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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce „Hospodaření vybrané společnosti ve sledovaném 

období“ je finanční zdraví vybrané společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a 

praktickou část. Teoretická část popisuje vybrané metody finanční analýzy potřebné 

k samotné analýze. Praktická část je zaměřena na aplikování popsané metodiky na 

vybranou společnost. Na závěr jsou poté výsledky společnosti zhodnoceny a je vyvozen 

vývoj společnosti do budoucna. 
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ABSTRACT 

The subject of this bachelor thesis “The Economic Activity of the Selected Company 

in a Monitored Period of Time” is the financial health of the selected company. The thesis 

is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes chosen 

methods of the financial analysis which are essential for the analysis itself. The practical 

part is focused on the application aforementioned methods on the selected company. In 

conclusion, the results are evaluated and the future prospects of the company are deduced. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce na téma „Hospodaření vybrané společnosti ve sledovaném období“ 

sleduje finanční zdraví společnosti STROJFERR, s.r.o., u níž bude a vyhodnoceno finanční 

zdraví. K naplnění cíle práce budou použity vybrané metody finanční analýzy.  

Přičemž finančně zdravá bude sledovaná společnost tehdy, bude-li schopna včas 

splácet své závazky, a to i do budoucna. 

Datovými podklady pro tuto bakalářskou práci jsou rozvahy, výkazy zisků a ztrát, ale 

také cash flow společnosti a vybrané informace z účetních uzávěrek společnosti 

STROJFERR, s.r.o. a to za období let 2008-2015. Z výsledku analýzy vyplývá dosavadní 

vývoj společnosti a s tím spojená možnost směřování podniku do budoucna. 

Společnost je velice dobře konkurenceschopná, jelikož v moravskoslezském kraji 

není mnoho společnosti mající stejný předmět podnikání, ale všechny konkurenční 

společnosti se rovněž potýkají s důsledky krize v oblasti hlubinné těžby. Společnost 

dodává své důlní stroje a příslušenství hlavně do dolů na Ostravsku a Karvinsku, ale i do 

zahraničí. 

Cílem této bakalářské práce, na základě analýzy hospodaření společnosti 

STROJFERR, s.r.o. za vybrané období, je identifikovat její hospodářské problémy a zjistit, 

jak ji ovlivnil dopad hospodářské krize a krize v oblasti hlubinné těžby. 

 Ze získaných výsledků a závěrů budou odvozena doporučení pro další průběh 

fungování a orientování společnosti do budoucna. 

Společnost bude sledována v období mezi léty 2008–2015, což je dostatečně dlouhá 

doba na to, aby byl vidět právě průběh a dopad zmíněných krizí na fungování podniku. 

Všechny ideální doporučené hodnoty budou použity z odborné literatury.  
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2 TEORETICKÉ SOUVISLOSTI A METODICKÝ POSTUP 

Finančně zdravý podnik je ten, který nemá problémy se svou schopnosti včas splácet 

závazky, existují však i případy, kdy i zdravý podnik není schopen závazky splácet. Při 

nepříznivém vývoji peněžních toků, může být ohrožen život (existence) podniku. Důležitá 

podmínka finančního zdraví je rovněž perspektiva dlouhodobé likvidity – včasné úhrady za 

závazky i v budoucnosti. Ovlivňuje jí poměr mezi vlastními a cizími zdroji v celkové 

finanční struktuře podniku. Čím menší podíl cizích zdrojů signalizuje menší zranitelnost 

podniku a takový podnik je i jistější investicí pro investory. Finanční zdraví závisí také na 

výnosnosti kapitálu vloženého do podnikání, čím je výnosnost vyšší, tím pevnější je zdraví 

podniku.  

Podniky s pevnějším zdravím mají také větší šanci na získání externích zdrojů 

financování bez problému a za výhodných podmínek. Externími zdroji financování se 

rozumí bankovní úvěry, úspěšný prodej podnikových obligací nebo emisemi nových akcií. 

