň 

rozkladu 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

∆Xai (%) vliv ∆Xai (%) vliv ∆Xai (%) vliv ∆Xai (%) vliv ∆Xai (%) vliv 

EAT/T -60,581 1. 68,795 1. 1,590 1. -0,923 1. -0,264 2. 

T/A 11,878 3. 0,023 2. 0,215 3. -0,0069 3. -0,314 1. 

A/VK -20,322 2. 0,018 3. 0,295 2. -0,0072 2. 0,104 3. 

Celkem -69,034 - 68,836 - 2,101 - -0,94 - -0,475 - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V období 2008-2009 byla zaznamenána záporná změna ukazatele ROE, díky 

snižujícímu se čistému zisku společnosti. Celková změna rentability vlastního kapitálu byla 
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-69,03 p. b., z tabulky číslo 4.7 je patrné, že ROE negativně ovlivňovala zejména rentabilita 

tržeb (ROS) a finanční páka. Kladný vliv na rentabilitu vlastního kapitálu měla obrátka aktiv.  

Po krizi v roce 2010 došlo ke zvýšení ROE, zejména díky vysoké hodnotě rentability 

tržeb oproti roku 2009. Sice kladný, ale dá se říct zanedbatelný vliv, měla na ROE jak obrátka 

aktiv, tak finanční páka.  

Stejně jako v předchozím roce, v roce 2011 rentabilitu vlastního kapitálu nejvíce kladně 

ovlivnila rentabilita tržeb, obdobný vliv měla jak obrátka aktiv, tak finanční páka. V roce 

2012 měly všechny vysvětlující ukazatele negativní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu, 

nejvíce však rentabilita tržeb, finanční páka a obrátka aktiv měly srovnatelný vliv na ROE. 

Výjimka nastala v roce 2013, kdy rentabilitu vlastního kapitálu již nejvíce 

neovlivňovala rentabilita tržeb jako v předchozích letech, ale největší záporný vliv na ni měla 

obrátka aktiv. Kladný vliv byl v tomto roce sledován u finanční páky.  

  



54 

 

4.6 Zhodnocení finanční situace podniku 

Finanční analýza společnosti Formprojekt, s. r. o. byla provedena za období 2008 až 

2013, při zpravování analýzy se vycházelo zejména z účetních výkazů společnosti a také 

z výročních zpráv. Ve sledovaném období na vývoj společnosti působily převážně vnější, ale 

také vnitřní vlivy. Nejvýznamnější vnější vliv, který se na vývoji společnosti podepsal, byla 

finanční krize, která se projevila nejen v České republice, ale i v Evropské unii.  

Firma podniká v oboru, který se vymyká jakýmkoliv průměrům, z hlediska strojírenství 

firma zaujímá zanedbatelné postavení na trhu, je svou velikostí, strukturou a výrobou odlišná 

od ostatních firem v odvětví, proto by bylo porovnání firmy s odvětvím zcela bezpředmětné.  

Stěžejní částí bakalářské práce tvořila kapitola 4, kde byla zkoumána finanční situace 

společnosti pomocí poměrových ukazatelů, ale také ve 3 kapitole byla aplikována horizontální 

a vertikální analýza účetních výkazů na vybranou společnost Formprojekt, s. r. o. 

Horizontální analýza vyjadřovala meziroční absolutní i relativní změny dílčích 

položek rozvahy a VZZ. Majetková struktura společnosti, tedy i její zdroje krytí každoročně 

rostly, kromě roku 2009, kdy byl zaznamenán výrazný pokles díky již zmíněné krizi, téměř o 

4 200 tis. Kč. Na tento pokles aktiv měl nejvýraznější vliv pokles položky oběžného majetku 

o cca 2 800 tis Kč a dlouhodobý majetek klesl o 1 200 tis. Kč. Stranu pasiv poznamenal 

nejvýrazněji pokles položky vlastního kapitálu o 7 069 tis. Kč, avšak došlo k nárůstu cizích 

zdrojů v podniku o téměř 3 000 tis. Kč, proto se pasiva snížila pouze o téměř 4 200 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření za účetní období, který je jednou z hlavních položek výkazu zisku a 

ztráty měl v podniku kolísavý charakter, vše se odvíjelo od aktuální situace na trhu a od 

vnitřních podmínek firmy. Krize přinesla snížení hospodářského výsledku o 7 132 tis. Kč 

v roce 2009, pouze v tomto roce podnik vykazoval ztrátu, v dalších letech se díky 

propracovanému plánu společnosti dostal již do kladných hodnot. 

 

Vertikální analýza rozvahy vyjadřovala procentuální podíl dílčích položek k celkovým 

aktivům a k celkovým pasivům. V rozvaze stranu aktiv tvoří zejména položka oběžného 

majetku, a to v průměru zhruba 60 %, zejména v poslední letech se podíl této položky na 

aktivech snižuje a naopak se zvyšuje podíl dlouhodobého majetku v podniku. Strana pasiv 

byla tvořena ve sledovaném období zejména cizími zdroji, průměrně na celkových pasivech 

tvořily tyto zdroje 52 %, vlastní kapitál společnosti tvořil průměrně 43 % na celkových 

pasivech a postupně se jeho podíl ve společnosti snižoval. Vertikální analýza VZZ 

vyjadřovala procentuální podíl jednotlivých nákladů a výnosů k celkovým nákladům a 
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výnosům. Celkové výnosy firmy Formprojekt jsou tvořeny hlavně tržbami (průměrně 97,2 

%), konkrétně tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb. Náklady společnosti jsou tvořeny 

dvěma stěžejními položkami, a to výkonovou spotřebou a osobními náklady. Osobní náklady 

se v průběhu sledovaného období vyvíjely vcelku lineárně, zejména proto, že firma udržovala 

počet zaměstnanců na stabilní úrovni. Náklady má společnost docela vysoké, protože výroba 

jejich výrobků neprobíhá jen strojově, ale velkou část práce musí odvést zaměstnanci.  

