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1 Úvod

Bakalářská práce se zabývá ekonomickou analýzou společnosti Geo Trade Silesia 

s.r.o., která realizuje komplexní budování studní pro individuální a průmyslové zásobování 

vodou, mimo jiné společnost poskytuje služby v oblasti geologických prací v oborech 

hydrologie, inženýrský a sanační geologie. Cílem této analýzy je vytvořit komplexnější 

pohled na situaci podniku a stanovit jeho vyhlídky do budoucnosti. Ekonomická analýza 

vychází ze základních zdrojů účetních výkazů, které jsou potřebné k zpracování finanční 

analýzy.  Na základě těchto účetních výkazů, nelze posoudit finanční zdraví podniku, silné 

a slabé stránky firmy, protože výkazy neposkytují dostatečné informace. Finanční analýza 

je metoda, založena na rozboru hodnocení hospodaření a finančního zdraví podniku. 

Výsledky odhalí momentální situaci podniku a jak zlepšit ekonomickou situaci 

analyzovaného podniku. Ve své bakalářské práci vyhodnocuji, pomocí poměrových 

ukazatelů, finanční situaci ve společnosti Geo Trade Silesia s.r.o., v období od roku 2011 

do roku 2014. Při vytváření finanční analýzy jsem vycházel převážně z údajů získaných 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Podle těchto údajů chci prokázat, jakým způsobem 

společnost vede své podnikání k růstu a zhodnotit finanční zdraví podniku. 

Má bakalářská práce se skládá z několika částí. V první části své bakalářské práce 

seznamuji s vybraným podnikem, ve kterém charakterizuji základní informace o 

společnosti. V další části bakalářské práce seznamuji s teoretickými východisky, kde jsou 

striktně vyjmenovány základní informace o ekonomickém a finančním rozboru. Dále jsou 

zde popisováni uživatelé finanční analýzy, základní zdroje finanční analýzy a analýza 

absolutních ukazatelů, kterou tvoří horizontální a vertikální analýza. Z poměrových 

ukazatelů jsou zde charakterizováni základní ukazatelé rentability, likvidity, zadluženosti a 

aktivity. V poslední části jsou teoretická východiska převedena do praktické části, kde jsou 

zaznamenány výsledné hodnoty všech poměrových ukazatelů a vyhodnoceny do tabulek a 

grafů. V závěru této bakalářské práce je provedeno vyhodnocení finanční analýzy 

společnosti Geo Trade Silesia s.r.o. 
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2 Charakteristika společnosti 

2.1 Základní informace 

Společnost Geo Trade Silesia s.r.o., byla založena 21. 11. 2005 v Ostravě. 

Byla zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 

28. 12. 2005. Základní kapitál společnosti je 200.000,- Kč. Společnost má sídlo v Ostravě 

– Porubě, na ulici V Zahradách 246/11. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 

Společnost v současné době zaměstnává 16 pracovníků. [10] 

 

Obrázek 1: Hlavní logo společnosti GeoTrade Silesia s.r.o. [10] 

2.2 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání společnosti Geo Trade Silesia s.r.o., je vyhledávání 

pramenů ve spodních vodách, tvorba projektové dokumentace, provádění vrtů, vystrojení a 

čištění studny a provádění geologických prací v oborech hydrologie, inženýrské geologie a 

sanační geologie. [10] 

2.3 Vrt studny 

Převažující činností společnosti je komplexní realizace vrtaných studní, a to od 

vyhledání zdroje vody až po napojení zdroje vody k osobnímu použití.  

Společnost působí na trhu od svého založení a její zaměstnanci mají bohaté 

zkušenosti s průzkumem terénu a vyhledáváním vhodných míst k nalezení vhodné polohu 

pro vrt studny. [10] 

Po samotném nalezení podzemní vody musí být vydáno stavební povolení. Pro jeho 

úspěšné schválení společnost připraví projektovou dokumentaci. [10] 
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Pracovníci společnosti provádějí vrtné práce pomocí hydrologických vrtů, které 

jsou vystrojeny pažnicemi s atestem na pitnou vodu. Průzkumné vrty jsou uskutečněny 

s určitými technickými parametry, které jsou vhodné pro další úpravy na studnu. 

Zaměstnanci společnosti, v souladu se zákonem, mají povinnost provést odběr vzorků ze 

spodních vod pro důkladnou analýzu v laboratořích. Povrchové úpravy studny jsou 

nabízeny podle veškerých potřeb u norem v plastové úpravě. Společnost nabízí přímo na 

míru čerpadlo, snímače a expanzní nádobu k úmyslu využití podzemní vody. Čištění studní 

se uskutečňuje na kopaných a vrtaných studní. Vrtané studně by se měly čistit co dva roky 

a u studní kopaných přibližně co pět let. Životnost vodního díla společnost odhaduje 

minimálně na 70 let. [10] 

 

Obrázek 2: Kopaná studna [10] 

2.4  Geologické práce 

Geo Trade Silesia s.r.o., vykonává geologické práce v oborech hydrologie, 

inženýrská a sanační geologie. [10] 
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Inženýrskogeologický průzkum patří ve společnosti Geo Trade Silesia s.r.o., 

k hlavním procesům, které předchází k projektování bytových, průmyslových, dopravních, 

liniových a podzemních staveb. Tento průzkum společnost dále využívá k rekonstrukci a 

sanaci stavebních objektů, prevenci a svahových pohybů a zakládaní skládek. [10] 

Hydrogeologický průzkum využívá společnost v rámci průzkumných a 

realizačních prací. Vyhledávají se nové vodní zdroje. Dále se využívá pro hydrodynamické 

a čerpací zkoušky, stanovení kontaminace podzemních vod, monitorování systému skládek 

a likvidace starých ekologických zátěží. [10] 

Sanační průzkum specifikuje závěry, které vynesly předešlé etapy řešení 

ekologické zátěže. Společnost se účastní na zakázkách v oblasti likvidace starých 

ekologických zátěží financovaných Fondem národního majetku ČR, SFŽP a MŽP. [10] 
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3 Teoretická hlediska 

3.1 Ekonomická analýza 

Ekonomickou analýzu lze pochopit, jako sledování ekonomických procesů a jevů, 

rozklad na určité menší složky a jejich zkoumání a kvalifikaci za smyslem zlepšení a 

opětovanou strukturu do upraveného celku. Předmětem ekonomické analýzy je celý 

podnik, jeho činnosti, výkonnosti a výsledky hospodaření. Ekonomický rozbor je úzce 

spojen s funkcemi controllingu. Jde především o kontrolu, která zahrnuje analýzu 

skutečného stavu podniku. [7] 

3.2 Finanční analýza 

Finanční analýza podniku představuje součást komplexu finančního řízení podniku. 

Je lehce spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje data a informace pro finanční 

rozhodování pomocí základních finančních výkazů. Mezi základní finanční výkazy patří 

rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích (cash-flow) a příloha k účetní 

závěrce. [9] 

Smyslem finanční analýzy je provést zhodnocení finančního hospodaření podniku a 

všechny jeho složky finančního hospodaření. Jedná se o analýzu rentability, likvidity, 

zadluženosti, analýzu aktiv. Aby bylo podnikání, které vede určitý podnik úspěšné, 

neobejde se hospodaření na trhu bez finančního rozboru.  Za finančně zdravý podnik se 

považuje takový podnik, který v určitou chvíli je schopný splnit význam své existence. 

V tržní ekonomice to znamená, že podnik je způsobilý vykonávat takové míry zhodnocení 

vloženého kapitálu, která je požadována investory (například banky) vzhledem k výši 

rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen.  Základním nástrojem finanční analýzy 

jsou poměrové ukazatele. Poměrové ukazatele se často vypočítají vydělením jedné skupiny 

položek jinou skupinou položek. [2] [9] 

Tyto položky jsou uvedeny ve výkazech.  Mezi základní skupinu poměrových 

ukazatelů, kteří se posuzují podle skutečnosti, na kterou se specializují: 

 Ukazatel rentability 

 Ukazatel aktivity 
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 Ukazatel zadluženosti 

 Ukazatel likvidity 

3.3 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční údaje jsou nezbytným zdrojem informací o podniku, které ukazují úroveň 

podniku a jeho konkurenceschopnost. Zájem o tyto informace má mnoho subjektů, které 

chtějí přijít do kontaktu s daným podnikem.  Finanční analýza je důležitá pro externí, ale i 

také pro interní uživatele. Uživatelé finanční analýzy rozdělujeme do extérní a interní 

skupiny. [1] [9] 

Extérní: 

 Stát a jeho orgány  

 Věřitelé a banky 

 Investoři  

 Zákazníci (odběratelé)  

 Dodavatelé  

 Konkurence 

Interní: 

 Manažeři   

 Zaměstnanci  

Stát a jeho orgány používají poskytnuté finanční a účetní data z důvodu své 

zákonné činnosti ve věci kontroly správnosti výpočtu daňových povinností poplatníka nebo 

například i z důvodu statistických. 

