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Anotace 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace firmy pomocí použití 

známých finančních ukazatelů. Práce je rozdělená na tři části, kdy první část popisuje 

charakteristiku analyzované firmy. Druhá část popisuje absolutní a poměrové ukazatele, 

které jsou následně v třetí části využity k výpočtům finanční situace podniku, jejichž 

výsledky jsou okomentovány a zobrazeny v tabulkách a v grafech. V závěru této práce jsou 

uvedeny návrhy k případným zlepšením finanční situace firmy. 

Klíčová slova: Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové 

ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

 

 

 

 

Summary 

The aim of my bachelor study was to assess the financial situation of the company by 

using some well-known financial indicators. The work is divided into three parts. The first 

part describes the characteristics of the analyzed company. The second part describes the 

absolute and ratio markers that are used in the third part to calculate the financial situation 

of the company. Results were commented and presented in charts and graphs. Conclusion 

of this bachelor thesis contains suggestions for possible improvements of the financial 

situation of the company. 

Keywords: Financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, ratio indicators, 

balance sheet, profit or loss 
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1 ÚVOD 

Cílem této práce bylo provést finanční analýzu firmy TESTSTAV s r. o. a zjistit tak 

stav firmy za sledované období od roku 2011 do roku 2014. Za účelem splnění úkolu jsem 

nejdřív prostudoval informace týkající se finanční analýzy a poté jsem se seznámil 

s ekonomickou úrovní firmy TESTSTAV. Celková analýza byla provedena za pomocí 

předložených účetních výkazů zahrnující informace o firmě. Celá bakalářská práce byla 

rozdělena na tři části.  

První část se týká charakteristiky firmy TESTSTAV s r. o. Tato kapitola zahrnuje 

základní informace firmy, historii, předmět podnikání a také informace o předmětu 

podnikání podniku.  

Druhá část se zabývá teoretickými východisky. V této části bakalářské práce jsou 

uvedeny základní informace zahrnující finanční analýzu, zdroje informací pro finanční 

analýzu a dále jsou zde popsány jak horizontální i vertikální analýza, tak ukazatelé 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. 

Třetí část je věnována veškerým znalostem z teoretických východisek v praxi. Tato 

kapitola zahrnuje výpočty absolutních a poměrových ukazatelů a jejich následné 

vyhodnocení. Pro vyhodnocení těchto ukazatelů slouží tabulky a obrázky, které jsou 

vypracované pro lepší přehlednost. Každý ukazatel je vypočítán a vypracován za sledované 

období od roku 2011 do roku 2014 pomocí vzorců a tabulky vypočítaných hodnot 

ukazatelů společně s obrázky ukazatelů jsou následně okomentovány. Veškeré výsledky 

z praktické části bakalářské práce ukazují celkový pohled na ekonomický vývoj a situaci 

firmy. Závěrečnou kapitolu pak věnuji navrženým a doporučeným řešením pro vylepšení 

stávající ekonomické situace podniku. Podklady ke své práci jsem získal jednak z uvedené 

literatury, dále od odpovědných pracovníků podniku a v neposlední řadě jsem použil účetní 

výkazy podniku. 
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2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

2.1 Základní údaje firmy 

Společnost TESTSTAV, spol. s r. o. vznikla 29. září 1994 dnem zápisu do 

obchodního rejstříku se zapsaným vlastním kapitálem 300 000 Kč. Sídlí v Ostravě 

v Bělském lese, na ulici Františka Lýska 1599/6. Je to společnost s ručením omezením. 

Společnost byla založena za účelem poskytování služeb v oblasti stavebního zkušebnictví, 

diagnostiky a hodnocení kvality stavebních materiálů, technologií, konstrukcí a 

prováděných prací. Je akreditovanou laboratorní zkušebnou, kde mimo jiné se testuje 

pevnost betonu, odolnost, přilnavost a správnou stlačitelnost. Dalšími činnostmi jsou 

zejména měření podélných a příčných nerovnosti na vozovkách a podkladních vrstvách, 

zkoušky na mostních konstrukcích, měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických 

tvarů, tloušťky nátěrů, vzorkování, fyzikálně - mechanické zkoušky kameniva, odtrhové 

zkoušky v laboratoři nebo na stavbě, vzorkování malt atd. V současné době vedle svých 

hlavních činností, pronajímá společnost nebytové prostory dalším subjektům ve vlastním 

areálu v Ostravě – Heřmanicích. Ve společnosti pracují na hlavní pracovní poměr 8 

zaměstnanců a řízením jsou pověřeni 2 jednatelé, kteří jednají za společnost samostatně.[7] 

 

Obrázek 1. Logo firmy 

Obrázek 1 ukazuje logo firmy TESTSTAV.[9] 

2.2 Historie firmy 

Firma TESTSTAV, spol. s r. o. byla založena 29. záři 1994 dnem zápisu do 

obchodního rejstříku. Byla založena jako dceřiná společnost společností TCHAS, spol. s r. 

o. V roce 2010 byla prodána společnosti Eiffage Construction Česká republika, s. r. o. a 

konečně v roce 2012 přechází do majetku současných vlastníků.[6]  
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Firma TESTSTAV sídlila původně v obci Heřmanice, v městské části Slezské 

Ostravy, v ulici Orlovská 347. Zde má nadále i provozovnu a akreditovanou laboratoř. 

Změnou vlastníků v roce 2012 se změnilo i sídlo společnosti a to konkrétně do části 

Ostravy – Bělský Les, na ulici Fr. Lýska. Společnost se neustále rozrůstá, v roce 2012 

odkoupila velký průmyslový areál v Ostravě – Heřmanicích, který v současné době 

opravuje a modernizuje.[6] 

 

Obrázek 2. Provozovna činnosti firmy TESTSTAV 

Obrázek 2 ukazuje provozovnu činností firmy TESTSTAV, která sídlí 

v Heřmanicích. Zde se nachází výše uvedená akreditovaná laboratorní zkušebna.[6] 

V minulosti se firma podílela např. i na stavbě dálnice D47, která vede od polských 

hranic u města Bohumín, přes město Ostrava až do místa v okolí města Lipník nad Bečvou, 

kde se dálnice D47 stává součástí dálnice D1.[6] 

2.3 Předmět podnikání 

Mezi činnosti patří: 

 přípravné stavební činnosti a jejich dokončování 

 zprostředkovávání služeb a také zprostředkovávání maloobchodu, velkoobchodu 

 veškerá manipulace se zbožím a s nákladem 

 dopravní technické činnosti 

 činnosti okolo nemovitostí jako údržba či správa 

 realitní činnosti 
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 pronájem a půjčování movitých věcí  

 činnosti okolo zpracovávání odborných studií, posudků a poradenské i 

konzultační činnosti 

 technické i grafické návrhy, práce  

 různé kontroly, analýzy, měření nebo i testování 

 administrativní správa, organizační i hospodářské služby 

 pořádání školení, kurzů[8] 

2.4 Testování betonu 

V laboratoři společnost vlastní specializované stroje a zařízení za účelem testování 

materiálů. Testování stavebních materiálů převážně betonu zahrnuje testování odolnosti 

vůči mrazu, stlačitelnosti, testování nedestruktivnosti, pevnosti v tlaku, pevnosti v pohybu, 

testování vodotěsnosti a také stanovení objemu.[9] 

V rámci testování se provádějí vrty do betonu za účelem odběru vzorků. Vrty bývají 

velké v průměru od 50 do 150 mm. Při vrtání se u betonu zkoumá tvrdost, velikost zrn, 

velikost pórů a také druh betonu.[9] 

 

Obrázek 3. Způsob provádění odběru vzorku pomocí vrtů 

Obrázek 3 ukazuje způsob provádění odběru vzorků pomocí vrtů. Pomocí vrtů se 

odebere vzorek z betonu a pomocí vzorků se dají zjistit vlastnosti daného vzorku, tedy 

betonu.[9]  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Finanční analýza 

3.1.1 Pojetí finanční analýzy 

Finanční analýza zkoumá finanční situaci podniku a je důležitým nástrojem pro 

správné řízení podniku. Finanční rozbor nám ukáže, kam se podnik v jednotlivých 

oblastech finančního řízení dostal, co ve firmě funguje a kde naopak má slabiny.[2] 

U finanční analýzy existuje úzký vztah mezi účetnictvím a rozhodováním o podniku. 