První sledovaný rok 2008 strana aktiv, tedy i pasiv byla na úrovni 26 554 tis. Kč, 

v porovnání s posledním zkoumaným rokem 2013 aktiva tvořila 34 338 tis. Kč. Bilanční suma 

značně roste, což je pozitivní, protože se společnost rozšiřuje. Podrobněji je tato problematika 

horizontální a vertikální analýzy účetních výkazu řešena v podkapitole č. 3.4. 

 

Podstata ukazatelů zadluženosti a finanční stability spočívá především ve zjištění, zda 

je vhodné podnik dále zadlužovat či nikoliv. V prvním sledovaném roce 2008 společnost 

používala k financování podnikových potřeb zejména vlastní kapitál, a to až z 65 %, což 

vedlo k snížení výnosnosti vložených prostředků, tento negativní jev společnost eliminovala a 

v dalších letech již využívala VK méně. V podstatě se dá říct, že určitá míra zadlužení je pro 

podnik žádoucí. Hodnota ukazatele celkové zadluženosti byla nejvyšší v roce 2012, a to 63 %, 

dosáhla téměř dvojnásobku hodnoty oproti roku 2008, kdy podnik používal převážně VK. 

Vysoká hodnota celkové zadluženosti v roce 2012 byla způsobena růstem cizích zdrojů, a to 

vytvořenými rezervami na financování oprav investičního majetku, byly také tvořeny plánově 

rezervy na důchody a závazky vůči zaměstnancům. Společnosti byl v tomto roce, stejně jako 

v předchozím, poskytnut dlouhodobý úvěr na nákup dlouhodobého majetku, který byl použit 

zejména na spolufinancování dvou manažerských automobilů.  

 

Další zkoumanou skupinou poměrových ukazatelů byly ukazatele rentability. Největší 

pokles zaregistrovaly všechny hodnoty ukazatelů rentability v roce 2009, což bylo způsobeno 

finanční krizí zejména v automobilovém průmyslu, do kterého jde velká část výroby 

vybraného podniku. V tomto roce byl také záporný výsledek hospodaření za účetní období a 

také zisk před úroky a zdaněním, který výrazně ovlivnil právě hodnoty ukazatelů rentability. 

Aby společnost přežila, musela zajistit dohodu s bankou o poskytnutí peněžních prostředků, 

banku přesvědčil podnikatelský záměr, který byl vypracován vedoucími pracovníky, a 

poskytla firmě potřebné prostředky. Firma se díky změně produktu dostala na část trhu 

s menší konkurencí, zejména na ten segment trhu, kde firemní produkt nebude moci být 

nahrazen asijským produktem. Navíc firma provedla celou řadu dalších opatření proti krizi. 
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Společnost začala již od roku 2010 dosahovat zisku a hodnoty ukazatelů rentability se dostaly 

do kladných oblastí. 

 

Hodnoty obrátky aktiv splňují doporučenou hodnotu ve sledovaném období a dosahují 

hodnoty minimálně 1, společnost tedy intenzivně využívá firemní majetek. Závazky 

společnosti jsou placeny včas a v plné výši. Doba obratu pohledávek je individuální a v 

závislosti na odběratelích, velké automobilky například požadují splatnost až 120 dní. 

Společnost musí pracovat s relativně velkými finančními rezervami včetně provozního úvěru, 

aby odchylky mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratů závazků přečkala. Hodnoty 

ukazatele doby obratu zásob se vyvíjejí v jednotlivých letech odlišně, podle potřeby podniku. 

Společnost pro svou výrobu potřebuje zásoby nedokončené výroby, které nakupuje od stále 

stejných dodavatelů, avšak zásoby materiálu jsou ve společnosti řízeny politikou just in time. 

 

Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity se pohybují v doporučeném rozmezí, podnik 

tedy ve sledovaném období neměl problémy se splatností svých závazků. V roce 2013 byly 

krátkodobé závazky celkovými aktivy kryty téměř třikrát. Blíže je celková, pohotová a 

okamžitá likvidita řešena v podkapitole č. 4.4.  

 

Z analýzy odchylek metodou postupných změn vyplývá, že největší vliv na rentabilitu 

vlastního kapitálu podniku Formprojekt měla převážně rentabilita tržeb, s výjimkou období 

2012-2013, kdy na rentabilitu vlastního kapitálu měla stěžejní vliv obrátka aktiv, druhý 

největší vliv na rentabilitu VK měla převážně finanční páka, vyjma let 2010 a 2013, nejmenší 

vliv ve sledovaném období byl zaznamenán u obrátky aktiv. 

 

Společnost důsledky finanční krize pocítila již v lednu roku 2009 v souvislosti se 

stagnací automobilového průmyslu, velcí odběratelé firmy již v prvním pololetí roku 2009 

zastavili vývoj a pozastavili také realizaci objednaných výrobků od společnosti. Tuto 

nepříznivou situaci společnost řešila snižováním osobních nákladů, zároveň došlo 

k omezování dalších výdajů a pozastavení realizací investic. Tyto opatření ani zdaleka 

nestačily na kompenzaci výpadků tržeb díky krizi. V druhé polovině roku 2009 se situace již 

vyvíjela lépe, firmě přicházely zakázky od odběratelů, avšak vzhledem k velikosti a objemu 

zakázek se jejich plnění přesunulo do roku 2010.  

Vedle toho, že byl společnosti poskytnut úvěr, firma také začala pracovat na novém 

projektu pro získání dotace, návrh projektu byl přijat k financování a firma získala dotaci. V 
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rámci firmy byly pořízeny tři obráběcí centra (v roce 2013, 2014 a v únoru roku 2015), dále 

mostový jeřáb a vysokozdvižný vozík. Díky těmto dotacím a včasného zásahu vedení 

společnosti se firma zase začala řadit mezi bonitní společnosti a z hlediska budoucího vývoje 

by měla dosahovat lepších výsledků, než ve sledovaném období 2008 až 2013. 