Věřitelé a banky. Aby banka poskytla úvěr dlužníkovi, žádají informace o stavu 

dlužníka, aby mohli učinit správné rozhodnutí o poskytování úvěru. 

Investoři (akcionáři nebo vlastníci), kteří vložili část kapitálu do podniku, 

využívají informace o podniku, pro rozhodování o budoucích investicích a tyto informace 

po správné analýze a rozhodnutí o samotné investici by měly vést k ziskovosti a dobré 

návratnosti samotné investice. 

Zákazníci (odběratelé) usilují především o dlouhodobý obchodní vztah, aby 

případně během finančních potíží neměli problémy s vlastním zabezpečením výroby. 
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Dodavatelé (obchodní věřitelé) se hlavně soustřeďují na to, zda bude podnik 

schopný splácet své dluhy. 

Konkurence se zabývá finanční situací v ostatních podnicích, aby mohla srovnat 

jejich výsledky hospodaření. 

Manažeři jsou v podnicích zpracovateli finanční analýzy. Znalost finanční situace 

v podniku jim umožňuje správně se rozhodovat při získávání finančních prostředků, při 

zajišťování majetkové struktury. 

Zaměstnanci podniku mají zájem hlavně na stabilitě svého podniku, neboť jim jde 

o mzdové podmínky a zachování pracovních míst. [2] 

3.4 Základní zdroje finanční analýzy 

K zpracování finanční analýzy potřebujeme velké množství dat z různých 

informačních zdrojů. Finanční analýzu provedeme na základě údajů obsažených v 

základních finančních výkazech: [2] 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow) 

3.4.1 Rozvaha 

Rozvaha je doklad o finanční situaci podniku, je to základním účetním výkazem a 

obvykle se počítá na konci čtvrtletí nebo na konci roku. Struktura rozvahy by měla být 

taková, aby ukazovala, co společnost vlastní. Jedná se o souhrn aktiv, závazků, povinností 

a finanční účasti majitele dané společnosti. Rozvahou si může firma ověřit, že všechny její 

finanční záznamy jsou pod kontrolou. Základní rovnicí rozvahy je, že se aktiva musí 

rovnat pasivům. [1] [6] 

3.4.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát je přehled o výsledku hospodaření běžného období, který je pak 

zobrazeny v rozvaze jako jediný údaj. Výkaz zisku a ztrát zahrnuje náklady a výnosy za 
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jednotlivé činnosti, zobrazuje finanční, provozní, hospodářský výsledek před zdaněním a 

mimořádný hospodářský a podává komplexní informace o ztrátě a zisku. [2] 

3.4.3 Výkaz o cash-flow 

Z cash flow lze získat informace o stavu a pohybu peněžních prostředků (jejich 

přírůstek a úbytek) k danému okamžiku. Vynaložené finanční prostředky, které vstupují do 

podnikového procesu podvojného účetnictví, se přeměňují do majetku a závazků. Peněžení 

prostředky jsou vázány v aktivech, které se postupně přeměňují do peněžní podoby. Podnik 

musí mít dostatek peněžních prostředků k tomu, aby mohl zaplatit faktury za suroviny, 

energii, vyplácet mzdy zaměstnancům apod. Tento výkaz lze sestavit pomocí přímé a 

nepřímé metody. Struktura výkazu CF se člení podle základních aktivit společnosti na CF 

z provozní, investiční a finanční činnosti. [5] [6] 

3.4.4 Příloha k účetní závěrce 

Nedílnou složkou účetní závěrky je příloha. Obsahuje informace, které v rozvaze a 

ve výkazu zisku a ztráty nejsou uvedeny. Příloha slouží k vysvětlení a doplňuje informace, 

které jsou obsažené v rozvaze a výkazu zisků a ztráty. Příloha k účetní závěrce může 

obsahovat informace o použitých účetních metodách. [2] 

3.5 Analýza absolutních ukazatelů 

Důležitou součástí finanční analýzy je vertikální analýza (procentní rozbor 

komponent nebo strukturální analýza), která zjišťuje podíl jednotlivých položek výkazu na 

zvoleném základu a horizontální analýza (analýza vývojových trendů), jenž zkoumá změny 

absolutních ukazatelů a jejich procentní změny v čase. Oba postupy poskytují sledování 

původních absolutních údajů z účetních výkazů ve výše uvedených určitých relacích a 

souvislostech. [3] 

3.5.1 Horizontální analýza 

Tato analýza se vytváří především z účetních výkazů (rozvaha, výkazu zisků a 

ztráty). Změny ve výkazech jsou pozorovány v řádcích, tedy horizontálně. Horizontální 
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analýza se zaměřuje obzvláště na časové změny absolutních ukazatelů. Jestliže je 

k dispozici výroční zpráva, lze pohyby komentovat podle jejich příčin. [2] 

Absolutní změna se vyjadřuje v procentech, kde lze říci, že hodnota v předchozím 

roce se odečte od hodnoty v běžném roce. Hodnoty, ze kterých jsou data čerpána, se 

nacházejí v rozvaze. [2] 

Vzorec pro absolutní změnu: 

Absolutní změna = hodnota v běžném roce − hodnota v předchozím roce [%] (1) 

Pro výpočet relativní nebo procentní změny, využíváme výsledek pro absolutní 

změnu, který je v čitateli, tedy hodnoty pro běžné a předchozí období. Ve jmenovateli jsou 

údaje z předchozího období. [2] 

Vzorec pro relativní změnu: 

Relativní změna =
běžný rok−předchozí rok

předchozí rok
∗ 100% [%]     (2) 

3.5.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýzou  zjišťujeme podíly jednotlivých dílčích položek výkazů na 

celkovém hospodaření společnosti. V případě rozvahy se jako celek považují položky 

aktiva a pasiva celkem, v případě výkazu zisku a ztráty se za celek považují tržby či 

výkony, podle konkrétního předmětu činnosti dané společnosti. V rozvaze tak zjistíme 

hlavní položky aktiv a pasiv a ve výkazu zisku a ztráty získáme hlavní položky z výnosů a 

nákladů firmy. Vyjádření položek vertikální analýzy je samozřejmě v procentech. Použití 

této metody usnadňuje srovnání analyzovaného podniku s minulým obdobím a také 

usnadňuje přirovnání analyzovaného podniku s dalšími firmami. [3] 

Vztah pro vertikální analýzu: 

Pi =  
Bi

∑ Bi
           (3) 

Bi = velikost položky bilance 

∑Bi = suma hodnot určitých položek v rámci jednoho celku 
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3.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrová analýza dává do poměru jednotlivé položky mezi sebou. Postupy 

poměrového rozboru se rekapitulují do několika skupin ukazatelů. Mezi základní 

poměrové ukazatele patří: ukazatel rentability, ukazatel likvidity, ukazatel zadluženosti a 

ukazatel aktivity. Aby podnik mohl dlouhodobě působit na trhu, musí přinášet zisk 

vlastníkům, být likvidní a patřičně zadlužený. [3] 

3.6.1 Ukazatel rentability 

Rentabilita měří schopnost vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku pomocí 

investovaného kapitálu Při výpočtu se vychází ze dvou účetních výkazů, a to z rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. V čitateli se vyskytuje položka odpovídající výsledku hospodaření. 

Mezi velmi často používané patří Hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní. 

(EBIT, Earnings Before Interest and Taxes), hospodářský výsledek po odečtení daně z 

příjmu (EAT, Earnings After Taxes). Ukazatele rentability pomáhají hodnotit celkovou 

efektivnost činnosti a mají obvykle rostoucí tendenci. [2] 

Ukazatel rentability aktiv – ROA (return on assets) 

ROA je často považován za ústřední měřítko rentability. Poměřuje zisk s celkovými 

aktivy, která byla investována do podnikání bez ohledu na to, z kterých zdrojů byla 

financována. V čitateli se objevuje hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní. 

(EBIT, Earnings Before Interest and Taxes) a ve jmenovateli jsou celková aktiva. [2] 

ROA lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

ROA =
EBIT

celková aktiva
 [%]         (4) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE (return on equity)  

ROE vyjadřuje účinnou reprodukci kapitálu vloženou vlastníky nebo akcionáři. 