Rovněž zdravý podnik je i takový, který minimalizuje externí zdroje a svůj rozvoj je 

schopen zajistit jen interními zdroji. [1] 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza, která je neodmyslitelnou součástí systematického řízení podniku 

po finanční stránce, posuzuje finanční zdraví podniku. Je to zpětná vazba všech aktivit 

vybrané společnosti, tzn., že odhalí, kam v jednotlivých oblastech finančního řízení se 

společnost dostala, jakých finančních cílů se ji podařilo dosáhnout, ale také jakých 

finančních cílů se společnosti dosáhnout nepodařilo, nebo v čem pokulhává. 

Finanční analýza má za úkol zjistit, kteří činitelé a s jak velkou intenzitou přispěli 

k finanční situaci, ve které se aktuálně společnost nachází. Prezentuje tedy základní 

informace potřebné k posouzení stavu finančního zdraví společnosti a je nezbytná do 

budoucna pro rozhodování o finanční stránce společnosti. [4] Hlavním zdrojem informací 

pro vytvoření finanční analýzy jsou účetní uzávěrky společnosti.  

Výsledky, kterých finanční analýza dosáhne, jsou zdrojem informací nejen samotné 

společnosti pro finanční řízení, ale poskytuje informace také třetím subjektům, např. 

investorům, věřitelům, státním orgánům atd. Ukazatelé finanční analýzy jsou také 

základem pro hodnocení společnosti, když společnost žádá o podnikatelský úvěr u banky. 
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Od výsledků hodnocení se rovněž odvíjí také cena, za kterou se zaplatí bankovní produkty. 

I pro žádost o dotace z fondů Evropské unie se vyhotovuje finanční analýza. [5] 

2.2 Podklady pro finanční analýzu 

V bakalářské práci budou použity tyto podklady: 

 Rozvaha 2.2.1

Rozvaha se skládá z aktiv a pasiv. Aktiva jsou majetek společnosti, nebo 

hospodářské prostředky. Pasiva jsou prostředky, ze kterých jsou financována aktiva.  

Aktiva se musí rovnat pasivům. [6] 

Aktiva se skládají ze: 

- Stálých aktiv 

- Oběžných aktiv 

- Přechodných aktiv 

Pasiva se skládají z: 

Vlastního kapitálu 

- Cizích zdrojů 

- Ostatních pasiv 

 Výkaz zisků a ztrát 2.2.2

Je vztah mezi výnosy za určité období a náklady, které jsou potřebné na jejich 

vytvoření. Výkaz zisků a ztrát informuje o tom, jakého hospodářského výsledků společnost 

dosáhla. 

Výnosy jsou souhrn všech peněžních prostředků získaných ze všech činností 

společnosti. Náklady jsou peněžní hodnoty, které jsou vynaložené v daném období 

k získání výnosů. [7]  

Výnosy se skládají z: 

- Provozních výnosů 

- Finančních výnosů 

- Mimořádných výnosů 
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Toto složení výnosů platilo do konce roku 2015. Od roku 2016 má výkaz zisků a 

ztrát jinou strukturu. 

Náklady se skládají z: 

- Spotřebované nákupy 

- Služby 

- Osobní náklady 

- Daně a poplatky 

- Jiné provozní náklady 

- Odpisy, rezervy, opravné položky v provozní oblasti 

- Finanční náklady 

- Rezervy a opravné položky finančních nákladů 

- Mimořádné náklady 

- Daně z příjmů a převodové účty 

 Výkaz cash flow 2.2.3

Neboli výkaz peněžních toků, je důležitým prvkem při analýze finančního vývoje 

společnosti. Výkaz peněžních toků značí, jaké byly příjmy a výdaje za určité období. Tyto 

příjmy a výdaje se dělí do tří skupin: 

1. Cash flow z provozní činnosti 

2. Cash flow z investiční činnosti 

3. Cash flow z finanční činnosti 

Výkaz cash flow popisuje, jaká je výše příjmu a výdajů v určitém období, na rozdíl 

od výsledovky, popisující výši výnosu a nákladů.  