Účetnictví podává přesné hodnoty finančních údajů obsažených ve výkazech, kterými jsou 

rozvahy, výkazy zisků a ztrát a přehledy o finančních tocích. Tyto data mají spojitost 

k danému časovému okamžiku a musí je prověřit finanční analýza, aby mohly být použitá 

pro vyhodnocení finančního zdraví podniku.[2] 

3.1.2 Cíl finanční analýzy  

Cíl finanční analýzy spočívá ve vyhodnocení podniku po finanční stránce. Jinak 

řečeno hlavním cílem finanční analýzy je získat, připravit a vyhodnotit podklady, zdroje 

informací finanční analýzy.[4] 

K dosažení cíle finanční analýzy se využívají poměrové ukazatele. Finanční analýza 

posoudí získané údaje a dojde k závěru, jestli je daný podnik finančně zdravý.[5] 

3.1.3 Finančně zdravý podnik 

Podnik je finančně zdravý, pokud dokáže plnit dané úkoly a cíle nastavené 

podnikem. Podnik vykazuje schopnost platební úhrady nebo jinak řečeno podnik může 

existovat.[5] 

Každý podnik má svoji úroveň finančního zdraví. Úroveň je daná rozsahem 

odolnosti peněžních prostředků podniku vůči provozním rizikům a tedy čím vyšší úroveň, 

tím je podnik odolnější vůči rizikům.[2] 

Podnik je finančně zdravý, jestliže dokáže plnit dané úkoly a cíle nastavené 

podnikem. Podnik vykazuje schopnost platební úhrady nebo jinak řečeno podnik může 

existovat.[2] 
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Když už podnik projevuje náznaky, které vedou k finanční tísni, nemusí dojít do 

nějaké doby k platební neschopnosti. Podnik by měl přehodnotit rizika, aby k platební 

neschopnosti nedošlo.[2] 

3.1.4 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza je pro všechny uživatele velmi podstatná. Všichni uživatelé mají 

určité zájmy a cíle.[2] 

Uživatelé se rozdělují do dvou skupin:  

 externí uživatelé 

 interní uživatelé[2]    

3.1.4.1 Externí uživatelé 

 potenciální investoři 

 konkurenti 

 obchodní partneři 

 stát a jeho orgány 

 banky a jiní věřitelé 

 ostatní[2] 

a) Potenciální investoři 

 Potenciální Investoři si chtějí ověřit, jestli uložení finančních prostředků do podniku 

bylo nebo bude správné.[2] 

b) Konkurenti 

Konkurenti chtějí porovnat výsledky stejných nebo podobných podniků pomocí 

informací získaných z finanční analýzy.[2] 

c) Obchodní partneři 

Odběratelé a dodavatelé jsou obchodní partneři. Dodavatele zajímá, jestli podnik 

dokáže splácet závazky. Odběratele zajímá finanční stav dodavatele, aby u potenciálního, 

finančního problému dodavatele neměl odběratel problémy s vlastním zajištěním výroby. 

Odběratelé a dodavatelé jsou obchodní partneři.[2] 
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d) Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány získávají informace, které slouží pro kontrolu podniku, daňových 

povinností nebo jakýchkoliv statistik.[2]  

e) Banky a jiní věřitelé 

Banky a jiní věřitelé vyžadují mnoho informací o dlužníkovi a jeho finančním stavu 

za účelem náležitého rozhodnutí, jestli poskytnout úvěr.[2]  

f) Ostatní 

Jako ostatní a další instituce, kteří využívají finanční analýzu pro další rozhodnutí, 

můžeme uvézt zahraniční instituce, auditory, burzovní makléře apod.[2] 

3.1.4.2 Interní uživatelé 

 manažeři (společníci) 

 zaměstnanci[2] 

a) Manažeři 

Manažeři využívají informace finanční analýzy pro své rozhodování, zajišťování a 

financování.[2] 

b) Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají zájem na finanční stabilitě svého podniku, aby nedošlo ke ztrátě 

zaměstnání nebo ke snížení platu.[2] 

3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Výsledek finanční analýzy určují zdroje informací, které musí být kvalitní a 

souhrnné. Základní zdroji dat představují účetní výkazy podniku a to: 

 rozvaha 

 výkaz zisku a ztráty 

 výkaz cash flow 

 přehled o změnách vlastního kapitálu 

 příloha k účetní závěrce[4] 
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3.2.1 Rozvaha 

Rozvahu můžeme nazvat základním účetním výkazem podniku. Rozvaha nás 

informuje o té skutečnosti, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je majetek 

financován. Rozvahový den je určité datum, ke kterému se rozvaha vždy sestavuje a 

základním pravidlem je, že aktiva se rovnají pasivům.[1] 

Tabulka 1. Detailní struktura rozvahy 

Označ. Položka   Označ. Položka 
  

 

  

 
AKTIVA CELKEM     PASIVA CELKEM   

A. 
Pohledávky za upsaný  

  A. Vlastní kapitál   
základní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek   A. I. Základní kapitál 
  
 

B. I. 
Dlouhodobý nehmotný  

  A. II. Kapitálové fondy   
majetek 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný  

  A. III. Fondy ze zisku   
majetek 

B. III. 
Dlouhodobý finanční 

  A. IV. 
Výsledek hospodaření  

  
majetek minulých let 

C. Oběžná aktiva   A. V. 
Výsledek hospodaření 

  
běžného účetního období 

C. I. Zásoby   B. Cizí zdroje 
  
 

C. II. Dlouhodobé pohledávky   B. I. Rezervy 
  
 

C. III. Krátkodobé pohledávky   B. II. Dlouhodobé závazky 
  
 

C. IV. 
Krátkodobý finanční 

  B. III. Krátkodobé závazky   
majetek 

D. Ostatní aktiva   B. IV. 
Bankovní úvěry a  

  
výpomoci 

D. I. Časové rozlišení   C. Ostatní pasiva 
  
 

      C. I. Časové rozlišení 
  
 

Tabulka 1 představuje detailní strukturu rozvahy. Tabulka je sestavená s určitou 

návazností, kdy na levé straně jsou aktiva a na pravé straně jsou pasiva.[1] 
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1. Aktiva (majetková struktura podniku) 

Aktiva členíme především dobou jejich upotřebitelnosti, likvidností a hlediskem 

likvidity.[3] 

Aktiva v rozvaze můžeme rozlišit na: 

a) Pohledávky za upsaný základní kapitál 

b) Dlouhodobý majetek 

c) Oběžná aktiva 

d) Časové rozlišení[3] 

2. Pasiva (finanční struktura podniku) 

Pasiva zobrazují financování podnikového majetku. Pasiva můžeme rozlišit na tyto 

základní položky: 

a) Vlastní kapitál 

b) Cizí zdroje 

c) Časové rozlišení[3] 

3.2.2 Výkaz zisků a ztrát 

Mezi další zdroje informací patří výkaz zisků a ztrát, který slouží k zachycení 

výsledku hospodaření. Pro výkaz zisků a ztrát platí: výnosy – náklady = výsledek 

hospodaření.[1] 

Tabulka 2. Základní struktura výkazu zisku a ztráty 

 Položka 

+ OBCHODNÍ MARŽE 

+ Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

- Provozní náklady 

= Provozní výsledek hospodaření 

+ Výnosy z finanční činnosti 

- Náklady z finanční činnosti 

= Finanční výsledek hospodaření 

- Daň z příjmu za běžnou činnost 

= Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+ Mimořádné výnosy 

- Mimořádné náklady 

- Daň z mimořádné činnosti 

= Mimořádný výsledek hospodaření 

= Výsledek hospodaření za účetní období 
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Tabulka 2 představuje základní strukturu výkazu zisků a ztráty, která je sestavena 

s určitou návazností.[1] 

3.2.3 Výkaz Cash flow 

Cash flow jsou peněžní toky, které mají vliv na finanční příjmy a výdaje. Analýza 

cash flow se uskutečňuje přímou a nepřímou metodou, nepřímou metodou je však 

přehlednější.[1] 

Analýza cash flow se uskutečňuje přímou a nepřímou metodou, nepřímou metodou 

je však přehlednější.[1]  

Přímý způsob výpočtu cash flow se provádí monitorováním příjmů a výdajů podniku 

za určité období. Nepřímý způsob pomocí přeměny zisku do pohybu finančních 

prostředků.[4] 

Tabulka 3. Nepřímý způsob výpočtu cash flow 

 Položka 

+ Čistý zisk 

+ Odpisy 

- Změna stavu zásob 

- Změna stavu pohledávek 

+ Změna stavu krátkodobých závazků 

= Cash flow z provozní činnosti 

- Přírůstek dlouhodobých aktiv 

= Cash flow z investiční činnosti 

+ Změna bankovních úvěrů 

+ Změna nerozděleného zisku minulých let 

- Dividendy 

+ Emise akcií 

= Cash flow z finanční činnosti 

= Cash flow celkem 

Tabulka č. 3 představuje nepřímý způsob výpočtu cash flow, kdy z tabulky je zřejmé, 

že dílčí faktory působí na stav hotovosti.[1] 
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3.3 Metody finanční analýzy  

3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza) 

Horizontální analýza, nebo analýza trendů, se zabývá časovým přechodem 

absolutních ukazatelů. Za účelem vytvoření přesnějšího výsledku výpočtu je potřeba 

vytvoření dostatečně dlouhých časových řad.[4] 

Horizontální analýza, nebo analýza trendů, se zabývá časovým přechodem 

absolutních ukazatelů.[4] 

Analýza slouží k vyhodnocení vývoje daných hodnot v různém období a změn 

ukazatelů, jako jsou: 

 aktiva a pasiva  

 náklady a výnosy  

 cash flow z investiční, finanční a provozní činnosti[1] 

 Horizontální analýza se vypočítává následujícím způsobem:[1] 

Absolutní změna = Ut − Ut−1 = ∆Ut[Kč],                                                                                 (1) 

Relativní změna = (
Ut − Ut−1

Ut−1
) × 100 = (

∆Ut

Ut−1
) × 100[%],                                               (2) 

 kde Ut je hodnota ukazatele v čase t, t je běžný rok, t-1 předchozí rok.[1] 

Vertikální analýza se věnuje interní struktuře absolutních ukazatelů. Vertikální 

analýza představuje vyčíslení procentuálního podílu individuálních položek účetních 

výkazů ke komplexnímu součtu aktiv i pasiv. Použití postupu vertikální analýzy směřuje 

k ulehčení porovnání účetních výkazů s minulým obdobím a k ulehčení porovnání daného 

analyzovaného podniku s ostatními podniky, které se pohybují ve stejné oblasti podnikání. 