Investoři podle tohoto ukazatele mohou zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován 

s dostatečnou intenzitou a jestli přináší odpovídající výnos k riziku investice. [2] [4] 
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ROE lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

ROE =
EAT

vlastní kapitál
 [%]         (5) 

Ukazatel rentability tržeb – ROS (return on sales) 

ROS vyjadřuje vztah, ve kterém se v čitateli objevuje výsledek hospodaření a ve 

jmenovateli tržby. Pokud je rentabilita tržeb daného podniku příliš nízká, ukazuje to na 

nekvalitní řízení firmy. Opačným příkladem je, když firma dosahuje vysoké rentability 

tržeb, to ukazuje na velmi efektivní produktivitu a kvalitní vedení firmy nebo mimořádně 

úspěšný produkt. [4]  

ROS lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

ROS =
čistý zisk

tržby
 [%]          (6) 

3.6.2 Ukazatel likvidity 

Likvidita představuje vlastnost určité složky majetku rychle a bez velké ztráty se 

přeměnit na peněžní hotovost. Důležitým aspektem ukazatele je, jak rychle je podnik 

schopný přijímat své pohledávky, v této chvíli je nenahraditelné, aby byl podnik solventní, 

musí mít část svých peněžních prostředků v oběžných aktivech, protože pouze tak dokáže 

své dluhy hradit v době splatnosti. Likvidita je velmi důležitá z pohledu finanční 

rovnováhy firmy, protože jenom dostatečně likvidní podnik je schopný dodržet svých 

závazků. [1] [4] [7] 

Z pravidla se používají 3 základní ukazatele: 

Okamžitá likvidita (cash ratio) 

Pohotové platební prostředky v čitateli jsou tvořeny sumou peněz na běžném účtu, 

nebo v pokladně, ale také ekvivalenty hotovosti, jako jsou například cenné papíry nebo 

šeky. Ohledně krátkodobých dluhů, ukazatel má nabývat hodnot 0,2. [4] 

Okamžitá likvidita lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

Okamžitá likvidita =  
pohotové platební prostředky

krátkodobé závazky
      (7) 
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Pohotová likvidita (quick ratio) 

Jedná se o poměr mezi tzv. pohotovými oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Pohotové oběžné aktiva jsou všechna  oběžná aktiva po odečtu zásob a nedobytných 

pohledávek. Za optimální výsledek je považován poměr 1:1., případně  1-1,5. Podnik se 

vyrovná se svými dluhy, aniž by byl donucen prodat své zásoby. [4] 

Pohotová likvidita lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

Pohotová likvidita =  
(krátkodobé fin.majetek+krátkodobé fin.pohledávky)

krátkodobé závazky
   (8) 

Běžná likvidita (current ration) 

Běžná likvidita je poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky splatnými 

do jednoho roku a vyjadřuje tu skutečnost, kolikrát je firma schopná uhradit své 

krátkodobé závazky, uspokojit své věřitele, kdyby v určitém momentě přeměnila své 

oběžná aktiva na hotovost. Za doporučenou výši tohoto ukazatele se považují hodnoty od 

1,5 – 2,5. [1] 

Běžná likvidita lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

Běžná likvidita =
oběžná aktiva

krátkodobé dluhy
        (9) 

3.6.3 Ukazatel zadluženosti  

Tyto ukazatele posuzují finanční stabilitu podniku. Ukazatele zadluženosti si lze 

představit jako vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Podnik využívá k financování svých 

aktiv cizí zdroje (dluh). [9] 

Celková zadluženost  

Popisuje finanční úroveň firmy. Představuje míru krytí celkových aktiv cizími 

zdroji. Vyšší zadluženost podniku je velkým rizikem pro věřitele. [9] 

Vztah pro celkovou zadluženost: 

Celková zadluženost =
cizí kapitál

celková aktiva
[%]                (10) 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivum_(%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vazek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivum_(%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vazek
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Dlouhodobá zadluženost a běžná zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost a běžná zadluženost vyjadřuje podíl dlouhodobých dluhů 

k celkovým aktivům. Ukazatelé zadluženosti by měli mít klesající trend. [1] 

Vztah pro dlouhodobou zadluženost: 

Dlouhodobá zadluženost =  
dlouhodobý cizí kapitál

celková aktiva
 [%]             (11) 

Vztah pro běžnou zadluženost: 

Běžná zadluženost =  
krátkodobý cizí kapitál

celková aktiva
[%]              (12) 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí poukazuje, jak je firma schopná splnit splátky úroků a 

kolikrát jsou úroky pokryty hospodářským výsledkem za účetní období. [4] 

Výpočet úrokového krytí: 

Ukazatel úrokového krytí =  
zisk před úroky a zdaněním

nákladové úroky
 [%]             (13) 

3.6.4 Ukazatel aktivity  

Ukazateli aktivity sledujeme jak podnik je schopen  využívat své aktiva, jestli 

vlastní nevyužívané kapacity, jestli firma vlastní dost produktivních aktiv. Jedná se o 

kombinované ukazatele, kteří poměřují položky rozvahy (majetek) a výkazu zisků a ztrát 

(tržby). Zrychlování obratu znamená pro firmu vyšší tržby. Při přehnaném zrychlování 

obratu může ve firmě vzniknout problémy s plynulostí produkce a následného prodeje. [8] 

Obrat aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv měří účinnost využití celkových aktiv. Čím vyšší 

je ukazatel, tím lepe podnik využívá svůj majetek. [8] 

Výpočet pro obrat aktiv: 

Obrat  aktiv =
tržby

 aktiva
[v počtu obratů za 1 rok]              (14) 

  

https://managementmania.com/cs/metriky
https://managementmania.com/cs/rozvaha-bilance
https://managementmania.com/cs/vykaz-zisku-a-ztrat
https://managementmania.com/cs/trzby-sales
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Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv vyjadřuje, za jakou dobu dojde k obratu celkových aktiv ve 

vztahu k tržbám. Hodnota je určena obratem pracovního a stálého kapitálu. Čím je 

procento stálých aktiv vyšší, tím bude hodnota ukazatele vyšší. [1] 

Výpočet pro dobu obratu aktiv: 

Doba obratu aktiv =
aktiva

tržby/365
[dny]               (15) 

Obrat zásob 

Obrat zásob ukazuje, kolikrát za rok jsme schopni zásoby prodat a opětovně 

naskladnit. Je-li tento ukazatel nadprůměrný, znamená to, že podnik nemá zbytečné 

nelikvidní zásoby. [9]  

Výpočet pro obrat zásob: 

Obrat zásob =
tržby

zásoby
[ v počtu obratů za 1 rok]              (16) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob nám ukazuje, jak dlouho jsou na zásoby vázány oběžná aktiva, 

jak intenzivně jsou využívány zásoby, je-li hodnota obratu zásob vyšší a doba jejich obratu 

kratší, tím je to pro firmu a její hospodaření lepší. [1] 

Výpočet pro dobu obratu zásob: 

Doba obratu zásob =
zásoby

tržby/365
  [dny]               (17) 
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4 Ekonomická analýza vybraného podniku 

Ve čtvrté kapitole jsou provedeny a hodnoceny výpočty ekonomických ukazatelů 

společnosti Geo Trade Silesia s.r.o., za období od roku 2011 do roku 2014. Pro vytvoření 

této analýzy byla použita data z finančních výkazů společnosti. Veškeré výpočty vychází 

z přílohy 1 a 2. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V této části je provedena vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty, jejichž výsledné změny jsou zaznamenány v tabulkách 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Údaje, ze 

kterých jsem provedl výpočty, se nacházejí v příloze 1 a 2. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

V tabulce 1 jsou obsaženy hodnoty pro horizontální analýzu rozvahy aktiv a pasiv 

podniku Geo Trade Silesia s.r.o., v této tabulce porovnávám relativní a absolutní změny 

v letech od 2011 do 2014. 

Tabulka 1: Horizontální analýza rozvahy  

TEXT 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 

AZ 

(tis.Kč) 
RZ (%) 

AZ 

(tis.Kč) 
RZ (%) 

AZ 

(tis.Kč) 
RZ (%) 

AKTIVA CELKEM -60 -4,05 1600 112,60 237 7,85 

Dlouhodobý majetek 179 -23,46 496 52,65 0 0 

Oběžná aktiva -147 -26,97 1104 277,39 237 15,78 

Ostatní aktiva -92 -53,18 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM -60 -4,05 1600 112,60 237 7,85 

Vlastní kapitál -185 39,11 42 -6,38 -15 2,44 

Cizí zdroje 125 6,40 1558 74,94 252 6,93 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 0 

 [Zdroj:] Vlastní zpracování 

Ve společnosti nastaly v průběhu let 2011 až 2014 významné změny. Zvýšil se stav 

dlouhodobého majetku. V období 2013/2012 společnost investovala do samostatných 

movitých věcí. Nejvýznamnější bylo pořízení druhé vrtné soupravy a nákladního 
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automobilu. Naopak proti tomu se zvýšila hodnota cizích zdrojů a to konkrétně se zvýšily 

krátkodobé závazky, hlavně závazek vůči společníkům. Znamená to, že společník do 

společnosti půjčil své finance, aby se mohla rozvíjet. Dále je zřejmé, že společnost čerpá 

krátkodobý úvěr jako dluhové profinancování pořízení části majetku. K největšímu nárůstu 

aktiv a pasiv došlo v období od 1. 1. do 31. 12. 2013.  