Analýza cash flow sleduje, jak společnost utrácela (investiční činnost, splácení 

dlouhodobého úvěru, …), nebo jak naopak své příjmy získala (vklad do základního 

kapitálu, pokles pohledávek z obchodního styku, …) [5] 

Existují dvě metody zjišťování cash flow: 

- Nepřímá metoda 

- Přímá metoda 
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Nepřímou metodu tvoří tyto složky: 

P) Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 

A) Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

B) Čistý peněžní tok z investiční činnosti 

C) Čistý peněžní tok z finanční činnosti  

F) Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 

R) Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního 

období 

2.3 Vybrané metody finanční analýzy 

Finanční analýza, to je soubor sestavený z logických kroků, vzájemně na sebe 

navazujících. 

V prvním kroku je potřeba vybrat vhodné ukazatele a metody, jakými budou 

vyčísleny. Jak už bylo řečeno, podklady důležité pro jednotlivé metody jsou získávány u 

účetních výkazů.  

V dalším kroku by mělo dojít k porovnání získaných dat s daty konkurence v daném 

odvětví, dále pak porovnání s historickými výsledky společnosti, porovnání s plánem a v 

případě velké společnosti také porovnání dat mezi odděleními podniku. 

Dále by mělo dojít k porovnání vztahů mezi jednotlivými ukazateli finanční 

výkonosti dané společnosti. Je-li potřeba, tak najít případné příčiny, proč je podnik ve 

špatném stavu. [4] 

Z toho vyplývá, že nakonec se musí ze zjištěných skutečnosti o hospodaření vybrané 

společnosti ve sledovaném období vyvodit závěry a doporučení plánu do dalších let proto, 

aby se společnost vymanila ze stavu, který je nedostačující.  

Pro účely bakalářské práce budou použity následující vybrané metody, které budou 

zároveň sloužit i jako metodický postup, díky kterému budou prováděny výpočty. 

- Analýza absolutních ukazatelů 

- Poměrová analýza 

- Ukazatel rentability 

- Ukazatel zadluženosti 

- Ukazatel likvidity 
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- Ukazatel produktivity práce 

- Ukazatele aktivity 

- Ukazatele na bázi cash flow 

 Analýza absolutních ukazatelů 2.3.1

Vertikální a horizontální rozbor finančních výkazů je výchozím bodem finanční 

analýzy. Jak vertikální, tak horizontální analýza umožňuje vidět absolutní údaje z účetních 

výkazů v určitých relacích a v určitých souvislostech. Strukturu finančního výkazu 

vztaženou k nějaké smysluplné veličině sleduje vertikální analýza. Vývoj zkoumané 

veličiny v čase, ve vztahu k minulému účetnímu období sleduje naopak horizontální 

analýza. [2] 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza kvantifikuje meziroční změny. K jejím zjištění lze použít 

několik použitelných postupů. Nejpoužívanější jsou indexy, srovnávající hodnoty stejných 

ukazatelů ve dvou obdobích jdoucích po sobě. [2] Matematicky se definují indexy pomocí 

vzorce: 

𝐼𝑡/𝑡−1
𝑖 =

𝐵𝑖(𝑡)

𝐵𝑖(𝑡 − 1)
    (1) 

- 𝐼𝑡/𝑡−1
𝑖  představuje procentní změnu položky v porovnávaném období, 

- i představuje hodnota bilanční položky, 

- t představuje čas, 

- 𝐵𝑖(𝑡) představuje index, který odráží vývoj položky v relaci k minulému časovému 

období 

Nelze-li index vypočítat, nebo v situaci, kdy byla položka v minulém období velmi 

malá a následně v dalším období vzrostla, je lépe místo indexu použít ke kvantifikaci 

diference. [2] Matematicky se definují diference pomocí vzorce:  

 𝐷𝑡/𝑡−1
𝑖 = 𝐵𝑖(𝑡) − 𝐵𝑖(𝑡 − 1)   (2) 

- 𝐷𝑡/𝑡−1
𝑖  představuje změnu oproti minulému období 

- t představuje čas 

- Bi představuje hodnotu bilanční položky i 
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Vertikální analýza 

Vertikální analýza porovnává položky ve finančních výkazech se zvolenou vztažnou 

veličinou, reprezentující sumu jednotlivých položek. [2] Matematický lze definovat 

pomocí vzorce:  

𝑃𝑖 =  
𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑖
   (3) 

- Pi představuje procentní podíl položky rozvahy nebo VZZ ve sledovaném roce 

- Bi představuje velikost položky bilance 

- ∑ 𝐵𝑖 představuje sumu hodnot položek v rámci určitého celku  

-  i představuje sledovaný rok 

V případě rozvahy volíme jako sumu položek bilanční sumu. Další jednotlivé 

položky rozvahy odráží při tomto poměru procentní podíl na bilanční sumě.   