[4] 

Podíl na celku =
Ui

∑ Ui
,                                                                                                                     (3) 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑ Ui je velikost absolutního ukazatele.[1] 
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3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

3.4.1 Ukazatel rentability 

Rentabilita představuje schopnost podniku docílit zisku a schopnost vytvářet nové 

zdroje. Rentabilita vychází z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. Existují tři kategorie, které 

se vyskytují ve výkazu zisku a ztrát a jsou podstatné pro tvorbu finanční analýzy.[4] 

Jednou z kategorií je EBIT, což je zisk před zdaněním a úroky a shoduje se ve 

výkazu zisku a ztrát s provozním výsledkem hospodaření.[4]   

EAT je další kategorií, která představuje zisk po zdanění a shoduje se s výsledkem 

hospodaření za běžné účetní období. Kategorie EAT se dá nazvat i jako čistý zisk.[4]   

Poslední kategorií je EBT. Kategorie EBT představuje zisk před zdaněním.[4] 

K prošetřování rentability jsou nejčastěji užívaný tyto ukazatele:  

 Ukazatel rentability celkového kapitálu (ROA) 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 Ukazatel rentability celkového dlouhodobého kapitálu (ROCE) 

 Ukazatel rentability tržeb (ROS)[4]  

Ukazatel rentability celkového kapitálu vypočítává celkovou efektivnost podniku.[4] 

ROA = (
zisk

celkový vložený kapitál
) × 100                                                                                  (4) 

Dalším ukazatelem, který se dá odvodit z ukazatele ROA, je ukazatel rentability 

celkového investovaného kapitálu, nebo také ukazatel rentability celkového dlouhodobého 

kapitálu (ROCE). Ukazatel ROCE udává rozsah vyhodnocení aktiv podniku financovaných 

dlouhodobým kapitálem.[4] 

ROCE = (
zisk

dlouhodobé dluhy + vlastní kapitál
) × 100                                                         (5) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vypočítává zisk kapitálu uloženého majiteli 

podniku.[4] 
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ROE = (
zisk

vlastní kapitál
) × 100                                                                                                    (6) 

Rentabilita tržeb představuje výsledek hospodaření ve všelijakých formách v čitateli 

a ve jmenovateli tržby různorodě uspořádané podle významu analýzy.[4] 

ROS = (
zisk

trby
) × 100                                                                                                                        (7) 

3.4.2 Ukazatel likvidity 

Likvidita představuje způsobilost podniku platit své závazky a vydělat přijatelné 

množství peněžních prostředků na nezbytné platby.[1] 

Neuspokojivá likvidita směřuje k tomu, že podnik nedokáže platit své závazky, což 

vede k tomu, že podnik se stává nezpůsobilý k platbě a to má za následek bankrot. Při 

nedostatečné likviditě nastanou další problémy jako redukce výnosnosti neboli ziskovosti, 

ztráta vedení nad daným podnikem nebo promarnění ziskových šancí, které se naskytnou 

během podnikání. Pokud je likvidita naopak velmi vysoká, majitelé podniku se potýkají 

s problémy, jelikož při vysoké likviditě jsou peněžní prostředky vázané v aktivech, a aktiva 

nefungují ve prospěch zřetelného zhodnocování peněžních prostředků.[4] 

Podle významu ukazatelů se obvykle používají tři ukazatele likvidity: 

 Okamžitá likvidita (cash ratio) 

 Pohotová likvidita (quick ratio) 

 Běžná likvidita (current ratio)[4] 

Okamžitá likvidita se pohybuje podle amerických údajů v rozmezí od 0,9 do 1,1. Jiné 

zdroje v České republice uvádějí, že dolní mez je hodnota 0,6. Podle ministerstva průmyslu 

a obchodu začíná hodnota dolního meze na 0,2. Tato mez bývá vyznačena jako kritická 

hodnota.[4] 

  



Marek Švábík: Ekonomická analýza vybrané firmy 

2016  14 

Okamžitá likvidita se vypočítá podle vztahu, kdy v čitateli se nacházejí peníze na 

běžném či jiném účtu, peníze v pokladně nebo cenné papíry a ve jmenovateli bankovní 

úvěry či různé finanční podpory.[4] 

Okamžitá likvidita =
finančí majetek

krátkodobé závazky
                                                                              (8) 

Pohotová likvidita udává, jestli podnik dokáže zaplatit své závazky bez získání 

financí za prodej svých zásob. Ve vzorci pro výpočet pohotové likvidity by měl být čitatel i 

jmenovatel stejný, to znamená v poměru 1:1, aby podnik dokázal platit své závazky bez 

prodeje zásob.[4] 

Pohotová likvidita =
oběžná aktiva − zásoby

krátkodobé závazky
                                                                        (9) 

Běžná likvidita představuje schopnost podniku vyhovět svým věřitelům přeměnou 

oběžných aktiv na peníze. Čím vyšší jsou hodnoty běžné likvidity, tím větší a lepší platební 

možnosti podnik má. Běžná likvidita by se měla pohybovat v rozmezí hodnot od 1,5 do 

2,5, v jiných pramenech se uvádí do hodnoty 2.[4] 

Běžná likvidita =
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
                                                                                   (10) 

3.4.3 Ukazatel zadluženosti  

Zadluženost udává fakt, že podnik využívá cizí zdroje, neboli dluhy, k financování 

aktiv a provozu podniku. Užívání jenom cizích zdrojů k peněžním procesům směřuje 

k namáhavému získávání výnosnosti kapitálu a užívání jenom vlastního kapitálu směřuje 

ke zmenšení výnosnosti vloženého kapitálu. Hlavní princip je založen na ideálním vztahu 

mezi cizím a vlastním kapitálem. Analýza ukazatele zadluženosti představuje srovnání 

položek rozvahy a prozkoumává rozsah aktiv podniku financovaných cizími zdroji.[4] 

Mezi nejčastější ukazatele zadluženosti patří: 

 Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika neboli dept ratio) 

 Ukazatel koeficientu samofinancování (equity ratio) 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (dept-equity ratio) 

 Ukazatel úrokového krytí (interest coverage)[5] 
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Výpočet ukazatele celkové zadluženosti (dept ratio) představuje hodnoty, které 

udávají, jak je na tom podnik se zadlužeností. Obecně platí, že čím vyšší jsou hodnoty 

výsledku ukazatele, tím vyšší je zadluženost daného podniku.[5] 

Dept ratio = (
cizí zdroje

celková aktiva
) × 100                                                                                       (11) 

Ukazatel koeficientu samofinancování (equity ratio) slouží pro vyhodnocování 

hospodářské a finanční stability podniku. Ukazatel slouží i jako doplněk k ukazateli 

celkové zadluženosti. Zpravidla se jejich součet rovná 100%.[5] 

Equity ratio = (
vlastní jmění

celková aktiva
) × 100                                                                                   (12) 

Mezi další ukazatele zadluženosti patří ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

(dept-equity ratio).[5] 

Dept − equtiy ratio = (
celkové závazky

vlastí jmění
) × 100                                                                (13)  

Poslední ukazatel, ukazatel úrokového krytí, srovnává provozní zisk před odečtením 

úroků a daně s ročním úrokovým zatížením.[5] 

Úrokové krytí = (
zisk

celkový úrok
) × 100                                                                                  (14) 

3.4.4 Ukazatel aktivity 

Ukazatel aktivity představuje typ ukazatele zabývajícím se rychlostí a dobou obratu. 

Obraty se týkají zásob, stálých aktiv, pohledávek a investičních hmotných majetků. Tak 

jako u předešlých ukazatelů, i ukazatel aktivity obsahuje různé ukazatele a jejich vzorce. 

Mezi ukazatele aktivity patří: 

 Ukazatel rychlosti obratu aktiv  

 Ukazatel doby obratu aktiv 

 Ukazatel rychlosti obratu pohledávek  

 Ukazatel doby obratu pohledávek [1] [5] 
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Ukazatel rychlosti obratu aktiv představuje vztah tržeb a celkových aktiv. Ukazatel 

výsledkem vyjadřuje počet obratů za rok. Je-li hodnota výsledku ukazatele vyšší, znamená 

to, že podnik efektivněji využívá majetek.[1] 

Rychlost obratu aktiv =
tržby

celková aktiva
                                                                                 (15) 

Další ukazatel, ukazatel doby obratu aktiv, vyjadřuje dobu, za kterou dochází 

k obratu celkových aktiv v závislosti k tržbám.[1]  

Doba obratu aktiv =
celková aktiva × 360

tržby
                                                                           (16) 

Třetí ukazatel aktivity, ukazatel rychlosti obratu pohledávek, ukazuje rychlost 

přeměny pohledávek ve finanční prostředky.[5] 

Rychlost obratu pohledávek =
tržby

pohledávky
                                                                         (17) 

 Ukazatel doby obratu pohledávek udává hodnotu, která vyjadřuje úspěšnost podniku 

v dodržování lhůty splatnosti. Podle stanovené lhůty splatnosti, která je uvedená, například 

lhůta splatnosti do 45 dnů, hodnota výsledku ukáže, zda vyrovnání splatné pohledávky 

probíhá ve shodě s podmínkou platby.[5]  

. Podle stanovené lhůty splatnosti, která je uvedená, například lhůta splatnosti do 45 

dnů, hodnota výsledku ukáže, zda vyrovnání splatné pohledávky probíhá ve shodě 

s podmínkou platby.[5] 

Doba obratu pohledávek =
365

rychlost obratu pohledávek
                                                (18)  
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4 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V této kapitole se zaměřím na analýzu absolutních ukazatelů, a to zejména na 

horizontální a vertikální analýzu rozvahy a horizontální a vertikální analýzu výkazu zisku a 

ztráty. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

V rámci horizontální analýzy rozvahy se zabývám vývojem celkových aktiv a pasiv 

v letech 2011 až 2014 a v rámci analýzy jsem provedl výpočet absolutní a relativní změny 

aktiv a pasiv, kdy jsem použil vzorec (1) a (2) uvedené v teoretické části práce. 