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Tabulka 2 zjišťuje procentní rozbor rozvahy celkových aktiv a pasiv v období od 

2011 do 2014. 

Tabulka 2: Vertikální analýza rozvahy  

TEXT 2011 2012 2013 2014 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 52% 66% 48% 44% 

Oběžná aktiva 37% 28% 50% 53% 

Ostatní aktiva 12% 6% 3% 2% 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál -32% -46% -20% -19% 

Cizí zdroje 132% 146% 120% 119% 

Ostatní pasiva 0% 0% 0% 0% 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 

Z celkových aktiv tvoří největší procentní část dlouhodobý majetek. Největší podíl 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech byl v roce 2012, a to 66% a nejmenší v roce 

2014 a to 44%. Důvodem snížení procentuálního podílu dlouhodobého majetku byl nárůst 

krátkodobých pohledávek v podniku. Podíl ostatních aktiv má klesající trend, a to 

v každém sledovaném období je poměr procentuálního podílu menší o polovinu. 

V pasivech u vlastního kapitálu lze vidět v každém období záporná procenta. Záporná 

hodnota vlastního kapitálu se ukázala u cizích zdrojů. V jednotlivých letech prudce 

vzrostly a to přes hranici 100%. V roce 2012 je dosaženo až 146% u cizích zdrojů. 

Příčinou navýšení cizích zdrojů byly hlavně závazky ke společníkům.  
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4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

V tabulkách 3 a 4 je znázorněna horizontální analýza výnosů a nákladů výkazu 

zisku a ztráty. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty vychází z přílohy 2. Analýza 

byla provedena ve sledovaném období od roku 2011 až do roku 2014.  

Tabulka 3: Horizontální analýza výnosů výkazu zisku a ztráty  

TEXT 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 

AZ (tis. Kč) RZ (%) AZ (tis. Kč) RZ (%) AZ (tis. Kč) RZ (%) 

VÝNOSY CELKEM -310 -5,68 185 3,59 -1 748 -48,76 

Tržby za prodej zboží 68 0,00 -68 -100,00 1 0,00 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

-58 -95,08 0 0,00 -3 -100,00 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
-361 -6,72 321 6,41 -1747 -32,78 

Změna stavu rezerv a 

opravných položek 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatní provozní výnosy -24 -88,89 -3 -100,00 1 0,00 

Finanční výnosy 65 0,00 -65 -100,00 0 0,00 

Mimořádné výnosy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

Společnost dosahuje výnosy převážně z poskytnutých služeb, jejichž výše v období 

od 2011 do 2013 je obdobná.  Výrazný pokles byl zaznamenán v roce 2014, a to vzhledem 

k předcházejícímu období o 32,78 %. Pokles tržeb byl zapříčiněn nejvíce škodní událostí, 

kdy po havárii na dálnici byla zcela zlikvidována jedna ze dvou vrtných souprav ve 

vlastnictví společnosti, která navíc nebyla na takovou škodní událost pojištěna. Společnost 

v tomto období nevlastnila finanční prostředky na nákup nového, nebo použitého strojního 

zařízení, které tak bylo pořízeno až v následujícím období a proto nastal výrazný pokles 
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tržeb. Ostatní provozní výnosy dosahují každý rok obdobné výsledky. Výjimkou byl rok 

2011, kdy výnosy byly o 24 tisíc větší.  

Tabulka 4: Horizontální analýza nákladů výkazu zisku a ztráty  

TEXT 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 

AZ (tis. Kč) RZ (%) AZ (tis. Kč) RZ (%) AZ (tis. Kč) RZ (%) 

NÁKLADY CELKEM -24 -31,17 -45 -80,36 -1 700 -2656,25 

Výkonová spotřeba -147 -4,17 -369 -10,04 -1384 -41,88 

Osobní náklady 176 13,49 270 18,23 -203 -11,59 

Odpisy investičního majetku -238 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatní provozní náklady -125 -67,93 21 35,59 1 1,25 

Daně a poplatky -31 -83,78 1 16,67 -7 -100,00 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Finanční náklady -21 -27,27 8 14,29 -13 -20,31 

Mimořádné náklady 57 0,00 -50 -87,72 -7 -100,00 

Ostatní finanční náklady 11 61,11 -3 -10,34 -10 -38,46 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 

Největší nákladovou položkou ve sledovaných obdobích je výkonová spotřeba, tedy 

spotřeba materiálu a energie a přijaté služby.  V letech 2011 až 2013 dosahují přibližně 

stejných obratů, výrazný pokles je zaznamenán v roce 2014. Naopak osobní náklady a to 

převážně náklady na mzdy zaměstnanců byly nejnižší v roce 2011. Mzdové náklady 

vzrostly v roce 2012 vůči předcházejícímu období o 13,49%. Nejvyšší přírůstek hodnoty 

osobních nákladů lze evidovat v roce 2013. Odpisy investičního majetku byly uplatněny 

pouze v roce 2011. V následujících období odpisy nebyly uplatňovány. Ostatní provozní 

náklady byly nejvyšší v roce 2011 a to o 67,93% vůči roku 2012. V následujících obdobích 

byly ostatní provozní náklady vyrovnané a dosahoval přibližně 80 tisíc korun.  
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4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

V tabulce 5 a 6 jsou znázorněny výnosy a náklady vertikální analýzy výkazu zisku 

a ztráty. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty vychází z přílohy 2. Analýza byla 

provedena ve sledovaném období od roku 2011 až do roku 2014.  

Tabulka 5: Vertikální analýza výnosů výkazu zisku a ztráty  

TEXT 

2011 2012 2013 2014 

AZ 

(Tis. 

Kč) 

RZ% 

A

AZ 

(Tis. 

Kč) 

RZ% 

AZ 

(Tis. 

Kč) 

RZ% 

AZ 

(Tis. 

Kč) 

RZ% 

VÝNOSY 

CELKEM 
5458 100% 5148 100% 5333 100% 3585 100% 

Tržby za prodej 

zboží 
0 0 68 1,32% 0 0,00% 1 0,03% 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku a 

materiálu 

61 1,12% 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00% 

Tržby za prodej 

vlastních 

výrobků a 

služeb 

5 370 98,39% 5 009 97,30% 5 330 99,94% 3 583 99,94% 

Změna stavu 

rezerv a 

opravných 

složek 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ostatní provozní 

výnosy 
27 0,49% 3 0,06% 0 0,00% 1 0,03% 

Finanční výnosy 0 0,00% 5 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 

Mimořádné 

výnosy 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 

Z vertikální analýzy výkazu zisků a ztráty vyplývá, že podíl tržeb z poskytnutých 

služeb na celkových výnosech společnosti se pohybuje od 97,30% do 99.94%. Tržby za 

služby jsou tedy převažující činností společnosti. 
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Tabulka 6: Vertikální analýza nákladů výkazu zisku a ztráty  

TEXT 

2011 2012 2013 2014 

AZ (Tis. 

Kč) 
RZ% 

AZ (Tis. 

Kč) 
RZ% 

AZ 

(Tis. 

Kč) 

RZ% 
AZ (Tis. 

Kč) 
RZ% 

NÁKLADY 

CELKEM 
5386 100% 5362 100% 5317 100% 3617 100% 

Výkonová 

spotřeba 
3527 65,48% 3674 68,52% 3305 62,16% 1921 53,11% 

Osobní náklady 1309 24,30% 1481 27,62% 1751 32,93% 1548 42,80% 

Odpisy 

investičního 

majetku 

238 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ostatní provozní 

náklady 
184 3,42% 59 1,10% 80 1,50% 81 2,24% 

Daně a poplatky 37 0,69% 6 0,11% 7 0,13% 0 0,00% 

Daň z příjmů za 

běžnou činnost 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Finanční 

náklady 
77 1,43% 56 1,04% 64 1,20% 51 1,41% 

Mimořádné 

náklady 
0 0,00% 57 1,06% 7 0,13% 0 0,00% 

Ostatní finanční 

náklady 
18 0,33% 29 0,54% 26 0,49% 16 0,44% 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

Vertikální analýzou nákladů výkazu zisků a ztrát se potvrzuje ta skutečnost, že 

nejdůležitějšími nákladovými položkami společnosti je výkonová spotřeba, a to spotřeba 

materiálu a energie s přijatými službami a osobní náklady, tedy mzdové náklady. 