Aktiva a pasiva se analyzují odděleně. Podle výše jednotlivých položek různě 

likvidních aktiv na bilanční sumě můžeme určit majetkovou strukturu – jaké složení 

majetku je potřebné pro podnikovou aktivitu. Naopak analyzováním strany pasiv lze zjistit 

kapitálovou strukturu – z čeho je majetek společnosti financován. 

Vyhotovená vertikální analýza zisků a ztrát společnosti ukazuje, z jakých činností do 

společnosti přitékají zisky a za jak vysokých nákladů jsou generovány.  

 Poměrová analýza 2.3.2

Poměrová analýza definuje vztah mezi položkami, za pomoci jejich podílů. Existuje 

mnoho poměrových ukazatelů a záleží na osobě provádějící analýzu, které ukazatele si 

vybere. Měl by si ale vybrat takové ukazatele, které budou mít pro společnost nejvíce 

vypovídající hodnotu. Poměrové ukazatele se člení na: [2] 

- Ukazatel rentability 

- Ukazatel zadluženosti 

- Ukazatel likvidity 

- Ukazatel produktivity práce 

- Ukazatele aktivity 
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- Ukazatele na bázi cash flow 

Ukazatel rentability 

Nejsledovanější ukazatel díky tomu, že informuje o efektu, jakého bylo vloženým 

kapitálem dosaženo. Vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu do společnosti. [2]  

Nejobecnější tvar ukazatele rentability je:  

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100  [%]         (4) 

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) 

Měl by ukazovat, jakého zisku bylo dosaženo z celkových aktiv. Protože celková 

aktiva jsou financována jak vlastním, tak i cizím kapitálem. Do čitatele je vhodné 

dosazovat zisk pro vlastníky, věřitele a stát – tím je tzv. EBIT provozní zisk, který 

posuzuje výkonnost podniku bez ohledu na zvolený způsob financování (úrok) a zdanění. 

[2] 

Ukazatel rentability celkových aktiv se vypočítá pomocí vzorce:  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100  [%]          (5) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Měří z vlastního kapitálu míru ziskovosti. Vlastníci zjišťují za pomocí ROE, zdali se 

jim riziko podnikání vyplácí. Pokud je ziskovost z vlastního kapitálu malá a riziko 

podnikání vysoké, bude investor hledat novou formu investování, jako je termínovaný 

vklad, cenné papíry aj. Protože se do jmenovatele dosazuje vlastní kapitál, do čitatele se 

dosadí zisk plynoucí vlastníkům – EAT. [3] 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu se vypočítá pomocí vzorce:  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100  [%]          (6) 
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Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Ukazuje zisk vztaženy k tržbám. Charakterizuje tržní uznání výkonů podniku. 

Jmenovatel obsahuje tržby za vlastní výkony a do čitatele se může dosadit jak čistý zisk 

(EAT) – výsledek hospodaření za účetní období, tak i provozní zisk před zdaněním 

(EBIT), který je vhodnější v případě cenové kalkulace. [3] 

Ukazatel rentability celkových aktiv se vypočítá pomocí vzorce:  

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 ∗ 100  [%]           (7) 

Ukazatel zadluženosti 

Vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji sleduje ukazatel zadluženosti, který také 

měří rozsah, v jakém podnik využívá k financování dluhy. To že je zadluženost společnosti 

jakkoli vysoká, ještě nemusí být negativní charakteristikou společnosti. Naopak, v dobře 

fungující společnosti může vysoká finanční páka přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. 