Tabulka 4. Horizontální analýza rozvahy- Aktiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Položky rozvahy 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

AKTIVA CELKEM 18471 529,41 1210 5,51 685 2,96 

DLOUHODOBÝ 

MAJETEK 
16586 1295,78 -324 -1,81 -342 -1,95 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ 

MAJETEK 
16586 1295,78 -324 -1,81 -342 -1,95 

DLOUHODOBÝ 

NEHMOTNÝ MAJETEK 
0 0,00 0 0,00 26 100,00 

DLOUHODOBÝ 

FINANČNÍ MAJETEK 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

OBĚŽNÁ AKTIVA 1937 90,85 1332 32,74 1053 19,50 

ZÁSOBY 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

DLOUHODOBÉ 

POHLEDÁVKY 
70 0,00 -103 -147,14 -119 360,61 

KRÁTKODOBÉ 

POHLEDÁVKY 
1031 89,65 536 24,58 578 21,27 

KRÁTKODOBÝ 

FINANČNÍ MAJETEK  
836 85,13 899 49,45 594 21,86 

OSTATNÍ AKTIVA -52 -67,53 202 808,00 -26 -11,45 
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Z hlediska celkového majetku společnosti TESTSTAV s.r.o. (viz tabulka 4) můžeme 

pozorovat rostoucí bilanční sumu aktiv, která se v období 2011–2012 zvýšila téměř o 

530%. K výraznému navýšení došlo v průběhu roku 2012 výraznou změnou v majetkové 

struktuře společnosti. Ta byla tvořena v předcházejícím období převážně oběžnými aktivy, 

v roce 2012 podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech vzrostl nejvýrazněji, 

dlouhodobý hmotný majetek narostl o 1259,78%. Důvodem tohoto výrazného navýšení 

bylo zakoupení průmyslového areálu v Ostravě-Heřmanicích a samostatných movitých 

věcí a následné zapojení nového dlouhodobého majetku do podnikání.  

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku se v dalších letech snižovala, v roce 2013 

se snížila o -1,81% a v roce 2014 o -1,95%. 

Tabulka 5. Horizontální analýza rozvahy- Pasiv 

Položky rozvahy 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

PASIVA CELKEM 18471 529,41 1210 5,51 685 2,96 

VLASTNÍ KAPITÁL 324 10,49 382 11,20 349 9,20 

ZAKLADNÍ KAPITÁL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

KAPITALOVÉ FONDY 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

FONDY ZE ZISKU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

HV MINULÝCH LET -660 -19,30 322 11,67 383 12,43 

HV BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO 

OBDOBÍ 
984 -148,64 60 18,63 -34 -8,90 

CIZÍ ZDROJE 18147 4525,44 828 4,46 336 1,73 

REZERVY 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

DLOUHODOBÉ 

ZÁVAZKY 
105 525,00 0 0,00 0 0,00 

KRÁTKODOBÉ 

ZÁVAZKY 
18042 4863,07 828 4,50 336 1,75 

BANKOVNÍ ÚVĚRY A 

VÝPOMOCI 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

OSTATNÍ PASIVA 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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U vývoje kapitálové struktury (viz tabulka 5) je nejdůležitější skutečnost, že vlastní 

kapitál společnosti do roku 2014 absolutně roste. Což znamená, že společnost je trvale 

zisková. Další důležitou informací je, že společníci vydělané zisky ponechali ve 

společnosti pro její další progres, což je patrné ze stále rostoucího výsledku hospodaření 

minulých let. 

Podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů ovšem od roku 2012 není vyvážený. Z 

hlediska struktury cizích zdrojů tvoří nejvýznamnější část právě od roku 2012 závazky 

vůči společníkům (krátkodobé závazky vzrostly o 4863%). V roce 2012 při nákupu 

dlouhodobého majetku společníci zvolili financování tohoto nákupu z vlastních finančních 

zdrojů jako půjčku společnosti. 

V letech 2013 a 2014 aktiva i pasiva (viz tabulka 4 a 5) vykazovala už mírnější 

tempo růstu, než v roce 2012. V dalších letech se celková aktiva i pasiva nadále zvyšovala. 

Firma nevlastnila jak žádný dlouhodobý finanční majetek, tak i žádné zásoby. 

Dlouhodobý nehmotný majetek zaznamenal až roku 2014 procentní narůst o 100% 

(ocenitelná práva), v předchozích letech firma nevlastnila žádný dlouhodobý nehmotný 

majetek. Oběžná aktiva každým rokem procentně rostla, v roce 2012 o 90,85%, v letech 

2013 o 32,74% a v dalším období o 19,50%. Základní kapitál se v průběhu sledovaného 

období neměnil, obdobně na tom byly rezervy. Celkové cizí zdroje ve sledovaném období 

narůstaly. Cizí zdroje zaznamenaly výrazný nárůst v roce 2012 o 4525,44% z důvodu 

velkého nárůstu závazků ke společníkům a v dalších letech mírně stoupaly. 

Nejvýznamnějším přírůstkem byly krátkodobé závazky.  

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

V rámci vertikální analýzy rozvahy jsem provedl procentní rozbor jednotlivých 

položek aktiv i pasiv, kdy jsem použil vzorec (3), kterým vyjádřím procentní podíl položek 

k celkovým aktivům i pasivům.  
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Tabulka 6. Vertikální analýza rozvahy 

Položky rozvahy 

2011 2012 2013 2014 

[tis. 

Kč] 
[%] 

[tis. 

Kč] 
[%] 

[tis. 

Kč] 
[%] 

[tis. 

Kč] 
[%] 

AKTIVA CELKEM 3489 100 21960 100 23170 100 23855 100 

DLOUHODOBÝ 

MAJETEK 
1280 36,69 17866 81,36 17542 75,71 17200 72,10 

OBĚŽNÁ AKTIVA 2132 61,11 4069 18,53 5401 23,31 6454 27,06 

OSTATNÍ AKTIVA 77 2,21 25 0,11 227 0,98 201 0,84 

PASIVA CELKEM 3489 100 21960 100 23170 100 23855 100 

VLASTNÍ KAPITÁL 3088 88,51 3412 15,54 3794 16,37 4143 17,37 

CIZÍ ZDROJE 401 11,49 18548 84,46 19376 83,63 19712 82,63 

OSTATNÍ PASIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2011 oběžná aktiva tvořila 61,11% celkových aktiv a vlastní kapitál tvořil 

88,51% celkových pasiv. Významnými přírůstky aktiv a pasiv byly pohledávky 

z obchodních vztahů a nerozdělený zisk minulých let. 

V tomto období jde vidět, že podíl oběžných aktiv je větší než podíl dlouhodobého 

majetku, který zaujímá 36,69% celkových aktiv. V dalších obdobích se naopak významnou 

položkou celkových aktiv stává dlouhodobý majetek, který zaznamenal v roce 2012 narůst 

na 81,36% z celkových aktiv na rozdíl od oběžných aktiv, která zaznamenala v tomto 

období pokles až na 18,53%. V dalších sledovaných letech i nadále dlouhodobý majetek 

zaujímal velký procentní podíl na celkových aktivech, i když postupně v daných letech 

mírně klesal. Ostatní aktiva ve sledovaných obdobích zaznamenávala nízký procentní podíl 

k celkovým aktivům. Z tabulky je patrné, že u pasiv nastala obdobná situace, kdy se v roce 

2012 významnou položkou se staly cizí zdroje. Cizí zdroje zaznamenaly v roce 2012 nárůst 

až na 84,46% z celkových pasiv a obdobný vysoký podíl na celkových pasivech měly cizí 

zdroje i v dalších sledovaných obdobích. Obecně ale platí, že čím vyšší je poměr cizích 
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zdrojů, tím vyšší je riziko pro věřitele. Ostatní pasiva ve sledovaných obdobích 

nezaznamenaly žádný nárůst ani pokles. 