 

Ve vazbě na pořízení nových strojů, které umožňují výrobu velkých a složitých dílců, je 

možné, aby firma zavedla tří směnný provoz, kdy výrobní kapacita  jedné směny bude využita 

pro kooperační výrobu velkých součástí pro externí odběratele. To umožní: 

 rychlejší návratnost investovaných zdrojů, 

 zvýšení tržeb absolutně, 

 změnu složení produktu a tím také tržeb společnosti-rozdělení produkce do 

výroby nástrojů, malosériové výroby dílců, kooperační výroby velkých dílů pro ostatní 

subjekty v odvětví, koupě a prodej zboží, 

 snížení rizika plynoucího z vysoké závislosti na výrobě  jednoho druhu 

produktu rozložením produkce i tržeb  do více odlišných aktivit. 
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5 Závěr 

Finanční analýza je nezbytným prostředkem k posouzení finanční situace společnosti. 

Pomáhá objevit skutečnosti, podle kterých se lze dále orientovat v řízení a v běžném chodu 

společnosti, např. zda je podnik dostatečně rentabilní, jestli má vhodnou kapitálovou 

strukturu, či zda využívá účinně svého majetku a v souvislosti s těmito zjištěnými 

skutečnostmi lze lépe eliminovat slabé stránky společnosti a naopak rozvíjet přednosti 

podniku.  

 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci společnosti Formprojekt s. 

r. o. v letech 2008 až 2013 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, a to analýzy 

poměrových ukazatelů, horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů a pyramidového 

rozkladu rentability vlastního kapitálu. Bakalářská práce se skládá z pěti částí, z čehož první 

kapitola byla tvořena úvodem a pátá závěrem. 

 

Druhá kapitola byla zaměřena na metodických postup finanční analýzy. V úvodu byla 

popsána problematika finanční analýzy, její uživatelé, základní výkazy finanční analýzy a 

postupně byly probrány jednotlivé absolutní a poměrové ukazatele. Na konci této kapitoly byl 

popsán pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu metodou postupných změn a 

logaritmickou metodou.  

Třetí kapitola byla věnována základním charakteristikám společnosti Formprojekt, byl 

zde řešen předmět činnosti firmy, vztahy k zaměstnancům společnosti, tak i vztahy 

k zákazníkům apod. V závěru třetí kapitoly byla na společnost aplikována horizontální a 

vertikální analýza účetních výkazů. 

Předposlední kapitola byla věnována aplikaci druhé kapitoly. Postupně byly vypočteny 

a okomentovány poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, aktivity a likvidity za období 

2008 až 2013. Závěr čtvrté kapitoly byl věnován pyramidovému rozkladu rentability vlastního 

kapitálu pomocí metody postupných změn. Zhodnocení zjištěných výsledků finanční analýzy 

bylo provedeno na konci čtvrté kapitoly (viz subkapitola 4.6).  

Z výsledků finanční analýzy je zřejmé, že se finanční situace společnosti zlepšuje. 

Společnost Formprojekt je specifickým výrobcem produktu, proto zde úplně neplatí klasické 

měřítka jako pro ostatní typicky strojírenské společnosti. Společnost se dokázala dostat i přes 

velmi špatnou situaci v roce 2009 a začala využívat dotací. Postupně se zdokonaluje ve své 

podnikatelské aktivitě a dnes je ve své činnosti skutečně rentabilní. 
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a. s.   Akciová společnost 

A   Aktiva  
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EBIT   Zisk před zdaněním a úroky 

EBT   Zisk před zdaněním 

KFM   Krátkodobý finanční majetek 

OA   Oběžná aktiva 

p. b.   Procentní bod 
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ROE   Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   Rentabilita tržeb 

s. r. o.   Společnost s ručením omezeným 

t   Sazba daně z příjmu 

T   Tržby 

VK   Vlastní kapitál 

VZZ   Výkaz zisku a ztráty 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: 

 Rozvaha společnosti za období 2008-2013 (v tis. Kč) 

  ROZVAHA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + DI.) 26554 22360 25225 29676 29910 34338 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 0 

В. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 9288 8105 7458 10746 13894 15911 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. AŽ B.I.8.) 0 0 138 91 44 0 

B.I.I Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 0 
В.І.З. Software 0 0 138 91 44 0 
B.I.4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 
B.I.5 Goodwill 0 0 0 0 0 0 
B.І.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

В. II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1 až B.II.9) 9288 8105 7320 10655 13850 15911 
В.ІІ 1. Pozemky 272 272 272 272 272 272 
В.ІІ.2. Stavby 6309 5750 5342 4966 6050 7551 
В.II.З. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2739 2103 1715 3552 5620 8088 
В.ІІ 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 0 
В.ІІ 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 

В.ІІ б. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

В.ІІ.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 1865 1908 0 
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В.ІІ.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 
В.ІІ 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -32 -20 -

9 

0 0 0 

В. III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7) 0 0 0 0 0 0 
В.ІІІ.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 0 
В. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 
В.ІІІ.З. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 
В.ІІІ.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

В.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 
В.ІІІ.б. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 
В.ІІІ.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 16690 13923 17334 18515 15569 18060 

С.І. Zásoby (součet C.I.1 až C.I.6.) 5188 7497 8769 6971 5577 9035 
С.I.1. Materiál 0 0 0 0 79 64 
С.І.2. Nedokončená výroba a polotovary 5188 7497 8769 6930 5430 8569 
С.І.З. Výrobky 0 0 0 0 0 0 