Výkonová spotřeba se ve sledovaném období podílela na celkových nákladech od 

53,11 % v roce 2014 až do hodnoty 68,52 % v roce 2012. Osobní náklady se pohybovaly 

od 24,30 %v roce 2011 až do hodnoty 42,80 % v roce 2014. Ostatní náklady jednotlivě 

nepřevyšují svým podílem na celkových nákladech výši 4,42%.  

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

V této části analýzy bude provedeno vyhodnocení a výpočty týkajících se ukazatelů 

rentability, likvidity, zadluženosti a ukazatelů aktivity, které jsou znázorněny v tabulkách a 

obrázcích. 
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4.2.1 Ukazatel rentability 

Ukazatelé rentability informují o tom, zda je pro společnost výhodnější pracovat s 

vlastními prostředky nebo cizími zdroji, jestli podnik správně zhodnotil svůj vlastní kapitál 

v podnikání a případně poukáže na nedostatky v hospodaření společnosti. Ukazatelé 

rentability sdělí, kolik jednotek zisku připadá na jednu jednotku jmenovatele. Výsledky 

společnosti Geo Trade Silesia s.r.o., jsou zaznamenány v tabulkách 7, 8, 9 a obrázcích 3, 4 

a 5. Údaje, ze kterých jsem provedl výpočty, se nacházejí v příloze 1 a 2. Rentabilita aktiv, 

vlastního kapitálu a tržeb byla vyhodnocena ve sledovaném období od roku 2011 do roku 

2014. 

Rentabilita aktiv 

ROA2011 =
149 000

1 481 000
∗ 100 = 10,06 % 

ROA2012 =
−158 000

1 421 000
∗ 100 = −11,12 % 

ROA2013 =
80 000

3 021 000
∗ 100 = 2,65 % 

ROA2014 =
19 000

3 258 000
∗ 100 = 0,58 % 

Tabulka 7: Rentabilita aktiv v letech 2011-2014  

ROA 

Rok 

2011 2012 2013 2014 

10,06% -11,12% 2,65% 0,58% 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 

Z výpočtu a obrázku lze říci, že je ROA, jinak řečeno výnosnost podniku, je nízká a 

nestabilní. V období od 2011 do 2014, byla naměřena nejvyšší výnosnost v roce 2011 

(10,06 %) a nejnižší hodnota byla naměřena v následném období, kdy rentabilita aktiv 

klesla o 21,18% a dostalo se do záporných hodnot (-11,12 %). ROA se tedy pohybovala od 

-11,11 % do 10,06%. 
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Obrázek 3: Vývoj rentability aktiv v letech 2011-2014 

 [Zdroj:] Vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE2011=

90 000

−473 000
∗ 100 = −19,03 % 

ROE2012=

−128 000

−658 000
∗ 100 = 19,46 % 

ROE2013=

49 000

−616 000
∗ 100 = −7,95 % 

ROE2014=

−16 000

−631 000
∗ 100 = 2,54 % 

Tabulka 8: Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2011-2014   

ROE 

Rok 

2011 2012 2013 2014 

-19,03% 19,46% -7,95% 2,54% 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

Vzhledem k záporným hodnotám vlastního kapitálu, je zbytečné hodnotit výsledky 

rentability vlastního kapitálu ve sledovaných letech 2011 až 2014 ve společnosti Geo 

Trade Silesia s.r.o. V letech 2012 a 2014 vykazuje hospodářský výsledek záporné hodnoty 

a jen díky matematickému dělení vychází rentabilita vlastního kapitálu v kladných 

procentech. 
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Obrázek 4: Vývoj rentability vlastního kapitálu v letech 2011-2014 

 [Zdroj:] Vlastní zpracování  

Rentabilita tržeb 

ROS2011=

90 000

5 370 000
∗ 100 = 1,68 % 

ROS2012=

−128 000

5 077 000
∗ 100 = −2,52 % 

ROS2013=

49 000

5 330 000
∗ 100 = 0,92 % 

ROS2014=

−16 000

3 259 000
∗ 100 = −0,45 % 

Tabulka 9: Rentabilita tržeb v letech 2011-2014 

ROS 

Rok 

2011 2012 2013 2014 

1,68% -2,52% 0,92% -0,45% 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

Z tabulky 9 a obrázku 5 (pod textem) je zřejmé, že rentabilita tržeb se pohybovala 

v letech 2011-2014 od – 2,52 do 1,68 %. V roce 2011 dosáhl ukazatel ROS nejvyšších 

hodnot (1,68%) a nejnižší v následném období (-2,52%) ve společnosti Geo Trade Silesia 

s.r.o., jedna koruna tržeb v roce 2011 vyprodukovala 1,68 haléřů čistého zisku po zdanění, 

v roce 2013 vyprodukovala jedna koruna tržeb tohoto podniku 0,92 haléřů. V ostatních 

sledovaných letech se hodnoty ROS pohybovaly v záporných hodnotách.  
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Obrázek 5: Vývoj rentability tržeb v letech 2011-2014 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

4.2.2  Ukazatele likvidity 

V této kapitole je popsána okamžitá, běžná a pohotová likvidita Geo Trade Silesia 

s.r.o., jejichž výsledné změny jsou zaznamenány v tabulkách 10, 11, 12 a obrázcích 6, 7 a 

8. Údaje, ze kterých jsem provedl výpočty, se nacházejí v příloze 1 a 2. Likvidita 

společnosti byla posouzena a vypočtena ve sledovaném období od roku 2011 do roku 

2014. 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita2011 =
34 000

1 617 000
= 0,02 

Okamžitá likvidita2012 =
1 000

1 792 000
= 0,0006 

Okamžitá likvidita2013 =
175 000

3 490 000
= 0,05 

Okamžitá likvidita2014 =
11 000

3 484 000
= 0,003 

Tabulka 10: Okamžitá likvidita v letech 2011-2014  

Ukazatel aktiv 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Okamžitá likvidita 0,02 0 0,05 0 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 
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Za doporučenou hodnotu tohoto ukazatele se považuje 0,2. To znamená, že do této 

hodnoty z tabulky 10 nezapadá firma v žádném roce a proto není zajištěna a nedokáže 

hradit své krátkodobé závazky z peněžních prostředků. Okamžitá likvidita ve výpočtech 

v roce 2012 nabývala hodnoty kolem 0,0006 a v roce 2014 0,003. Kvůli desetinným 

místům jsem do tabulky 10 zaokrouhlil hodnoty na 0. Nejvyšší okamžitá likvidita byla 

v roce 2013 a nejnižší byla v roce 2012.  

 

Obrázek 6: Vývoj okamžité likvidity v letech 2011-2014 

 [Zdroj:] Vlastní zpracování  

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita2011 =
564 000

1 617 000
= 0,35 

Pohotová likvidita2012 =
371 000

1 792 000
= 0,21 

Pohotová likvidita2013 =
1 455 000

3 490 000
= 0,42 

Pohotová likvidita2014 =
1 653 000

3 484 000
= 0,47 

Tabulka 11: Pohotová likvidita v letech 2011-2014 

Ukazatel aktiv 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Pohotová likvidita 0,35 0,21 0,42 0,48 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 
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Doporučená hodnota pro pohotovou likviditu je v rozmezí 1,0-1,5. Z tabulky 11 a z 

obrázku 7 vyplývá, že pohotová likvidita se pohybuje v intervalu od 0,21 do 0,48. 

Z tabulky i obrázku je zřejmé, že ve všech sledovaných období výsledky pohotové 

likvidity klesly pod 0,5. Důvodem poklesu je nízká hodnota krátkodobého finančního 

majetku. V roce 2012 byla naměřena nejnižší pohotová likvidita a v roce 2014 naopak 

nejvyšší. 

 

Obrázek 7: Vývoj pohotové likvidity v letech 2011-2014 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita2011 =
545 000

1 617 000
= 0,34 

Běžná likvidita2012 =
398 000

1 792 000
= 0,22 

Běžná likvidita2013 =
1 502 000

3 480 000
= 0,43 

Běžná likvidita2014 =
1 739 000

3 484 000
= 0,50 

Tabulka 12: Běžná likvidita v letech 2011-2014 

Ukazatel aktiv 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Běžná likvidita 0,35 0,21 0,42 0,48 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 
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Za doporučenou běžnou likviditu se považují hodnoty v rozmezí od 1,5 do 2,5. 