 

Obrázek 4. Vývoj struktury aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z obrázku je patrné, jaký procentní podíl ve sledovaných obdobích zaujímaly 

dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a ostatní aktiva. V roce 2011 měly největší procentní 

podíl oběžná aktiva, avšak v dalších letech zaznamenal větší procentní podíl dlouhodobý 

majetek. Ostatní aktiva procentně zaostávají a pohybují se zhruba kolem 1-2%. 
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Obrázek 5. Vývoj struktury pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z obrázku je zřejmé, že vlastní kapitál zaujímá velký procentní podíl na celkových 

pasivech v roce 2011. V následujících letech naopak cizí zdroje zaujímaly velký procentní 

podíl. Ostatní pasiva v uvedené tabulce nemají žádný procentní podíl. 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

U horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty se zaměřuji na celkový vývoj nákladů a 

výnosů ve sledovaném období, a to v  letech 2011 až 2014 a v rámci analýzy jsem vypočetl 

absolutní a relativní změnu nákladů a výnosů, kdy jsem použil vzorec (1) a (2). 
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Tabulka 7. Horizontální analýza výnosů 

Položky výkazu zisku a 

ztrát 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

VÝNOSY CELKEM -544 -8,48 3 304 56,29 785 8,56 

TRŽBY ZA PRODEJ 

ZBOŽÍ 
0 0,00 17 0,00 -17 -100,00 

TRŽBY Z PRODEJE 

DLOUHODOBÉHO 

MAJETKU A 

MATERIÁLU 

98 128,95 354 203,45 -109 -20,64 

TRŽBY ZA PRODEJ 

VLASTNÍCH 

VÝROBKŮ A SLUŽEB 

-829 -12,72 2843 50,00 988 11,58 

ZMĚNA STAVU 

REZERV A 

OPRAVNÝCH 

POLOŽEK 

221 -100,00 0 0,00 0 0,00 

OSTATNÍ PROVOZNÍ 

VÝNOSY 
-28 -100,00 0 0,00 0 0,00 

FINANČNÍ VÝNOSY -6 -37,50 90 900,00 -77 -77,00 

MIMOŘÁDNÉ 

VÝNOSY 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování  

V sledovaných letech výnosy narůstaly, pokles o -8,48% byl však zaznamenán v roce 

2012, kdy z důvodu změny vlastnické struktury společnosti a hledáním nových 

odběratelsko- dodavatelských vztahů byly výnosy nižší, od roku 2013 ale výrazně stoupají.  

Z hlediska dosahovaných výnosů je zřejmé, že většinu výnosů představují tržby 

z prodeje služeb. Z tabulek je zřejmé, že ve sledovaném období tržby z prodeje 
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dlouhodobého hmotného majetku zaznamenaly mírnou rostoucí tendenci. Ty však v roce 

2014 poklesly o -20,64%. 

Stejně také tržby za prodej vlastních výrobků zaznamenaly rostoucí tendenci a také 

zaznamenaly pokles v roce 2012 o -12,72%. V dalších následujících letech se navyšovaly. 

Finanční výnosy vykazovaly narůstající i klesající tendenci.  

Změna stavu rezerv, stejně jako ostatní provozní výnosy, se v roce 2012 snížily o -

100% a v dalších letech se hodnoty nenavýšily, ani neklesly, jelikož firma nezaznamenala 

v dalších letech žádné hodnoty. 

Tabulka 8. Horizontální analýza nákladů 

Položky výkazu zisku a 

ztrát 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

AZ [tis. 

Kč] 
RZ [%] 

NÁKLADY CELKEM -1 986 -26,34 3 246 58,44 821 9,33 

VÝKONOVÁ SPOTŘEBA -15 -0,65 2714 118,57 643 12,85 

OSOBNÍ NÁKLADY -2430 -54,33 549 26,87 101 3,90 

ODPISY INVESTIČNÍHO 

MAJETKU 
321 517,74 422 110,18 -5 -0,62 

OSTATNÍ PROVOZNÍ 

NÁKLADY 
-442 -71,52 23 13,07 -48 -24,12 

DANĚ A POPLATKY 451 1409,38 -391 -80,95 62 67,39 

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA 

BĚŽNOU ČINNOST 
82 4100,00 7 8,33 5 5,49 

FINANČNÍ NÁKLADY -20 -74,07 3 42,86 0 0,00 

MIMOŘÁDNÉ 

NÁKLADY 
82 0,00 -84 -102,44 63 -3150,00 

OSTATNÍ FINANČNÍ 

NÁKLADY 
-15 -68,18 3 42,86 0 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové náklady v podniku mají podobný vývoj jako výnosy. Z tabulek horizontální 

analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že náklady rostly, mimo období 2012 kdy byl 

zaznamenán pokles o -26,36. 
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Stojí za poznamenání, že zatím co výnosy vzrostly v roce 2014 o více jak 46% (viz 

příloha 2) od roku 2011, tak například osobní náklady poklesly skoro o 40% (viz příloha 

2). U tohoto nákladu jde vidět rozdíl v hospodaření u nových vlastníků společnosti. 

Rostoucí tendenci od roku 2012 také zaregistrovaly položky jako výkonová spotřeba, 

osobní náklady a daň z příjmů za běžnou činnost. Největší pokles nastal v roce 2014 u 

mimořádných nákladů, a to o -3150%. Naopak největší nárůst nastal v roce 2012 u daně 

z příjmů za běžnou činnost, a to o 4100%. 

Finanční náklady, stejně jako ostatní finanční náklady, se ve sledovaném období od 

roku 2012 navyšovaly. Odpisy, ostatní provozní náklady a daně a poplatky zaznamenaly 

klesající tendenci. 

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty jsem provedl procentní rozbor 

jednotlivých položek výnosů a nákladů a v rámci analýzy jsem vypočetl procentní podíl 

položek k celkovým výnosům a nákladům za pomocí vzorce (3). 
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Tabulka 9. Vertikální analýza výnosů 

Položky výkazu zisku a ztrát 

2011 2012 2013 2014 

[tis. 

Kč] 
[%] 

[tis. 

Kč] 
[%] 

[tis. 

Kč] 
[%] 

[tis. 

Kč] 
[%] 

VÝNOSY CELKEM 6414 100 5870 100% 9174 100% 9959 100% 

TRŽBY ZA PRODEJ 

ZBOŽÍ 
0 0,00 0 0,00 17 0,19 0 0,00 

TRŽBY Z PRODEJE 

DLOUHODOBÉHO 

MAJETKU A MATERIÁLU 

76 1,18 174 2,96 528 5,76 419 4,21 

TRŽBY ZA PRODEJ 

VLASTNÍCH VÝROBKŮ A 

SLUŽEB 

6515 101,57 5686 96,87 8529 92,97 9517 95,56 

ZMĚNA STAVU REZERV 

A OPRAVNÝCH SLOŽEK 
-221 -3,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

OSTATNÍ PROVOZNÍ 

VÝNOSY 
28 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

FINANČNÍ VÝNOSY 16 0,25 10 0,17 100 1,09 23 0,23 

MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Největší podíl na celkových výnosech měly tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb, které ve sledovaném období  představovaly v průměru 96,74%. 

Tržby z prodeje dlouhodobého materiálu a majetku dosáhly druhého největšího 

podílu na celkových výnosech. Avšak tento podíl nebyl moc velký, největšího podílu 

dosáhly v roce 2013, a to 5,76% na celkových výnosech. 



Marek Švábík: Ekonomická analýza vybrané firmy 

2016  27 

Ostatní položky výnosů v tabulce měly na celkových výnosech zanedbatelný podíl. 

Tabulka 10. Vertikální analýza nákladů 

Položky výkazu zisku a ztrát 

2011 2012 2013 2014 

[tis. 

Kč] 
[%] 

[tis. 

Kč] 
[%] 

[tis. 

Kč] 
[%] 

[tis. 

Kč] 
[%] 

NÁKLADY CELKEM 7540 100 5554 100 8800 100 9621 100% 

VÝKONOVÁ SPOSTŘEBA 2304 30,56 2289 41,21 5003 56,85 5646 58,68 

OSOBNÍ NÁKLADY 4473 59,32 2043 36,78 2592 29,45 2693 27,99 

ODPISY INVESTIČNÍHO 

MAJETKU 
62 0,82 383 6,90 805 9,15 800 8,32 

OSTATNÍ PROVOZNÍ 

NÁKLADY 
618 8,20 176 3,17 199 2,26 151 1,57 

DANĚ A POPLATKY 32 0,42 483 8,70 92 1,05 154 1,60 

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽNOU 

ČINNOST 
2 0,03 84 1,51 91 1,03 96 1,00 

FINANČNÍ NÁKLADY 27 0,36 7 0,13 10 0,11 10 0,10 

MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY 0 0,00 82 1,48 -2 -0,02 61 0,63 

OSTATNÍ FINANČNÍ 

NÁKLADY 
22 0,29 7 0,13 10 0,11 10 0,10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvíce se na celkových nákladech podílely výkonová spotřeba a osobní náklady. Ve 

sledovaném období výkonová spotřeba zaznamenala rostoucí tendenci a osobní náklady 

naopak klesající tendenci. 

V roce 2011 výkonová spotřeba představovala 30,56% podíl na celkových nákladech 

a osobní náklady 59,32% a naopak v roce 2014 výkonová spotřeba zaznamenala nárůst na 

58,68% a osobní náklady pokles až na 27,99%, což pro firmu znamenal pozitivní vývoj.  
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Další velký podíl ve sledovaném období činily odpisy dlouhodobého majetku, který 

rostl z 0,82% na 8,32%. Ostatní provozní náklady naopak zaznamenal pokles z 8,20% na 

1,57%. 

Za zmínku stojí v roce 2012 daně a poplatky, které zaznamenaly nárůst podílu až na 

8,70%. Jiné náklady ve sledovaném období představovaly malé podíly celkových nákladů 

a to v rozmezí -0,02% až 2%.  