С.І.4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 
С.І.5 Zboží 0 0 0 41 68 402 
С.І.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobě pohledávky (součet C.II.1. až C.II.8.) 0 0 0 0 0 0 

С.ІІ.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 
С.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 
С.ІІ.З. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 
С.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 0 
С.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 

C.II.6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 
C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0 

С.III. Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.) 7700 5662 6996 7193 8481 8493 
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C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 7284 5270 6787 5628 8178 2265 
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

С.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 
C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 0 
С. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 0 
С.III.6. Stát - daňové pohledávky 4 0 0 2 1 4 
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 412 392 209 1563 302 523 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 
CIII.9. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 5701 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1. až C.IV.4.) 3802 764 1569 4351 1511 532 
C.IV.1. Peníze 137 91 85 80 15 98 

C.IV.2. Účty v bankách 3665 673 1484 4271 1496 434 
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 
С.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.) 576 332 433 415 447 367 

D.I.1. Náklady příštích období 532 289 433 372 417 323 
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 0 
D.I.3. Příjmy příštích období 44 43 0 43 30 44 

 

PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 26554 22360 25225 29676 29910 34338 
А. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.) 17363 10294 10311 10550 10691 10783 

А.I. Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) 900 900 900 900 900 900 

А.I.1. Základní kapitál 900 900 900 900 900 900 
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 0 

А.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 

А. II. Kapitálové fondy (součet A.II.1. až A.II.6.) 0 0 0 0 0 0 
А.II.1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 
А.IІ.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 
А.II.З. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 0 
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А.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 0 
A.II.5. Rozdíly z přeměn společnosti 0 0 0 0 0 0 

A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti 0 0 0 0 0 0 

А.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III..) 64 67 67 68 80 87 
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 64 67 67 68 80 87 
А.ІІІ.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 

А. IV. Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) 16336 16396 9327 9343 9569 9704 

А.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 16336 16396 9327 9343 9569 9704 
А.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -) 63 -7069 17 239 142 92 

В. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 8885 11804 14792 14434 18815 19882 

В. І. Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.) 0 0 0 600 5641 6464 
В.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 600 0 0 
В.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 0 
В.І.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 

В.I.4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 5641 6464 
B.II. Dlouhodobé závazky (součet B.II.1. až B.II.10.) 237 226 234 0 380 406 
В.ІІ.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

В.ІІ.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

В.II.З. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 
В.ІІ.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 0 
В.ІІ.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 
В.ІІ.6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

В.ІІ.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 
В.ІІ.8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 0 
В.ІІ.9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 0 
В.II.10. Odložený daňový závazek 237 226 234 0 380 406 

B.III. Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.) 6555 5885 8840 10388 8404 6125 
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B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 2386 3363 3595 2576 3454 3794 
В.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 
B.III. 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 
В.ІІІ.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 407 823 742 135 261 179 
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 776 701 669 677 642 708 
B.III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 514 451 445 535 543 536 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 334 353 632 666 539 267 
B.III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 2120 194 2738 5799 2965 594 
B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0   0 
B.III.10. Dohadné účty pasivní 18 0 19 0 0 0 

В.III.11 Jiné závazky 0 0 0 0 0 47 

В. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1 až B.IV.3.) 2093 5693 5718 3446 4390 6887 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2093 1493 893 1946 1590 6887 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 4200 4700 1500 2800 0 

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 125 0 0 0 

С. І. Časové rozlišení (C.I.1. + C.I.2.) 306 262 122 4692 404 3673 
С.I.1. Výdaje příštích období 269 262 83 1291 328 350 
С.І.2. Výnosy příštích období 37 0 39 3401 76 3323 

 Zdroj: Výroční zprávy společnosti za období 2008-2013 
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Příloha č. 2: 

Výkaz zisku a ztráty společnosti k 31.12.2008-2013 (v tis. Kč) 

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

I. Tržby za prodej zboží 303 172 420 868 3632 1101 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 131 87 262 669 2742 846 
+ Obchodní marže (I.-A.) 172 85 158 199 890 255 
II. Výkony (II.1. až II.3.) 38354 25680 33884 39764 36672 35788 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 34441 22994 30700 40304 37578 32365 
II.2. Zrněna stavu zásob vlastní činnosti 3105 2054 1150 -1443 -1393 3113 
II.3. Aktivace 808 632 2034 903 487 310 
B. Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.) 18900 12993 16419 20505 16248 15008 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 10935 8105 9924 14788 10308 9965 
B.2. Služby 7965 4888 6495 5717 5940 5043 
+ Přidaná hodnota (I.-A. + II. - B.) 19626 12772 17623 19458 21314 21035 
C. Osobní náklady (součet C.1. až C.4.) 19469 17707 16261 16751 17051 17489 
C.1. Mzdové náklady 13872 12763 11628 11899 12118 12440 
C.2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 0 0 0 0 0 0 
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4801 4201 3976 4100 4190 4317 
C.4. Sociální náklady 796 743 657 752 743 732 
D. Daně a poplatky 129 75 184 131 105 100 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1171 1193 1128 1087 1462 2096 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.) 115 402 359 406 479 254 
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 369 0 300 84 199 
III.2. Tržby z prodeje materiálu 115 33 359 106 395 55 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (F.1. + F.2.) 0 0 0 0 0 0 
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0 
F.2. Prodaný materiál 0 0 0 0 0 0 
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G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