Z tabulky 12 hodnoty běžné likvidity se pohybují od 0,21 do 0,48. Do těchto intervalů 

nezapadá žádný ze sledovaných období, všechny hodnoty pro běžnou likviditu klesly pod 

0,5. Kdyby podnik veškerá svá oběžná aktiva přeměnil na hotovost, tak by pravděpodobně 

nebyl schopný uspokojit své věřitele ani v jednom ve sledovaných letech. Nejnižší 

naměřená míra běžné likvidity byla vyhodnocena v roce 2012 (0,21), naopak nejvyšší byla 

v roce 2014 (0,48). 

 

Obrázek 8: Vývoj běžné likvidity v letech 2011-2014 

 [Zdroj:] Vlastní zpracování  

4.2.3 Ukazatel zadluženosti 

V této kapitole je popsána celková, dlouhodobá, běžná zadluženost a úrokové krytí 

společnosti Geo Trade Silesia s.r.o., jejichž výsledné změny jsou zaznamenány v tabulkách 

13, 14, 15, 16, 17 a obrázcích 9, 10 a 11. Údaje, ze kterých jsem provedl výpočty, se 

nacházejí v příloze 1 a 2. Zadluženost společnosti byla provedena ve sledovaném období 

od roku 2011 do roku 2014.  
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Celková zadluženost2014 =
3 889 000

3 258 000
∗ 100 = 119,37% 

Tabulka 13: Celková zadluženost v letech 2011-2014 

Ukazatel zadluženosti 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost 131,94% 146,31% 120,39% 119,37% 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

Z tabulky 13 je zřejmé, že u firmy Geo Trade Silesia s.r.o., přesahuje v každém 

období celková zadluženost nad 120%. Za doporučenou hodnotu pro celkovou zadluženost 

je do 50%, což v žádném roce podnik nesplňuje. Čím vyšší je podíl cizích zdrojů na 

celkovém kapitálu, tím vyšší je celková zadluženost podniku. Nejvyšší procento 

zadluženosti podnik vykazuje v roce 2012 (146,31%) a naopak nejnižší zadluženost podnik 

dostáhl v roce 2014 a to 119,37%. Při podrobnějším rozboru závazků však lze zjistit, že 

z celkové zadluženosti je velmi podstatný závazek vůči společníkovi v tabulce 14. 

Tabulka 14: Podíl dluhu ke společníkovi k celkové zadluženosti v letech 2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 

B Cizí zdroje 1 954 2 079 3 637 3 889 

B. III 4 Závazky ke společníkům 1 100 1 100 1 797 1 797 

 % 56,3 52,9 49,4 46,2 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

Jak z údajů vyplývá, podíl dluhu ke společníkovi k celkové zadluženosti 

společnosti se pohybuje od 46,2 % do 56,3 %. 

Pokud by společník chtěl, aby společnosti výrazně klesla zadluženost, například při 

snaze získat úvěr apod., může tuto situaci vyřešit např. tzv. kapitalizací své pohledávky 

z titulu půjčení peněz a touto metodou se dlouhodobých závazků zbavit a přeměnit jí na 

vlastní kapitál. Možností je navýšit základní jmění 

Další možností by bylo rozhodnutí společníka, podílet se na ztrátách společnosti a 

tuto půjčku k této povinnosti započíst nebo využít část půjčky jako příplatek mimo vlastní 

kapitál, jenž je taktéž oblíbeným nástrojem poskytnutí peněžních prostředků do vlastní 

společnosti právě jejími společníky. Příplatek nemá vliv na výši vkladu společníka a nemá 
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vliv ani na výši základního kapitálu. Příplatky lze společníkům vrátit jen v rozsahu, v 

jakém převyšují ztráty společnosti. 

 

Obrázek 9: Vývoj celkové zadluženosti v letech 2011-2014 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost2011 =
0

1 481 000
= 0% 

Dlouhodobá zadluženost2012 =
0

1 421 000
= 0% 

Dlouhodobá zadluženost2013 =
0

3 021 000
= 0% 

Dlouhodobá zadluženost2014 =
0

3 258 000
= 0% 

Tabulka 15: Dlouhodobá zadluženost v letech 2011-2014 

Ukazatel zadluženosti 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Dlouhodobá zadluženost 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

Dlouhodobá zadluženost vystihuje jak velká část aktiv podniku je splácena 

dlouhodobými dluhy. Z tabulky 15 tvoří dlouhodobá zadluženost ve všech sledovaných 

letech 0%.  
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Běžná zadluženost 

Běžná zadluženost2011 =
1 617 000

1 481 000
= 109,18% 

Běžná zadluženost2012 =
1 792 000

1 421 000
= 126,11% 

Běžná zadluženost2013 =
3 480 000

3 021 000
= 115,19% 

Běžná zadluženost2014 =
3 484 000

3 258 000
= 106,94% 

Tabulka 16: Běžná zadluženost v letech 2011-2014 

Ukazatel zadluženosti 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Běžná zadluženost 109,18% 126,11% 115,19% 106,94% 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

 

Obrázek 10: Běžná zadluženost v letech 2011-2014 

 [Zdroj:] Vlastní zpracování  

Z obrázku 10 a tabulky 16 jasně vyplývá, že běžná zadluženost podniku se 

pohybuje od roku 2011 do roku 2014 v intervalech od 106,94% do 126,11%. Z obrázku 10 

je patrné, že od roku 2012 do roku 2014 běžná zadluženost společnosti klesá. Nejvyšší 

zadluženost společnost postihla v roce 2012, konkrétně byla tvořena 126,11% a do roku 

2014 se snížila o 19,17%.  
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Úrokové krytí 

Úrokové krytí2011 =
149 000

59 000
= 2,53 

Úrokové krytí2012 =
−101 000

27 000
= −5,85 

Úrokové krytí2013 =
87 000

38 000
= 2,11 

Úrokové krytí2014 =
19 000

35 000
= 0,54 

Tabulka 17: Úrokové krytí v letech 2011-2014   

Ukazatel zadluženosti 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Úrokové krytí 2,53 -5,85 2,11 0,54 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 

 

Obrázek 11 : Úrokové krytí v letech 2011-2014  

[Zdroj:] Vlastní zpracování 

Ukazatel úrokového krytí vypovídá o zajištěnosti placení úroků, to znamená, že 

úroky jsou pokryty hospodářským výsledkem. Z tabulky 17 lze vyhodnotit, z kterých 

sledovaných období splňuje doporučenou hodnotu pro úrokové krytí. Ve výsledcích 

z tabulky 17, splňuje pouze rok 2011 a rok 2013. V těchto sledovaných letech podnik byl 

schopný splácet úroky. 
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4.2.4 Ukazatel aktiv 

V  této kapitole jsem popsal obrat aktiv a zásob, dobu obratu aktiv a zásob 

společnosti Geo Trade Silesia s.r.o., jejichž výsledné změny jsou zaznamenány v tabulkách 

18, 19, 20. 21 a obrázcích 12, 13, 14 a 15. Údaje, ze kterých jsem provedl výpočty, se 

nacházejí v příloze 1 a 2. Ukazatel aktiv byl vyhodnocen ve sledovaném období od roku 

2011 do roku 2014. 

Obrat aktivit 

Obrat aktiv2011 =
5 370 000 + 0

1 481 000
= 3,63 obratů za rok 

Obrat aktiv2012 =
68 000 + 5 009 000

1 421 000
= 3,57 obratů za rok 

Obrat aktiv2013 =
0 + 5 330 000

3 021 000
= 1,76 obratů za rok 

Obrat aktiv2014 =
1 + 3 583 000

3 258 000
= 1,1 obratů za rok 

Tabulka 18: Obrat aktiv v letech 2011-2014 

Ukazatel aktiv 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv 3,63 3,57 1,76 1,1 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

Z tabulky 18 vyplývá, že se obrat aktiv ve sledovaném období od roku 2011 do 

roku 2014 ve firmě Geo Trade Silesia s.r.o., pohyboval v hodnotách od 1,1 do 3,63, 

nejnižší hodnoty dostáhl obrat aktiv v roce 2014 a nejvyšší hodnoty ve společnosti dosáhl 

v roce 2011. Ve všech sledovaných letech podnik dosahuje nízkých obratů. Minimální 

hodnota tohoto ekonomického ukazatele má dosahovat 1.  
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Obrázek 12 : Obrat aktiv v letech 2011-2014 

 [Zdroj:] Vlastní zpracování  
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Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2014 (331,8 dní), nejnižší, tedy i pro podnik 

nejvlídnější v roce 2011 (100,66 dní).  