Když se provádí analýza zadluženosti, je důležité ve výroční zprávě zjistit objem majetku, 

který společnost pořídila na leasing, který mnohé společnosti využívají, protože aktiva 

získaná prostřednictvím leasingu se v rozvaze neobjevují. Objevují se pouze jako náklady 

ve výkazu zisku a ztráty, proto je důležité, aby analytik při vyhotovování analýzy 

zadluženosti využívat především na ukazatele na bázi výsledovky. [2] 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100  [%]             (8) 

Ukazatel likvidity 

Ukazatel likvidity charakterizuje, jak je společnost schopna dostát svým závazkům. 

Likvidita je též definována jako souhrn všech potencionálně likvidních prostředků, které 

jsou společnosti k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Solventnost je 

definována jako připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost, tedy je jednou 

ze základních podmínek pro existenci podniku. Likvidita a solventnost spolu úzce souvisí 

– podmínkou solventnosti je likvidita. [3] 

Ukazatele likvidity poměřují, čím je možné platit, tím, co se musí zaplatit a zabývají 

se nejlikvidnější části aktiv společnosti. Rozdělují se podle likvidnosti položek aktiv 

dosazovaných do čitatele rozvahy. [3] 
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Běžná likvidita 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát převyšují oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Podnik, který má nevhodnou strukturu oběžných aktiv, se snadno ocitá v obtížné finanční 

situaci. Nevhodná struktura oběžných aktiv znamená, že společnost má nadměrné zásoby, 

nedobytné pohledávky nebo nepatrný stav peněžních prostředků.  

Tento ukazatel je i měřítkem budoucí solventnosti společnosti. Úzce spjat s ukazateli 

běžné likvidity je čistý pracovní kapitál. [3] 

Vzorec pro výpočet běžné likvidity: 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (9) 

Pohotová likvidita 

Vypouští z oběžných aktiv zásoby, které tvoří nejméně likvidní část oběžných aktiv. 

Navíc však očišťuje oběžná aktiva o nedobytné pohledávky, které tento ukazatel 

neoprávněně nadhodnocují. Velký rozdíl mezi pohotovou a běžnou likviditou signalizuje 

velkou vázanost zásob v podniku. [3] 

Vzorec pro výpočet pohotové likvidity: 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 −  𝑝𝑜ℎ𝑙. 𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡.

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (10) 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita měří schopnost firmy hradit své splatné dluhy a sestává se jen 

z krátkodobého finančního majetku, který se poměřuje k okamžitě splatným závazkům. [3] 

Vzorec pro výpočet okamžité likvidity: 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛. 𝑚𝑎𝑗𝑎𝑡𝑒𝑘 

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (11) 

Ukazatel produktivity práce 

Poměrně nová skupina ukazatelů zachycující výkonnost podniku ve vztahu 

k nákladům na zaměstnance. Pomocí těchto ukazatelů lze produktivitu práce měřit na 

základě tržeb, nebo přidané hodnoty. Je potřeba dbát na to, že zvýšení produktivity práce 

se nerovná zlepšení ekonomické situace podniku. Ke zvýšení produktivity práce vede např. 
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zkracování směn, propouštění zaměstnanců aj., to má za následek i snižování osobních 

nákladů. Zároveň ale vede k budoucímu nižšímu objemu realizovaných zakázek. [2] 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Poměřuje přidanou hodnotu k průměrnému počtu zaměstnanců, který lze najít 

ve výroční zprávě. Výsledkem je průměrná přidaná hodnota, kterou vyprodukuje za rok 

jeden zaměstnanec. 

Vzorec pro výpočet produktivity práce z přidané hodnoty: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦

=  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
    [

𝐾č

𝑧𝑎𝑚.
]         (12) 

Produktivita práce z tržeb 

Poměřuje tržby k průměrnému počtu zaměstnanců, výsledkem je průměrná část 

tržeb, připadající na jednoho zaměstnance.  