 

Obrázek 6. Vývoj struktury výnosů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z obrázku vývoje struktury výnosů je zřejmé, že tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb (společnost nemá výrobky, pouze poskytuje služby) představují největší podíl na 

celkových výnosech. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu se pohybují ve 

sledovaném období kolem 3-5%. Ostatní výnosy se pohybují od -3,45% do 1%.  
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Obrázek 7. Vývoj struktury nákladů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek vývoje struktury nákladů ukazuje, jak podíl výkonové spotřeby rostl a jak 

podíl osobních nákladů klesal. Ostatní náklady se pohybují v rozmezí -0,02% až 8,32%. 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

V této kapitole se zaměřím na analýzu pomocí poměrových ukazatelů a v rámci 

analýzy jsem provedl analýzu ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity.  

4.2.1 Ukazatel rentability  

V této kapitole se zabývám ukazateli rentability, kdy pro výpočet používám vzorec 

na rentabilitu celkového kapitálu (4), rentabilitu vlastního kapitálu (6), rentabilitu tržeb (7) 

a vzorec na rentabilitu dlouhodobého kapitálu (5). 
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Tabulka 11. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability  2011 2012 2013 2014 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) -18,83% 1,47% 1,66% 1,46% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -21,44% 9,47% 10,12% 8,40% 

Rentabilita tržeb (ROS) -10,13% 8,60% 5,55% 5,31% 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) -21,14% 9,13% 9,80% 8,15% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2011 byla firma ztrátová. Všechny rentability v tomto období vykazují 

záporné hodnoty. V následujících letech všechny rentability zaznamenaly kladné hodnoty, 

což znamená, že firma byla ve sledovaném období od roku 2012 do roku 2014 zisková. 

Hodnota ROE je důležitá pro stávající vlastníky nebo potenciální investory, čím vyšší 

hodnota, tím je vhodnější vložit vlastní kapitál do podniku. 

Rentabilita celkového kapitálu zaznamenala velmi nízké hodnoty v průměru 1,53% 

od roku 2012 do roku 2014. Obecně platí, že by se tento ukazatel měl pohybovat nad 7%, 

což dokazuje, že firma nehospodaří dobře s investicemi.  

Rentabilita tržeb dosáhla nejlepšího výsledku v roce 2012 a to hodnoty 8,60%. Tento 

ukazatel by se měl pohybovat kolem 8% a vykazovat rostoucí tendenci. Tabulka ale 

ukazuje klesající tendenci tohoto ukazatele od roku 2012 do roku 2014, což pro firmu 

znamená špatný vývoj.  
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Obrázek 8. Ukazatel rentability 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z obrázku je zřejmé, jak hodnoty se pohybovaly v záporných číslech, což 

dokazovalo, že firma byla v tomto období ztrátová. V následujících letech hodnoty 

zaznamenaly nárůst, ale ne moc velký, což pro firmu znamenal špatný vývoj. 

4.2.2 Ukazatel likvidity 

V této kapitole se zabývám analýzou ukazatele likvidity, kdy pro výpočet používám 

vzorce na běžnou (10), pohotovou (9) a okamžitou likviditu (8).  

Tabulka 12. Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2011 2012 2013 2014 

Běžná likvidita 5,75 0,22 0,28 0,33 

Pohotová likvidita 5,75 0,22 0,28 0,33 

Okamžitá likvidita 2,65 0,10 0,14 0,17 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2011 měly likvidity největší hodnoty za sledované období. V následujícím 

období se hodnoty snížily a v dalších letech znovu pomalu narůstaly.  
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Tabulka ukazuje, že běžná a pohotová likvidita mají stejné hodnoty. V roce 2011 

běžná likvidita ukazuje hodnotu 5,75, což ukazuje na to, že firma neměla problémy 

s platební neschopností. Avšak v následujících letech se hodnoty snížily pod stanovenou 

hranicí v rozmezí 1,5-2,5, což znamenalo pro firmu platební neschopnost. Pohotová 

likvidita je stejná jako běžná, jelikož firma nevede zásoby. U okamžité likvidity platí, že 

firma by se neměla dostat pod hodnotu 0,2, přitom doporučená hodnota se pohybuje od 0,7 

do 1,0, což ukazuje, že v roce 2011 firma byla schopná platit své závazky a v následujících 

letech opět tabulka ukazuje problémy v platební schopnosti firmy. Tyto nízké hodnoty 

likvidit byly ale způsobeny nárůstem krátkodobých závazků, a to především závazkem ke 

společníkům, u kterých nepředpokládám problémy s problémy s vymahatelností. Se 

splácením ostatních závazků společnost evidentně nemá problémy. Otázka je, proč je vklad 

evidován jako krátkodobý závazek vůči společníkům. Podle mého názoru by měl být 

evidován jako dlouhodobý závazek vůči společníkům, protože je evidentně delší než jeden 

rok. 

 

Obrázek 9. Ukazatel likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek ukazuje, že běžná a pohotová likvidita je stejná díky zásobám. V roce 2011 

všechny likvidity měly vysoké hodnoty nad doporučenou hodnotou, avšak v následujících 

letech se likvidity dostaly pod stanovené průměry hodnot. 
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4.2.3 Ukazatel zadluženosti 

V této kapitole se zaměřuji na ukazatele zadluženost, kdy pro výpočet zadluženosti 

používám vzorce pro celkovou zadluženost (11), úrokové krytí (14), koeficient 

samofinancování (12) a zadluženost vlastního kapitálu (13).  

Tabulka 13. Ukazatel zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost 11,49% 84,46% 83,63% 82,63% 

Zadluženost vlastního kapitálu 0,65% 3,66% 3,29% 3,02% 

Úrokové krytí -131,40 0,00 0,00 0,00 

Koeficient samofinancování  88,51% 15,54% 16,37% 17,37% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková zadluženost měla v prvním sledovaném roce hodnotu 11,49%, což 

naznačuje pozitivní vývoj firmy. V následujících letech se celková zadluženost prudce 

zvýšila až na hodnotu v průměru 83,87%. Hodnoty celkové zadluženosti by se měly 

pohybovat do 60% a obecně platí, že čím vyšší zadluženost, tím vyšší finanční riziko a tím 

pádem by věřitelé nemuseli půjčovat žádné finance. 

U zadluženosti vlastního kapitálu platí, že u stabilních firem by se zadluženost měla 

pohybovat od 80% do 120% a tedy platí, že čím menší hodnota, tím vyšší zadluženost 

firmy. Tabulka ukazuje, že ve sledovaném období firma dosahuje zadluženosti v průměru 

2,66%.  

Úrokové krytí firmy v roce 2011 zaznamenala hodnotu -131,40, což zapříčinil 

záporný výsledek hospodaření za běžnou činnost. Optimální hodnoty úrokového krytí by 

se měly pohybovat nad hodnotou 2, což pro podnik znamená, že ve sledovaném období 

měla firma velké problémy splácet úvěry. V následujících letech je úrokové krytí nulové, 

jelikož firma nevedla nákladové úroky.  
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Posledním ukazatel zadluženosti je koeficient samofinancování. Ve sledovaném 

období koeficient zaznamenal v roce 2011 vysokou hodnotu až 88,51%, což vedlo k tomu, 

že firma dosahovala dostačujícího zisku. V následujících letech se hodnoty snížily až na 

hodnoty v průměru 16,43%. 

 

Obrázek 10. Celková zadluženost 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jde vidět, jak celková zadluženost z roku 2011 prudce narostla na hodnoty v průměru 

83,87%, což znamenal pro firmu špatný vývoj v následujících letech.  
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Obrázek 11. Zadluženost vlastního kapitálu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zadluženost vlastního kapitálu obdobně jako celková zadluženost z roku 2011 

narostla z 0,65% na 3,66%, ale v dalších letech zaznamenala klesající tendenci až na 

3,02%. 

 

Obrázek 12. Úrokové krytí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V  roce 2011 kleslo úrokové krytí na hodnotu -131,40 a v následujících letech bylo 
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Obrázek 13. Koeficient samofinancování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Koeficient samofinancování zpočátku výrazně klesl z 88,51% na 15,54, ale 

v následujících letech zaznamenal koeficient mírnou rostoucí tendenci až na 17,37%. 

4.2.4 Ukazatel aktivity 

V této kapitole se budu zabývat ukazatelem aktivity a v rámci analýzy vypočítám 

aktivitu pomocí vzorců pro rychlost obratu aktiv (15), dobu obratu aktiv (16), rychlost 

obratu pohledávek (17) a dobu obratu pohledávek (18).  

Tabulka 14. Ukazatel aktivity 

Ukazatele aktivity 2011 2012 2013 2014 

Rychlost obratu aktiv 
1,87 0,26 0,37 0,40 

Dobra obratu aktiv   
195,47 1413,53 989,59 914,90 

Rychlost obratu pohledávek 
5,09 2,60 3,16 2,90 

Doba obratu pohledávek 
71,71 140,52 115,57 125,95 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rychlost obratu aktiv ve sledovaném období zaznamenala pokles z hodnoty 1,87 na 

hodnotu 0,26. Od roku 2012 hodnota vykazuje rostoucí tendenci, avšak ne moc velkou, 

v roce 2014 dosáhla hodnoty 0,40. Ve sledovaných letech, kromě roku 2011, podnik 

nedosahuje minimální hodnoty 1, což znamená, že aktiva se v letech 2012 až 2014 obrátí 

v průměru 0,34 krát za rok.  