-934 1363 0 2510 4199 -245 a komplexních nákladů příštích období 

    IV. Ostatní provozní výnosy 769 779 2140 2009 3763 419 
H. Ostatní provozní náklady 110 62 1469 441 1011 1224 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodařeni (zohlednění položek (+). až V.) 565 -6447 1080 953 1728 1044 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.) 0 0 0 0 0 0 
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v úč. Jed. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0 
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky 69 13 0 29 17 7 
N. Nákladové úroky 114 164 296 174 173 124 
XI. Ostatní finanční výnosy 165 250 185 64 97 44 
O. Ostatní finanční náklady 546 732 944 867 936 680 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodařeni (Zohlednění položek VI. až P.) -426 -633 -1055 -948 -995 -753 
Q Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.) 76 -11 8 -234 591 199 
Q.1. - splatná 0 0 0 0 211 173 
Q.2. - odložená 76 -11 8 -234 380 26 
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** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 63 -7069 17 239 142 92 
XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0 
R. Mimořádná náklady 0 0 0 0 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1. + S.2.) 0 0 0 0 0 0 
S.1. - splatná 0 0 0 0 0 0 
S.2. - odložená 0 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodařeni (XIII. - R. - S.) 0 0 0 0 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (EAT) 63 -7069 17 239 142 92 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) 139 -7080 25 5 733 291 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti za období 2008-2013 
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Příloha č. 3: 

Horizontální analýza rozvahy za období 2008-2013 

Horizontální analýza rozvahy 

Absol. 

∆ 
Relat. ∆ 

Absol. 

∆ 
Relat. ∆ 

Absol. 

∆ 
Relat. ∆ 

Absol. 

∆ 
Relat. ∆ 

Absol. 

∆ 
Relat.∆ 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) -4194 -15,79% 2865 12,81% 4451 17,65% 234 0,79% 4428 14,80% 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) -1183 -12,74% -647 -7,98% 3288 44,09% 3148 29,29% 2017 14,52% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. AŽ B.I.8.) 0 0,00% 138 0,00% -47 -34,06% -47 -51,65% -44 -100,00% 
B.I.I Zřizovací výdaje 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.І.З. Software 0 0,00% 138 0,00% -47 -34,06% -47 -51,65% -44 -100,00% 
B.I.4. Ocenitelná práva 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
B.I.5 Goodwill 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
B.І.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1 až B.II.9) -1183 -12,74% -785 -9,69% 3335 45,56% 3195 29,99% 2061 14,88% 
В.ІІ.1. Pozemky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ.2. Stavby -559 -8,86% -408 -7,10% -376 -7,04% 1084 21,83% 1501 24,81% 
В.II.З. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí -636 -23,22% -388 -18,45% 1837 107,11% 2068 58,22% 2468 43,91% 
В.ІІ 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ б. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 1865 0,00% 43 2,31% -1908 -100,00% 
В.ІІ.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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В.ІІ 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 12 -37,50% 11 -55,00% 9 -100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІІ.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІІ.З. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІІ.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,0% 
В.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІІ.б. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІІ.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) -2767 -16,58% 3411 24,50% 1181 6,81% -2946 -15,91% 2491 16,00% 
С.І. Zásoby (součet C.I.1 až C.I.6.) 2309 44,51% 1272 16,97% -1798 -20,50% -1394 -20,00% 3458 62,00% 
С.I.1. Materiál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,00% -15 -18,99% 
С.І.2. Nedokončená výroba a polotovary 2309 44,51% 1272 16,97% -1839 -20,97% -1500 -21,65% 3139 57,81% 
С.І.З. Výrobky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.І.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.І.5. Zboží 0 0,00% 0 0,00% 41 0,00% 27 65,85% 334 491,18% 
С.І.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
C.II. Dlouhodobě pohledávky (součet C.II.1. až C.II.8.) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.ІІ.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.ІІ.З. Pohledávky - podstatný vliv 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
C.II.7. Jiné pohledávky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.III. Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.) -2038 -26,47% 1334 23,56% 197 2,82% 1288 17,91% 12 0,14% 
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů -2014 -27,65% 1517 28,79% -1159 -17,08% 2550 45,31% -5913 -72,30% 
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C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.III.6. Stát - daňové pohledávky -4 -100,00% 0 0,00% 2 0,00% -1 -50,00% 3 300,00% 
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy -20 -4,85% -183 -46,68% 1354 647,85% -1261 -80,68% 221 73,18% 
C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
CIII.9. Jiné pohledávky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5701 0,00% 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1. až C.IV.4.) -3038 -79,91% 805 105,37% 2782 177,31% -2840 -65,27% -979 -64,79% 
C.IV.1. Peníze -46 -33,58% -6 -6,59% -5 -5,88% -65 -81,25% 83 553,33% 
C.IV.2. Účty v bankách -2992 -81,64% 811 120,51% 2787 187,80% -2775 -64,97% -1062 -70,99% 
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
D.I. Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.) -244 -42,36% 101 30,42% -18 -4,16% 32 7,71% -80 -17,90% 
D.I.1. Náklady příštích období -243 -45,68% 144 49,83% -61 -14,09% 45 12,10% -94 -22,54% 

D

.I.2. 

Komplexní náklady příštích období 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
D

.I.3. 

Příjmy příštích období -1 -2,27% -43 -100,00% 43 0,00% -13 -30,23% 14 46,67% 
  PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) -4194 -15,79% 2865 12,81% 4451 17,65% 234 0,79% 4428 14,80% 

А. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.) -7069 -40,71% 17 0,17% 239 2,32% 141 1,34% 92 0,86% 
А.I. Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
А.I.1. Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,0% 
А.I.3. Změny základního kapitálu 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
А. II. Kapitálové fondy (součet A.II.1. až A.II.6.) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
А.II.1. Emisní ážio 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
А.IІ.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
А.II.З. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
А.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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A.II.5. Rozdíly z přeměn společnosti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
А.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. 

+A.III.2.) 