 

Vzorec pro výpočet produktivity práce z tržeb:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
     [

𝐾č

𝑧𝑎𝑚.
]       (13) 

 

Ukazatele aktivity 

Mezi ukazatele aktivity patří: 

Ukazatel obratu celkových aktiv 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (14) 

Ukazatel obratu zásob 

Ukazatel obratu zásob udává, jaký je za sledované období počet obrátek konkrétního 

aktiva. Sledovaným obdobím je většinou jeden rok. Stejně jako u ukazatelů rentability je 
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většinou doporučováno použít k výpočtu místo statické veličiny stavu zásob v rozvaze 

průměrného stavu zásob za období. [1] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
     (15) 

Ukazatel doby obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob znázorňuje, jak dlouho, kolik dnů jsou oběžná aktiva 

vázána ve formě zásob. Existuje však i varianta s 360 dny v čitateli, což je způsobeno 

různou bankovní praxí v daných zemích. Je ale možné také počítat ukazatele z pracovních 

dnů místo kalendářních dnů. Tím pádem je důležité, při vyhodnocování dávat pozor na to, 

v jaké podobě je ukazatel doby obratu zásob počítán. [1] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏
 [𝑑𝑛𝑦]    (16) 

Ukazatel obratu pohledávek 

Ukazatel obratu pohledávek vyjadřuje počet obrátek za období, tzn., jak rychle 

dochází k transformaci pohledávek do hotovosti. Čím rychlejší obrat pohledávek, tím 

rychlejší inkasování pohledávek a použití získané hotovosti na další nákupy nebo investice. 

[1] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
     (17) 

Ukazatel doby obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek znázorňuje, jak dlouho se majetek podniku 

vyskytuje ve formě pohledávek, v průměru za rok, tedy za jak dlouho jsou pohledávky 

v podniku inkasovány. Vypovídací hodnotu ukazatele nelze přeceňovat, protože pokles 

doby obratu pohledávek ještě nemusí znamenat, že úhrady pohledávek v podniku jsou 

rychlejší. [1]  

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 [𝑑𝑛𝑦]   (18) 
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Ukazatel obratu pohledávek 

Ukazatel obratu závazků ukazuje, kolikrát společnost za sledované období umoří 

svoje krátkodobé závazky 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
          (19) 

 

Ukazatel doby obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků udává, jak dlouho společnost odkládá platbu faktur 

svým dodavatelům 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů
 [𝑑𝑛𝑦]          (20) 

Ukazatele na bázi cash flow 

Hlavním důvodem, proč preferovat ukazatele na bázi cash flow je, že výkazy 

peněžních toků vylučují problémy spojené s akruálním účetnictvím. Podle názorů 

některých anglických analytiků je rozdíl mezi provozním výsledkem hospodaření a 

peněžním tokem z provozní činnosti v kvalitě zisků, jelikož nejkvalitnější zisky jsou ty, 

které jsou zároveň doprovázeny přírůstky peněžních toků. [1] 

Důsledky manipulace se ziskem, prováděné záměrně podnikovým managementem 

s cílem vykázat žádoucí vyšší výsledky hospodaření výkazy peněžních toků vylučují. 

Přehled o peněžních tocích zahrnuje:  

- peněžní toky z provozní a mimořádné činnosti 

- peněžní toky z investiční činnosti 

- peněžní toky z finanční činnosti 

Analytici se ovšem neshodnou na tom, který peněžní tok z výkazu lze použít jako 

výstupní údaj pro výpočet ukazatelů. 

Nejpoužívanější je peněžní tok z provozní činnosti, v našich podmínkách je to čistý 

peněžní tok z provozní a mimořádné činnosti. [1] 
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Ukazatel cash flow solventnosti (likvidity) 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐼.  =  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
     (21) 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐼𝐼.  =  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑐𝑖𝑡í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
     (22) 

Schopnost podniku hradit krátkodobé závazky z vyprodukovaného peněžního toku 

v daném období vyjadřuje první ukazatel, který je alternativou k ukazateli běžné likvidity.  

Schopnost podniku hradit ve sledovaném období z vyprodukovaných cash flow 

veškeré dluhy i ty které nejsou ve sledovaném období splatné, vyjadřuje druhý ukazatel. 