 

Obrázek 13: Doba obratu aktiv v letech 2011-2014 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  
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Tabulka 20: Meziroční reálný stav skladu v období 2011-2014 

 111 - materiál na skladě  

 2011 2012 2013 2014 

leden 4983 6114 6541 14071 

únor 4983 8014 8005 10082 

březen 4901 5001 5321 4985 

duben 73814 69451 35410 41321 

květen 65480 12541 42351 15232 

červen 73208 85421 25101 78541 

červenec 71518 12532 101201 81252 

srpen 43208 51482 20004 62352 

září 81021 78542 51801 12452 

říjen 12451 8542 49852 32146 

listopad 17541 9008 21850 12221 

prosinec 6114 7012 14071 15111 

suma 459222 353660 381508 379766 

průměr 41243 31554,3 33745,6 33197,6 

[Zdroj:] Vlastní zpracování 

Z rozvahy vyplývá, že zásoby, a to konkrétně materiál na skladě, společnost 

evidovala na skladě vždy k rozvahovému dni 31. 3. v minimální hodnotě. Činnost 

společnosti je významně sezónní, proto před počátkem sezóny a v začátku sezóny má 

minimální sklad, což zhoršuje v tento okamžik výpočet ukazatele obratu zásob. Proto jsem 

při výpočtu vyšel z meziročního reálného stavu skladu, který jsem získal z hlavní účetní 

knihy společnosti. Tyto údaje jsem zpracoval a vypočítal jsem průměrný stav skladu za 

sledované období a tento údaj jsem použil k výpočtu obratu zásob a doby obratu zásob. 

Tabulka 21: Obrat zásob v letech 2011-2014 

Ukazatel aktiv 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Obrat zásob 130,2 160,9 157,9 107,9 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  
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Obrázek 14: Obrat zásob v letech 2011-2014 

 [Zdroj:] Vlastní zpracování  
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Tabulka 22: Doba obratu zásob v letech 2011-2014 

Ukazatel aktiv 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

Doba obratu zásob 2,8 2,27 2,31 3,22 

[Zdroj:] Vlastní zpracování  

 

Obrázek 15: Doba obratu zásob v letech 2011-2014 

 [Zdroj:] Vlastní zpracování  

V tabulce číslo 22 lze vidět, že doba obratu zásob se pohybuje od 2,31 do 3,22 dní. 

Je to způsobeno tím, že činnost společnosti je sezónní, což zhoršuje v tento okamžik 

výpočet pro dobu obratu zásob. (viz. Tabulka 20).  
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést ekonomickou analýzu společnosti Geo 

Trade Silesia s.r.o., sídlící v Ostravě – Porubě. K vyhodnocení finanční situace a 

doporučení, která by vedla k zlepšení společnosti, jsem použil finanční analýzu s využitím 

účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu o peněžních tocích) z let 2011 – 

2014, které mi poskytla společnost Geo Trade Silesia s.r.o. Na základě zpracované finanční 

analýzy, lze konstatovat, že společnost se nachází v špatné finanční situaci. 

Společnost dosahuje tržeb převážně z poskytnutých služeb, celkový podíl na 

výnosech v letech 2011-2014 se pohybuje od 97,30% do 99,94%. 

Největší procentní podíl na nákladech společnosti tvořila výkonová spotřeba, 

převážně spotřeba materiálu a energií, kde jejich podíl se pohybuje na celkových 

nákladech v roce 2011-2014  od 53,11% do 68,52% a podíl mzdových nákladů od 24,30% 

do 42,80%.  

Z horizontální analýzy rozvahy je zřejmé, že k největšímu nárůstu aktiv a pasiv 

došlo ve sledovaném období 2013/2012.   

Z vertikální analýzy rozvahy vyplývá, že největší procentní část aktiv tvoří 

dlouhodobý majetek ve všech sledovaných období s výjimkou v roce 2013, kde oběžné 

aktiva tvoří největší procentní rozdíl. Propad u vlastního kapitálu ve všech období se 

projevil zvýšením hodnoty u cizích zdrojů, které v  jednotlivých letech prudce vzrostly a to 

přes hranici 100%. V roce 2012 je dosaženo hodnoty až 146% u cizích zdrojů.  

Z hlediska rentability aktiv, společnost vykazovala nestabilní charakter. Největší 

nárůst rentability společnost eviduje v roce 2011 (6,08%), takže z výpočtů vyplývá, že 

výnosnost podniku je velmi nízká. V následujícím období firma vykazovala nejnižší nárůst 

hodnot (-13,02%). Díky záporným hodnotám vlastního kapitálu v letech 2011-2014, bylo 

zcela zbytečné hodnotit výsledky rentability vlastního kapitálu, a to z důvodů, že v letech 

2012 a 2014 společnost vykazuje záporné hodnoty i ve výsledcích v hospodaření. ROE 

v letech 2011-2014 má podobně nestabilní výsledky jako ROA. Rentabilita tržeb se 

pohybuje od -2,52% do 1,68%. Ukazatelé rentability by měli mít rostoucí trend, což v ani 

jednom ze sledovaných období analýza nevyhodnocuje.  
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Dalším zkoumaným poměrovým ukazatelem byla likvidita okamžitá, pohotová a 

běžná. Výsledky u likvidit nedosahují doporučených hodnot ani v jednom ze sledovaných 

let. Z okamžité likvidity vyplývá, že společnost není schopná hradit své pohledávky 

z finančních prostředků a je tedy finančně nezajištěná. Společnost Geo Trade Silesia s.r.o., 

která poskytuje služby, se pohotová likvidita blíží k hodnotě běžné likvidity. Z tabulek 11 a 

12 tyto likvidity vykazují totožné hodnoty.  

Negativním signálem pro společnost je to, že má příliš velké problémy se 

zadlužením. Je ale potřeba říci, že z celkové zadluženosti je velmi podstatný závazek vůči 

společníkovi, který se pohybuje od 46,2 % do 56,3 %. Jedná se o bezúročnou zápůjčku do 

společnosti. V tomto případě bych společníkovi jednoznačně doporučil, aby svůj vklad, 

použil jako dobrovolný příplatek mimo vlastní kapitál. Jednalo by se o právní přeměnu 

původního závazku společníka, tedy  cizího zdroje, na účet kapitálových fondů, tedy na 

vlastní zdroje společnosti. 

Posledním zkoumaným poměrovým ukazatelem je obrat aktiv, který se pohybuje 

v rozmezí 1,1 až 3,63 obrátek za rok, což je pro společnost výhodné, protože by se měl 

pohybovat minimálně okolo hodnoty 1. Společnost Geo Trade Silesia s.r.o., má tedy 

dostatečný obrat aktiv. Co se týče doby obratu aktiv, tak se hodnoty obratů pohybují od 

100,66 do 331,8 dní. Doba obratu aktiv měla stoupající tendenci. Obrat zásob ve 

sledovaných letech se pohyboval od 107,9 do 160,9 obratů za rok. Doba obratů zásob se 

pohybuje od 2,31 do 3,22 dní. 

Společnost by se měla pokusit navýšit své výnosy. Problémem je už zmíněná 

sezónnost a proto by stálo za uvážení pokusit se o rozšíření nabídky služeb, na které by 

nemělo takový vliv počasí. Náklady na mzdy v období, kdy nejsou zakázky, jsou 

neefektivní zátěží pro společnost. Je potřeba v takovém období vykonávat přidruženou 

výdělečnou činnost. Dále koncoví uživatelé jsou většinou fyzické osoby, doporučil bych 

pokusit nabídnout své služby u velkých stavebních společností a společností s velkou 

spotřebou vody, jako jsou např. zemědělská družstva. Společnost by měla více zapracovat 

na propagaci. Čím máte širší okruh možných odběratelů, tím rychleji vstoupíte ve známost 

a můžete mít více zakázek. 