Doba obratu aktiv v roce 2012 prudce narostla z hodnoty 195,47 dnů až na 1413,53 

dnů v roce 2012. V následujících letech se hodnoty sice snížily, ale stále dosahovaly 

vysokých hodnot v průměru 952,25 dnů, což znamená pro firmu špatný vývoj. 

Z výsledků rychlosti obratu pohledávek je patrné, že firma měla problémy se 

splacením pohledávek věřitelům. Od roku 2012 do roku 2014 zaznamenala rychlost obratu 

pohledávek nízké hodnoty, což znamenalo pro firmu prodloužení doby splatnosti věřiteli, 

což jde vidět i na době obratu pohledávek. Obecně platí, že doba obratu pohledávek by se 

měla pohybovat v hodnotách menších než 30 dní a ukazatel by neměl přesáhnout hodnotu 

90 dní, což jak jde vidět z tabulky, v roce 2011se hodnota nedostala přes stanovenou 

hranici 90 dní. V následujících letech hodnoty ale přesáhly stanovenou hranici a 

pohybovaly se v průměru 127,35 dnů, což vedlo k prodloužení doby splatnosti věřitelům.  

 

Obrázek 14. Rychlost obratu aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2011 hodnota rychlosti obratu aktiv klesla z 1,87 na 0,26 a v následujících 

letech jde vidět, jak rychlost obratu aktiv rostl až na hodnotu 0,40 v roce 2014. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2011 2012 2013 2014

P
o
če

t 
o
b
ra

tů
 z

a 
ro

k
 

Období 

Rychlost obratu aktiv 

Rychlost obratu aktiv



Marek Švábík: Ekonomická analýza vybrané firmy 

2016  38 

 

Obrázek 15. Doba obratu aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z obrázku je zřejmé, jak z roku 2011 zaznamenala doba obratu aktiv nárůst 

z hodnoty 195,47 na hodnotu 1413,53 v roce 2012 a poté hodnoty klesaly do hodnoty 

914,90 v roce 2014. 

 

Obrázek 16. Rychlost obratu pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rychlost obratu pohledávek ve sledovaném období se pohybuje v nízkých 

hodnotách. Nejnižší hodnotu, jak jde vidět z obrázku, dosáhl ukazatel v roce 2012 a to 

2,60.  

 

Obrázek 17. Doba obratu pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doba obratu pohledávek zaznamenala nejvyšší hodnotu v roce 2012 a to140,52. Jak 

jde vidět z obrázku, ukazatel zaznamenal vysoké hodnoty, což pro firmu znamenalo 

prodloužení doby splatnosti věřitelům.  
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5 ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení stavu společnosti TESTSTAV s r. o., za 

pomocí provedené finanční analýzy, která vycházela z poskytnutých účetních výkazů 

společnosti za sledované období 2011-2014. Byly provedeny analýzy absolutních a 

poměrových ukazatelů, a to především horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty, a ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity sledované 

společnosti. 

Z vypracované horizontální analýzy rozvahy vyplývá, že aktiva i pasiva ve 

sledovaném období prudce narostla. Největší vliv na tom měla hodnota dlouhodobého 

majetku, která zaznamenala nárůst o 1259,78% a také hodnota oběžných aktiv, především 

pak suma krátkodobých závazků. Tyto zaznamenaly nárůst až o 4863%. Z vertikální 

analýzy rozvahy vyplývá, že největší podíl dosáhly v roce 2011 oběžná aktiva a vlastní 

zdroje u pasiv. V následujících obdobích měl největší podíl z celkových aktiv dlouhodobý 

majetek a cizí zdroje u celkových pasiv. 

Výsledkem horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty bylo zjištění, že výnosy 

společnosti zaznamenaly od roku 2013 rostoucí tendenci stejně jako náklady. U vertikální 

analýzy výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že ve sledovaném období měly největší podíl 

na celkových výnosech tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, a to v průměru 96,74%. 

Jednalo se o prodej služeb z převažujícího předmětu činnosti společnosti a pronájmu 

nebytových prostor. U pronájmu nebytových prostor je třeba uvést, že areál v Heřmanicích 

měl při samotném pořízení obsazenost 15%. V roce 2014 už obsazenost areálu nájemníky 

dosahovala 40%. Areál se po celou dobu od pořízení opravuje a modernizuje, v roce 2016 

se počítá s obsazeností už 80%. K areálu v Heřmanicích lze ještě dodat, že se nachází 

v perspektivní průmyslové zóně města Ostravy, blízko samotného městského centra. Na 

volných nevyužitých pozemcích areálu, které se nachází blízko přilehlé silnice, bych 

doporučil společnosti vytvořit např. recyklační centrum stavebních materiálů. Jednalo by 

se o logickou přidruženou výrobu, která se v blízkém okolí nevyskytuje. Stavební odpad je 

v recyklačních centrech nadrcen, tříděn a následně znovu využit ve stavebnictví. Jde o 

pozitivní trend, kdy odpad se neukládá na skládky komunálního odpadu, kde navíc 

zbytečně zabírá místo a samotné uložení je zpoplatněno. Společníci firmy vlastní další 

společnosti, které se mimo jiné i zabývají demolicemi a proto i pro ně se jedná o zajímavou 
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možnost jak zvýšit výnosy na jedné straně a snížit náklady u dalších společností, které 

majitelé společnosti TESTSTAV s r. o. vlastní. Na celkových nákladech společnosti měly 

největší podíly výkonová spotřeba a osobní náklady. Výkonová spotřeba zaznamenala 

rostoucí trend a naopak osobní náklady od roku 2011, kdy vlastnili společnost původní 

majitelé, klesající tendenci. Vedení společností se povedlo při menších nákladech na mzdy, 

přesněji řečeno při nižším počtu zaměstnanců, dosáhnout vyšších a rostoucích výnosů. 

Také při přehledech o provedených zakázkách jsem zjistil, že společnost provádí 

svou činnost pouze v Moravskoslezském kraji. Při zkušenostech a kvalitách zaměstnanců, 

by stálo za úvahu rozšířit svou činnost pomocí nových provozoven na kraje, ve kterých 

působí stejné stavební firmy např. při stavbě dálnic a mostů, které jsou již nyní obchodními 

partnery společnosti. Nejednalo by se o nijak veliké investice a mohlo by to přinést do 

společnosti nové možnosti a i zvýšené výnosy a větší zisk. 

Z ukazatele rentability jsem zjistil, že v roce 2011 všechny rentability vykazovaly 

záporné hodnoty. V následujících letech sledovaného období, však tyto hodnoty přešly do 

kladných čísel, avšak velmi nízkých a pohybovaly se pod doporučenou hranicí. 

Analýza dle ukazatele likvidity ukazuje, že v roce 2011 všechny likvidity 

zaznamenaly vysoké a tedy uspokojivé hodnoty. V následujících letech sledovaného 

období však jejich hodnoty klesly pod stanovenou hranici.  

Dle ukazatele zadluženosti, jsou v roce 2011 hodnoty jak její celkové zadluženosti, 

tak i zadluženost vlastního kapitálu, úrokové krytí a koeficient samofinancování pozitivní. 

V následujících letech však tyto ukazatele přešly do hodnot negativních. Ve sledovaném 

období vykazuje negativní hodnoty také ukazatel aktivit společnosti. 

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že firma prochází špatným vývojovým 

obdobím, podrobnější analýzou zjistíme, že tomu tak není. Neuspokojivé výsledky 

ukazatele zadluženosti a aktivity byly zapříčiněny přijatou půjčkou na nákup nového areálu 

v Ostravě-Heřmanicích, ve kterém také probíhaly jeho opravy. Jak jsem již uvedl dříve, 

díky nové vlastnické struktuře, vzrostly výnosy sledované společnosti z 6 515 milionu 

korun v roce 2011, na 9 517 milionu korun v roce 2014 a náklady této společnosti poklesly 

z 4 473 milionu korun v roce 2011 na 2 693 milionu korun v roce 2014 (viz příloha 2), což 

ukazuje na dobrý vývoj. 
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Největší podíl na zadluženosti má tedy bezúročná půjčka společníků poskytnuta 

společnosti ve výši 18 410 tisíc. Společníci předpokládají, že vklad po modernizaci areálu 

se jim vrátí do roku 2022 a není proč v současné době polemizovat, že by tomu nemělo 

opravdu tak být. 

Tady jsem doporučil společníkům, aby uvažovali o převedení této půjčky na 

příplatek k vlastnímu kapitálu. Dobrovolně může společník poskytnout příplatek i 

v případě, když tak nestanoví společenská smlouva, a to i nad hodnotu poloviny výše 

základního kapitálu. K tomu, aby společník příplatek mohl poskytnout, je třeba souhlasu 

valné hromady. Příplatek nemá vliv na výši vkladu společníka, ani na výši základního 

kapitálu společnosti. Pokud společnost později zjistí, že poskytnuté příplatky již dále 

nepotřebuje, může je společníkům vrátit, avšak pouze v rozsahu, v jakém převyšuje ztráty 

společnosti.   

Velikou výhodou je, že takový příplatek je evidován na účtu kapitálových fondů a 

tedy ve vlastních zdrojích společnosti místo cizích zdrojů, přesněji v závazcích vůči 

společníkům, kde je evidován nyní a společnost tím pádem vykazuje zadluženost. 