3 4,69% 0 0,00% 1 1,49% 12 17,65% 7 8,75% 
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 3 4,69% 0 0,00% 1 1,49% 12 17,65% 7 8,75% 
А.ІІІ.2. Statutární a ostatní fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
А.IV. Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) 60 0,37% -7069 -43,11% 16 0,17% 226 2,42% 135 1,41% 
А.I. Nerozdělený zisk minulých let 60 0,37% -7069 -43,11% 16 0,17% 226 2,42% 135 1,41% 
А.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -) -7132 -11320,6% 7086 -100,24% 222 1305,88% -97 -40,59% -50 -35,21% 
В. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 2919 32,85% 2988 25,31% -358 -2,42% 4381 30,35% 1067 5,67% 
В. І. Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.) 0 0,00% 0 0,00% 600 0,00% 5041 840,17% 823 14,59% 
В.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0,00% 0 0,00% 600 0,00% -600 -100,00% 0 0,00% 
В.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.І.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.I.4. Ostatní rezervy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5641 0,00% 823 14,59% 
B.II. Dlouhodobé závazky (součet B.II.1. až B.II.10.) -11 -4,64% 8 3,54% -234 -100,00% 380 0,00% 26 6,84% 
В.ІІ.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.II.З. Závazky - podstatný vliv 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ.6. Vydané dluhopisy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ.8. Dohadné účty pasivní 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІ.9. Jiné závazky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.II.10. Odložený daňový závazek -11 -4,64% 8 3,54% -234 -100,00% 380 0,00% 26 6,84% 
B.III. Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.) -670 -10,22% 2955 50,21% 1548 17,51% -1984 -19,10% -2279 -27,12% 
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 977 40,95% 232 6,90% -1019 -28,34% 878 34,08% 340 9,84% 
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В.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
B.III. 3. Závazky - podstatný vliv 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.ІІІ.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 416 102,21% -81 -9,84% -607 -81,81% 126 93,33% -82 -31,42% 
B.III.5. Závazky k zaměstnancům -75 -9,66% -32 -4,56% 8 1,20% -35 -5,17% 66 10,28% 
B.III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění -63 -12,26% -6 -1,33% 90 20,22% 8 1,50% -7 -1,29% 
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 19 5,69% 279 79,04% 34 5,38% -127 -19,07% -272 -50,46% 
B.III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy -1926 -90,85% 2544 1311,34% 3061 111,80% -2834 -48,87% -2371 -79,97% 
B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
B.III.10. Dohadné účty pasivní -18 -100,00% 19 0,00% -19 -100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
В.III.11 Jiné závazky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,00% 
В.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1 až B.IV.3.) 3600 172,00% 25 0,44% -2272 -39,73% 944 27,39% 2497 56,88% 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé -600 -28,67% -600 -40,19% 1053 117,92% -356 -18,29% 5297 333,14% 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 4200 0,00% 500 11,90% -3200 -68,09% 1300 86,67% -2800 -100,00% 
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0,00% 125 0,00% -125 -100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
С.І. Časové rozlišení (C.I.1. + C.I.2.) -44 -14,38% -140 -53,44% 4570 3745,90% -4288 -91,39% 3269 809,16% 
С.I.1. Výdaje příštích období -7 -2,60% -179 -68,32% 1208 1455,42% -963 -74,59% 22 6,71% 
С.І.2. Výnosy příštích období -37 -100,00% 39 0,00% 3362 8620,51% -3325 -97,77% 3247 4272,37% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 4: 

Horizontální analýza VZZ za období 2008-2013 

Horizontální analýza VZZ 

Absol. 

∆ 
Relat. ∆ 

Absol. 

∆ 
Relat. ∆ 

Absol. 

∆ 
Relat. ∆ 

Absol. 

∆ 
Relat. ∆ Absol. ∆ Relat.∆ 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

I. Tržby za prodej zboží -131 -43,23% 248 144,19% 448 106,67% 2764 318,43% -2531 -69,69% 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží -44 -33,59% 175 201,15% 407 155,34% 2073 309,87% -1896 -69,15% 
+ Obchodní marže (I.-A.) -87 -50,58% 73 85,88% 41 25,95% 691 347,24% -635 -71,35% 
II. Výkony (II.1. až II.3.) -12674 -33,04% 8204 31,95% 5880 17,35% -3092 -7,78% -884 -2,41% 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -11447 -33,24% 7706 33,51% 9604 31,28% -2726 -6,76% -5213 -13,87% 
II. 2. Zrněna stavu zásob vlastní činnosti -1051 -33,85% -904 -44,01% -2593 -225,48% 50 -3,47% 4506 -323,47% 
II. 3. Aktivace -176 -21,78% 1402 221,84% -1131 -55,60% -416 -46,07% -177 -36,34% 
B. Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.) -5907 -31,25% 3426 26,37% 4086 24,89% -4257 -20,76% -1240 -7,63% 
B.l. Spotřeba materiálu a energie -2830 -25,88% 1819 22,44% 4864 49,01% -4480 -30,29% -343 -3,33% 
B.2. Služby -3077 -38,63% 1607 32,88% -778 -11,98% 223 3,90% -897 -15,10% 
+ Přidaná hodnota (I.-A. + II. - B.) -6854 -34,92% 4851 37,98% 1835 10,41% 1856 9,54% -279 -1,31% 
C. Osobní náklady (součet C.1. až C.4.) -1762 -9,05% -1446 -8,17% 490 3,01% 300 1,79% 438 2,57% 
C.1. Mzdové náklady -1109 -7,99% -1135 -8,89% 271 2,33% 219 1,84% 322 2,66% 
C.2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -600 -12,50% -225 -5,36% 124 3,12% 90 2,20% 127 3,03% 
C.4. Sociální náklady -53 -6,66% -86 -11,57% 95 14,46% -9 -1,20% -11 -1,48% 
D. Daně a poplatky -54 -41,86% 109 145,33% -53 -28,80% -26 -19,85% -5 -4,76% 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 22 1,88% -65 -5,45% -41 -3,63% 375 34,50% 634 43,37% 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.) 287 249,57% -43 -10,70% 47 13,09% 73 17,98% -225 -46,97% 
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 369 0,00% -369 -100,00% 300 0,00% -216 -72,00% 115 136,90% 
III.2. Tržby z prodeje materiálu -82 -71,30% 326 987,88% -253 -70,47% 289 272,64% -340 -86,08% 
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F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
F.l. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
F.2. Prodaný materiál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  