Na základě provedeného zhodnocení finanční situace společnosti byla navržena 

opatření pro zlepšení budoucí finanční situace analyzované společnosti. Navržená opatření 
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jsou pro společnost poměrně snadno proveditelná. Situace u nás a ve světě podle mne 

zajišťuje předmětu činnosti společnosti dobrou perspektivu. I když výsledky nejsou 

důvodem k spokojenosti, nezbývá než doufat, že se zkoumaná společnost bude s problémy 

v budoucnu potýkat co nejméně a její vývoj bude v následujících obdobích pozitivní.  
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Příloha 1: Rozvaha Geo Trade Silesia s.r.o. v letech 2011-2014 

ROZVAHA V TIS. KČ 2011 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 1 481  1 421  3 021  3 258  

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0  0  0  0  

B Dlouhodobý majetek 763  942  1 438  1 438  

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0  

B.I 1 Zřizovací výdaje 0  0  0  0  

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 0  0  0  0  

B.I 3 Software 0  0  0  0  

B.I 4 Ocenitelná práva 0  0  0  0  

B.I.5 Goodwill 0  0  0  0  

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0  

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0  

B.I 8 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 0  0  0  0  

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 763  942  1 438  1 438  

B.II 1 Pozemky 0  0  0  0  

B.II 2 Stavby 54  54  54  54  

B.II 3 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 709  888  1 384  1 384  

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0  0  0  0  

B.II 5 Základní stádo a tažná zvířata 0  0  0  0  

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0  0  0  0  
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B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0  0  0  0  

B.II 8 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 0  0  0  0  

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0  0  0  0  

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0  0  0  0  

B.III 2 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 0  0  0  0  

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  0  

B.III 4 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 

účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0  0  0  0  

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0 

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  

B.III 7 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 0  0  0  0  

C Oběžná aktiva 545  398  1 502  1 739  

C.I Zásoby 5  5 5  5  

C.I 1 Materiál 5  5  5  5  

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 0  0  0  0  

C.I 3 Výrobky 0  0  0  0  

C.I 4 Zvířata 0  0  0  0  

C.I 5 Zboží 0  0  0  0  

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0  0  0  0  

C.II Dlouhodobé pohledávky -27  22  42  71  
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C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů -27  22  42  42  

C.II 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0  0  0  0  

C.II 3 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 0  0  0  0  

C.II 4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 0  0  0  0  

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0  0  0  0  

C.II.6 Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  

C.II.7 Jiné pohledávky 0  0  0  29  

C.II.8 Odložená daňová pohledávka 0  0  0  0  

C.III Krátkodobé pohledávky 533  370  1 280  1 652  

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 481  243  1 061  1 391  

C.III 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0  0  0  0  

C.III 3 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 0  0  0  0  

C.III 4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 0  0  0  0  

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0  0  0  0  

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 3  127  139  106  

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 49  0 -2  -2  

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

C.III.9 Jiné pohledávky 0  0  82  157  

C.IV Krátkodobý finanční majetek 34  1  175  11  

C.IV 1 Peníze 34  1  173  11  
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C.IV 2 Účty v bankách 0  0  2  0  

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  0  

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0  0  0  0  

D Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 173  81  81  81  

D.I Časové rozlišení 173  81  81  81  

D.I 1 Náklady příštích období 173  81  81  81  

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 0  0  0  0  

D.I 3 Příjmy příštích období 0  0  0  0  

  

        

  Pasiva celkem 1 481  1 421  3 021  3 258  

A Vlastní kapitál -473  -658  -616  -631  

A.I Základní kapitál 200  200  200  200  

A.I 1 Základní kapitál 200  200  200  200  

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0  0  0  0  

A.I.3 Změny základního kapitálu 0  0  0  0  

A.II Kapitálové fondy 0  0  0  0  

A.II 1 Emisní ážio 0  0  0  0  

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 0  0  0  0  

A.II 3 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 0  0  0  0  

A.II 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0  0  0  0  

A.III 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 10  10  10  10  
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A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 10  10  10  10  

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 0  0  0  0  

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let -773  -683  -868  -825  

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 0 90  90  132  

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let -773  -773  -958  -957  

A.V 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-) 90  -185  42  -16  

B Cizí zdroje 1 954  2 079  3 637  3 889  

B.I Rezervy 0  0  0  0  

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0  0  0  0  

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0  0  0  0  

B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 0  0  0  0  

B.I.4 Ostatní rezervy 0  0  0  0  

B.II Dlouhodobé závazky 0  0 0  0  

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

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0  0  0  0  

B.II 3 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 

vlivem 0  0  0  0  

B.II 4 

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 0  0  0  0  

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0  0  0  0  

B

.II.6 Vydané dluhopisy 0  0 0  0  

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0  0  0  0  
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B.II.8 Dohadné účty pasivní 0  0  0  0  

B.II.9 Jiné závazky 0  0  0  0  

B.II.10 Odložený daňový závazek 0  0  0  0  

B.III Krátkodobé závazky 1 617  1 792  3 480  3 484  

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 361  593  1 218  1 084  

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0  0  0  0  

B.III 3 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 

vlivem 0  0  0  0  

B.III 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 1 100  1 100  1 797  1 797  

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 78  68  410  497  

B.III 6 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 43  31  45  61  

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 33  0  10  45  

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 2  0  0  0  

B.III.9 Vydané dluhopisy 0  0  0  0  

B.III.10 Dohadné účty pasivní 0  0  0  0  

B.III.11 Jiné závazky 0  0  0  0  

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 337  287  157  405  

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0  0  0  0  

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 0  0  0  0  

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci 337  287  157  405  
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C Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 0  0  0  0  

C.I Časové rozlišení 0  0  0  0 

C.I 1 Výdaje příštích období 0  0 0  0  

C.I 2 Výnosy příštích období 0  0  0 0  
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty Geo Trade Silesia s.r.o. v letech 2011-2014 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. KČ 2011 2012 2013 2014 

1 I Tržby za prodej zboží 0  68  0  1  

2 A Náklady vynaložené na prodej zboží 0  0  77  0  

3 + Obchodní marže 0  68  -77  1  

4 I Výkony 5 370  5 009  5 330  3 583  

5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 5 370  5 009  5 330  3 583  

6 II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 0  0  0  0  

7 II. 3 Aktivace 0  0  0  0  

8 B Výkonová spotřeba 3 527  3 674  3 305  1 921  

9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 1 746  1 824  1 629  1 363  

10 B. 2 Služby 1 781  1 850  1 676  558  

11 + Přidaná hodnota 1 843  1 403  1 948  1 663  

12 C Osobní náklady 1 305  1 481  1 751  1 548  

13 C. 1 Mzdové náklady 1 071  1 226  1 487  1 257  

14 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0  0  0  0  

15 C. 3 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 231  252  261  288  

16 C. 4 Sociální náklady 3  3  3  3 

17 D Daně a poplatky 37  6  7  0  

18 E Odpisy investičního majetku 238  0  0  0  

19 III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 61  3  3  0  

20 
III. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 61  3  3  0  
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1 

21 

III. 

2 Tržby z prodeje materiálu 0  0  0  0  

22 F 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 

materiálu 0  0  0  0  

23 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 0  0  0  0  

24 F.2 Prodaný materiál 0  0  0  0  

25 G Změna stavu rezerv a opravných položek 0  0  0  0  

26 IV. Ostatní provozní výnosy 27  3  0  1  

27 H Ostatní provozní náklady 184  59  80  81  

28 V. Převod provozních výnosů 0  0  0  0  

29 I. Převod provozních nákladů 0  0  0  0  

29 * Provozní výsledek hospodaření 167  -137  113  35  

30 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0  0  0  0  

31 J. Prodané cenné papíry a vklady 0  0  0  0 

32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  

33 

VII. 

1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0  0  0  0  

34 

VII. 

2 Výnosy z ostatních CP a vkladů 0  0  0  0  

35 

VII. 

3 Výnosy z ostatních finančních investic 0  0  0  0  

36 

VIII

. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0  0  0  0  
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37 K. Náklady finančního majetku 0  0  0  0  

38 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0  0  0  0  

39 L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0  0  0  0  

40 M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 0  0  0  0  

41 X. Výnosové úroky 0  0  0  0  

42 N. Nákladové úroky 59  27  38  35  

43 XI. Ostatní finanční výnosy 0  65  0  0  

44 O Ostatní finanční náklady 18  29  26  16  

45 XII. Převod finančních výnosů 0  0  0  0  

46 P. Převod finančních nákladů 0  0  0  0  

47 * Finanční výsledek hospodaření -77  9  -64  -51  

48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0  0  0  0  

49 Q1. splatná 0  0  0  0  

50 Q2. odložená 0  0  0  0  

51 ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 90  -128  49  -16  

52 

XIII

. Mimořádné výnosy 0  0  0  0  

53 R. Mimořádné náklady 0  57  7  0  

54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  0  0  0  

55 S1. splatná 0  0  0  0  

56 S2. odložená 0  0  0  0  

57 * Mimořádný výsledek hospodaření 0  -57  -7  0  
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58 T Převod podílu na HV společníkům 0  0  0  0  

59 *** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 90  -185  42  -16  

60   Výsledek hospodaření před zdaněním 90  -185  42  -16  

 