Dle mého názoru lze oprávněně předpokládat, že společnost jde správným směrem a 

v příštích letech dojde k výraznému zlepšení ekonomické situace firmy. Pokud by 

společníci přistoupili na mé doporučení, co se týče příplatku k vlastnímu kapitálu, 

společnost by vykazovala velmi dobré výsledky už dnes. Mé ostatní doporučení ke zvýšení 

výnosů směřují spíše k využití lidských zdrojů a nevyužitých pozemků, které společnost už 

vlastní. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

s.r.o. společnost s ručením omezením 

spol. společnost 

EBIT Earnings before interests and taxes (zisk před zdaněním a úroky) 

EAT Earnings after taxes (zisk po zdanění) 

EBT Earnings before taxes (zisk před zdaněním) 

ROA Return on assets (ukazatel rentability celkového kapitálu) 

ROE Return on equity (ukazatel rentability vlastního kapitálu) 

ROCE Return on capital employed (ukazatel rentability celkového 

dlouhodobého majetku) 

ROS Return on sales (ukazatel rentability tržeb) 

AZ absolutní změna 

RZ relativní změna 
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Příloha 1. Rozvaha firmy TESTSTAV s.r.o. v letech 2011-2014 

ROZVAHA (hodnoty vedené v tis.) 

  2011 2012 2013 2014 

Aktiva celkem  3 489  21 960  23 170  23 855  

Pohledávky za upsaný základní kapitál         

Dlouhodobý majetek 1 280  17 866  17 542  17 200  

Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  26  

Zřizovací výdaje         

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti         

Software         

Ocenitelná práva       26  

Goodwill         

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek         
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek         

Dlouhodobý hmotný majetek 1 280  17 866  17 542  17 174  

Pozemky 871  871  871  871  

Stavby 253  15 344  15 233  15 282  

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 156  1 651  1 438  1 021  

Pěstitelské celky trvalých porostů         

Základní stádo a tažná zviřata         

Jiný dlouhodobý hmotný majetek         

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek         
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek         

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  

Podíly v ovládaných a řízených osobách         
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem         

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly         
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 
účetním jednotkám pod podstatným vlivem         

Jiný dlouhodobý finanční majetek         

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek         

Oběžná aktiva 2 132  4 069  5 401  6 454  

Zásoby 0  0  0  0  

Materiál         



Marek Švábík: Ekonomická analýza vybrané firmy 

2016  2 

Nedokončená výroba a polotovary         

Výrobky         

Zvířata         

Zboží         

Poskytnuté zálohy na zásoby         

Dlouhodobé pohledávky 0  70  -33  -152  

Pohledávky z obchodních vztahů   -53  -53  -172  

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami         
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem         
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení         

Dlouhodobé poskytnuté zálohy     81  81  

Dohadné účty aktivní   113  10  10  

Jiné pohledávky   10  -71  -71  

Odložená daňová pohledávka         

Krátkodobé pohledávky 1 150  2 181  2 717  3 295  

Pohledávky z obchodních vztahů 1 072  2 183  2 706  3 284  

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami         
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem         
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení         

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

Stát - daňové pohledávky   7  11  11  

Krátkodobé posyktnuté zálohy 68  -9      

Dohadné účty aktivní 10        

Jiné pohledávky         

Krátkodobý finanční majetek 982  1 818  2 717  3 311  

Peníze 52  481  1 322  1 778  

Účty v bankách 930  1 337  1 395  1 533  

Krátkodobé cenné papíry a podíly         

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek         

Časové rozlišení 77  25  227  201  

Náklady příštích období 77  25  227  201  

Komplexní náklady příštích období         

Příjmy příštích období         

          

Pasiva celkem 3 489  21 960  23 170  23 855  

Vlastní kapitál 3 088  3 412  3 794  4 143  

Základní kapitál 300  300  300  300  

Základní kapitál 300  300  300  300  
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Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly         

Změny základního kapitálu         

Kapitálové fondy 0  0  0  0  

Emisní ažio         

Ostatní kapitálové fondy         

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků         

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách         

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 30  30  30  30  

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 30  30  30  30  

Statutární a ostatní fondy         

Výsledek hospodaření z minulých let 3 420  2 760  3 082  3 465  

Nerozdělený zisk minulých let 3 420  3 420  3 742  4 125  

Neuhrazená ztráta minulých let   -660  -660  -660  

Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) -662  322  382  348  

Cizí zdroje 401  18 548  19 376  19 712  

Rezervy 10  10  10  10  

Rezervy podle zvláštních právních předpisů         

Rezerva na důchody a podobné závazky         

Rezervna na daň z příjmů   10  10  10  

Ostatní rezervy 10        

Dlouhodobé závazky 20  125  125  125  

Závazky z obchodních vztahů         

Závazky k ovládaným a řízeným osobám         
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem         
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení         

Dlouhodobé přijaté zálohy         

Vydané dluhopisy         

Dlouhodobé směnky k úhradě         

Dohadné účty pasivní   105  105  105  

Jiné závazky         

Odložený daňový závazek 20  20  20  20  

Krátkodobé závazky 371  18 413  19 241  19 577  

Závazky z obchodních vztahů 21  301  312  493  

Závazky k ovládaným a řízeným osobám         
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem         
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení   17 700  18 410  18 410  

Závazky k zaměstnancům 127  98  128  123  
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Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 82  56  72  68  

Stát - daňově závazky a dotace 36  248  293  415  

Krátkodobé přijaté zálohy         

Vydané dluhopisy         

Dohadné účty pasivní 105        

Jiné závazky   10  26  68  

Bankovní úvěry a výpomoci 0  0  0  0  

Bankovní úvěry dlouhodobé         

Krátkodobé bankovní úvěry         

Krátkodobé finanční výpomoci         

Časové rozlišení 0  0  0  0  

Výdaje příštích období         

Výnosy příštích období         
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Příloha 2. Výkaz zisku a ztráty firmy TESTSTAV s.r.o. v letech 2011-2014 

Výkaz zisku a ztrát (hodnoty vedené v tis.) 

      2011 2012 2013 2014 

1 I Tržby za prodej zboží     17    

2 A Náklady vynaložené na prodej zboží         

3 + Obchodní marže 0  0  17  0  

4 II Výkony 
6 

515  
5 

686  
8 

529  
9 

517  

5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 
6 

515  
5 

686  
8 

529  
9 

517  

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

7 II. 3 Aktivace         

8 B Výkonová spotřeba 
2 

304  
2 

289  
5 

003  
5 

646  

9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 881  664  
2 

262  
2 

052  

1
0 B. 2 Služby 

1 
423  

1 
625  

2 
741  

3 
594  

1
1 + Přidaná hodnota 

4 
211  

3 
397  

3 
543  

3 
871  

1
2 C Osobní náklady 

4 
473  

2 
043  

2 
592  

2 
693  

1
3 C. 1 Mzdové náklady 

3 
054  

1 
513  

1 
917  

2 
000  

1
4 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 350        

1
5 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

1 
019  514  652  678  

1
6 C. 4 Sociální náklady 50  16  23  15  
1
7 D Daně a poplatky 32  483  92  154  
1
8 E Odpisy investičního majetku 62  383  805  800  
1
9 III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 76  174  528  419  
2
0 

III. 
1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 71  174  528  419  

2
1 

III. 
2 Tržby z prodeje materiálu 5        

2
2 F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0  0  0  0  
2
3 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku         
2
4 F.2 Prodaný materiál         
2
5 G Změna stavu rezerv a opravných položek -221        
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2
6 IV. Ostatní provozní výnosy 28        
2
7 H Ostatní provozní náklady 618  176  199  151  
2
8 V. Převod provozních výnosů         
2
9 I. Převod provozních nákladů     0  0  
2
9 * Provozní výsledek hospodaření -649  486  383  492  

3
0 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů         
3
1 J. Prodané cenné papíry a vklady         

3
2 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  

3
3 

VII. 
1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině         

3
4 

VII. 
2 Výnosy z ostatních CP a vkladů         

3
5 

VII. 
3 Výnosy z ostatních finančních investic         

3
6 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku         

3
7 K. Náklady finančního majetku         
3
8 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů         
3
9 L. Náklady z přecenění CP a derivátů         
4
0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti         
4
1 X. Výnosové úroky 1        
4
2 N. Nákladové úroky 5        

4
3 XI. Ostatní finanční výnosy 15  10  100  23  
4
4 O Ostatní finanční náklady 22  7  10  10  
4
5 XII. Převod finančních výnosů         

4
6 P. Převod finančních nákladů         

4
7 * Finanční výsledek hospodaření -11  3  90  13  

4
8 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 2  84  91  96  

4
9 Q1. splatná   84  91  96  

5
0 Q2. odložená 2        

5
1 ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost -662  405  382  409  

5
2 XIII. Mimořádné výnosy         

5
3 R. Mimořádné náklady   82  -2  61  

5
4 S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  0  0  0  
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5
5 S1. splatná         

5
6 S2. odložená         

5
7 * Mimořádný výsledek hospodaření 0  -82  2  -61  

5
8 T Převod podílu na HV společníkům         

5
9 *** Výsledek hospodaření za účetní jednotku -662  323  384  348  

6
0   Výsledek hospodaření před zdaněním -660  407  475  444  

 

 