2297 -245,93% -1363 -100,00% 2510 0,00% 1689 67,29% -4444 -105,83% a komplexních nákladů příštích období       

IV. Ostatní provozní výnosy 10 1,30% 1361 174,71% -131 -6,12% 1754 87,31% -3344 -88,87% 
H. Ostatní provozní náklady -48 -43,64% 1407 2269,35% -1028 -69,98% 570 129,25% 213 21,07% 
V. Převod provozních výnosů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
I. Převod provozních nákladů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
* Provozní výsledek hospodařeni (zohlednění položek (+). až V.) -7012 -1241,06% 7527 -116,75% -127 -11,76% 775 81,32% -684 -39,58% 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
VII.l. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
K. Náklady z finančního majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
X. Výnosové úroky -56 -81,16% -13 -100,00% 29 0,00% -12 -41,38% -10 -58,82% 
N. Nákladové úroky 50 43,86% 132 80,49% -122 -41,22% -1 -0,57% -49 -28,32% 
XI. Ostatní finanční výnosy 85 51,52% -65 -26,00% -121 -65,41% 33 51,56% -53 -54,64% 
O. Ostatní finanční náklady 186 34,07% 212 28,96% -77 -8,16% 69 7,96% -256 -27,35% 
XII. Převod finančních výnosů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
P. Převod finančních nákladů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
* Finanční výsledek hospodařeni (Zohlednění položek VI. až P.) -207 48,59% -422 66,67% 107 -10,14% -47 4,96% 242 -24,32% 
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Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.) -87 -114,47% 19 -172,73% -242 -3025,00% 825 -352,56% -392 -66,33% 
Q.1. - splatná 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 211 0,00% -38 -18,01% 
Q.2. - odložená -87 -114,47% 19 -172,73% -242 -3025,00% 614 -262,39% -354 -93,16% 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -7132 0,00% 7086 -100,24% 222 1305,88% -97 -40,59% -50 -35,21% 
XIII. Mimořádné výnosy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
R. Mimořádná náklady 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1. + S.2.) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
S.l. - splatná 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
S.2. - odložená 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
* Mimořádný výsledek hospodařeni (XIII. - R. - S.) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (EAT) -7132 -11320,63% 7086 -100,24% 222 1305,88% -97 -40,59% -50 -35,21% 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) -7219 -5193,53% 7105 -100,35% -20 -80,00% 728 0,00% -442 -60,30% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 5: 

Vertikální analýza rozvahy v letech 2008-2013 

Vertikální analýza rozvahy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 34,98% 36,25% 29,57% 36,21% 46,45% 46,34% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. AŽ B.I.8.) 0,00% 0,00% 0,55% 0,31% 0,15% 0,00% 
B.I.I Zřizovací výdaje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.І.З. Software 0,00% 0,00% 0,55% 0,31% 0,15% 0,00% 
B.I.4. Ocenitelná práva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
B.I.5 Goodwill 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
B.І.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В. II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1 až B.II.9) 34,98% 36,25% 29,02% 35,90% 46,31% 46,34% 
В.ІІ 1. Pozemky 1,02% 1,22% 1,08% 0,92% 0,91% 0,79% 
В.ІІ.2. Stavby 23,76% 25,72% 21,18% 16,73% 20,23% 21,99% 
В.II.З. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 10,31% 9,41% 6,80% 11,97% 18,79% 23,55% 
В.ІІ 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ б. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 6,28% 6,38% 0,00% 
В.ІІ.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -0,12% -0,09% -0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 
В. III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІІ.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



2 

 

В. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІІ.З. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІІ.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІІ.б. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІІ.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 62,85% 62,27% 68,72% 62,39% 52,05% 52,59% 
С.І. Zásoby (součet C.I.1 až C.I.6.) 19,54% 33,53% 34,76% 23,49% 18,65% 26,31% 
С.I.1. Materiál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,19% 
С.І.2. Nedokončená výroba a polotovary 19,54% 33,53% 34,76% 23,35% 18,15% 24,95% 
С.І.З. Výrobky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.І.4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.І.5 Zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,23% 1,17% 
С.І.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
C.II. Dlouhodobě pohledávky (součet C.II.1. až C.II.8.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.ІІ.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.ІІ.З. Pohledávky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
C.II.6 Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
C.II.7. Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.III. Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.) 29,00% 25,32% 27,73% 24,24% 28,36% 24,73% 
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 27,43% 23,57% 26,91% 18,96% 27,34% 6,60% 
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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С. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.III.6. Stát - daňové pohledávky 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,55% 1,75% 0,83% 5,27% 1,01% 1,52% 
C.III.8. Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
CIII.9. Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,60% 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1. až C.IV.4.) 14,32% 3,42% 6,22% 14,66% 5,05% 1,55% 
C.IV.1. Peníze 0,52% 0,41% 0,34% 0,27% 0,05% 0,29% 
C.IV.2. Účty v bankách 13,80% 3,01% 5,88% 14,39% 5,00% 1,26% 
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
С.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
D. I. Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.) 2,17% 1,48% 1,72% 1,40% 1,49% 1,07% 
D.I.1. Náklady příštích období 2,00% 1,29% 1,72% 1,25% 1,39% 0,94% 
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
D.I.3. Příjmy příštích období 0,17% 0,19% 0,00% 0,14% 0,10% 0,13% 
  PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
А. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.) 65,39% 46,04% 40,88% 35,55% 35,74% 31,40% 
А.I. Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) 3,39% 4,03% 3,57% 3,03% 3,01% 2,62% 
А.I.1. Základní kapitál 3,39% 4,03% 3,57% 3,03% 3,01% 2,62% 
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
А.I.3. Změny základního kapitálu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
А. II. Kapitálové fondy (součet A.II.1. až A.II.6.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
А.II.1. Emisní ážio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
А.IІ.2. Ostatní kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
А.II.З. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
А.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
A.II.5. Rozdíly z přeměn společnosti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
А.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  0,24% 0,30% 0,27% 0,23% 0,27% 0,25% 
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A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,24% 0,30% 0,27% 0,23% 0,27% 0,25% 
А.ІІІ.2. Statutární a ostatní fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
А. IV. Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) 61,52% 73,33% 36,98% 31,48% 31,99% 28,26% 
А.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 61,52% 73,33% 36,98% 31,48% 31,99% 28,26% 
А.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -) 0,24% -31,61% 0,07% 0,81% 0,47% 0,27% 
В. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 33,46% 52,79% 58,64% 48,64% 62,91% 57,90% 
В. І. Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.) 0,00% 0,00% 0,00% 2,02% 18,86% 18,82% 
В.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,00% 0,00% 0,00% 2,02% 0,00% 0,00% 
В.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.І.3. Rezerva na daň z příjmů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.I.4. Ostatní rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,86% 18,82% 
B.II. Dlouhodobé závazky (součet B.II.1. až B.II.10.) 0,89% 1,01% 0,93% 0,00% 1,27% 1,18% 
В.ІІ.1. Závazky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.II.З. Závazky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ.6. Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ.8. Dohadné účty pasivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІ.9. Jiné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.II.10. Odložený daňový závazek 0,89% 1,01% 0,93% 0,00% 1,27% 1,18% 
B.III. Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.) 24,69% 26,32% 35,04% 35,00% 28,10% 17,84% 
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 8,99% 15,04% 14,25% 8,68% 11,55% 11,05% 
В.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
B.III. 3. Závazky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.ІІІ.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 1,53% 3,68% 2,94% 0,45% 0,87% 0,52% 
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B.III.5. Závazky k zaměstnancům 2,92% 3,14% 2,65% 2,28% 2,15% 2,06% 
B.III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1,94% 2,02% 1,76% 1,80% 1,82% 1,56% 
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 1,26% 1,58% 2,51% 2,24% 1,80% 0,78% 
B.III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 7,98% 0,87% 10,85% 19,54% 9,91% 1,73% 
B.III.9. Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
B.III.10. Dohadné účty pasivní 0,07% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 
В.III.11 Jiné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 
В. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1 až B.IV.3.) 7,88% 25,46% 22,67% 11,61% 14,68% 20,06% 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 7,88% 6,68% 3,54% 6,56% 5,32% 20,06% 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0,00% 18,78% 18,63% 5,05% 9,36% 0,00% 
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 
С. І. Časové rozlišení (C.I.1. + C.I.2.) 1,15% 1,17% 0,48% 15,81% 1,35% 10,70% 
С.I.1. Výdaje příštích období 1,01% 1,17% 0,33% 4,35% 1,10% 1,02% 
С.І.2. Výnosy příštích období 0,14% 0,00% 0,15% 11,46% 0,25% 9,68% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 6: 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2008-2013 

NÁKLADY A VÝNOSY 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Tržby za prodej zboží 303 0,84% 172 0,70% 420 1,24% 868 1,99% 3632 7,97% 1101 3,22% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 34441 96,04% 22994 93,43% 30700 90,82% 40304 92,27% 37578 82,47% 32365 94,67% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 115 0,32% 402 1,63% 359 1,06% 406 0,93% 479 1,05% 251 0,73% 

Ostatní provozní výnosy 769 2,14% 779 3,17% 2140 6,33% 2009 4,60% 3763 8,26% 419 1,23% 

Výnosové úroky  69 0,19% 13 0,05% 0 0,00% 29 0,07% 17 0,04% 7 0,02% 

Ostatní finanční výnosy 165 0,46% 250 1,02% 185 0,55% 64 0,15% 97 0,21% 44 0,13% 

VÝNOSY CELKEM 35 862 100,00% 24 610 100,00% 33 804 100,00% 43 680 100,00% 45 566 100,00% 34 187 100,00% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 131 0,33% 87 0,25% 262 0,71% 669 1,56% 2742 6,16% 846 2% 

Výkonová spotřeba 18900 47,59% 12993 37,81% 16419 44,41% 20505 47,80% 16248 36,50% 15008 40% 

Osobní náklady  19 469 49,03% 17 707 51,53% 16 261 43,98% 16 751 39,05% 17 051 38,30% 17489 47% 

Daně a poplatky 129 0,32% 75 0,22% 184 0,50% 131 0,31% 105 0,24% 100 0% 

Odpisy dlouhodobého hmnotného a nehmotného majetku 1171 2,95% 1193 3,47% 1128 3,05% 1087 2,53% 1462 3,28% 2096 6% 

Změna stavu rezerv a opravných položek  -934 -2,35% 1363 3,97% 0 0,00% 2510 5,85% 4199 9,43% -245 -1% 

Ostatní provozní náklady  110 0,28% 62 0,18% 1469 3,97% 441 1,03% 1011 2,27% 1224 3% 

Nákladové úroky 114 0,29% 164 0,48% 296 0,80% 174 0,41% 173 0,39% 124 0% 

Ostatní finanční náklady 546 1,37% 732 2,13% 944 2,55% 867 2,02% 936 2,10% 680 2% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 76 0,19% -11 -0,03% 8 0,02% -234 -0,55% 591 1,33% 199 1% 

NÁKLADY CELKEM 39 712 100,00% 34 365 100,00% 36 971 100,00% 42 901 100,00% 44 518 100,00% 37 521 100,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 