V praxi bývá druhý ukazatel interpretován jako převrácená hodnota doby návratnosti 

úvěru. Avšak vypovídající hodnota u tohoto ukazatele je více méně hypotetická. [1] 

 

Převrácená hodnota solventnosti cash flow 

Je to časové období, nejčastěji v letech, za které je podnik schopen uhradit své dluhy 

z cash flow. [1] 

𝑃ř𝑒𝑣𝑟á𝑐𝑒𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑧 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
     (23) 

Ukazatel cash flow rentability celkového kapitálu 

Ukazatel cash flow rentability celkového kapitálu vyjadřuje, peněžní prostředky, 

které je podnik schopen vyprodukovat z jedné peněžní jednotky celkového vloženého 

kapitálu. [1] 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100  [%]    (24) 
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Ukazatel cash flow rentability vlastního kapitálu 

Je vytvářen uměle, protože produkce cash flow je dána schopnostmi podniku 

využívat nejen vlastní, ale i cizí kapitál. [1] 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

=  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑝𝑜 𝑜𝑑𝑝𝑜č𝑡𝑢 ú𝑟𝑜𝑘ů

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100  [%]     (25) 

 Souhrnné hodnocení pomocí Tafflerova bankrotního model 2.3.3

Je založeno na ukazatelích odrážejících klíčové charakteristiky platební schopnosti 

společnosti. Těmito ukazateli jsou ziskovost, přiměřenost pracovního kapitálu, finanční 

riziko a likvidita. [1] Rovnice pro výpočet má tvar: 

Z=0,5R1+0,13R2+0,18R3+0,16R4           (26) 

R1 = zisk před zdaněním/krátkodobé závazky 

R2 = oběžná aktiva/cizí kapitál 

R3 = krátkodobé závazky/celková aktiva 

R4 = tržby celkem/celková aktiva 

Je – li Z > 0,3 jde o firmy s malou pravděpodobností bankrotu. 

Je – li Z < 0,2 jde o firmy s vyšší pravděpodobností bankrotu. 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

STROJFERR s.r.o. 

Je společnost se sídlem ve Frýdku-Místku a provozovnou ve Frýdlantu nad Ostravicí, 

která se na českém trhu objevuje patnáct let, přičemž výrobou důlních strojů a zařízení 

(drtiče, pásové dopravníky, důlní vozy, závěsné dráhy, atd.), strojních součástí (díly strojů 

a zařízení, rotační díly, ozubení, atd.) a poskytování služeb (úprava obráběcích nástrojů, 

opravy a modernizace strojů, atd.) pro důlní a strojírenský průmysl se zabývá od svého 

vzniku v roce 2001. Společnost disponuje moderními výrobními kapacitami, zejména v 

oblasti strojního opracování, svařování a tepelného zpracování. 

Jelikož společnost STROJFERR, s.r.o. z větší částí soustřeďovala svou výrobu do 

uhelného průmyslu, který je jedním ze základních odbytišť, byla nucena z důvodu stále se 

prohlubující uhelné krize, která měla za následek úbytek zakázek a citelné snížení příjmů 

společnosti zavést úsporná opatření, jako jsou snižování mezd, snižování počtu 

zaměstnanců a zkracování pracovní doby, aby co nejvíce eliminovala ztráty v příjmech a 

byla schopna dále fungovat. 

V současné době, vlivem této uhelné krize, se společnost začíná stále více 

soustřeďovat na strojní průmysl, který má stále vysoký potenciál a jsou zde větší možnosti 

realizace.  

Zatímco v minulých letech byla důlní výroba většinová, v současné době je tomu 30 

% důlní výroba a 70 % strojírenská výroba.  

3.1 Historie společnosti 

Předchůdcem společnosti STROJFERR, s.r.o., byla společnost In Service Eco s.r.o., 

která vznikla 3. 12. 1997 v Opočně. Tato původní společnost byla zaměřena na 

poskytování služeb v oblastech, ubytování, turistiky, restauračních a obchodních 

činnostech. 

K zásadní změně předmětu podnikání došlo 1. 5. 2001, kdy byla do společnosti In 

Service Eco s.r.o. převedena kompletní výroba důlních strojů a zařízení včetně pronájmu 

výrobních prostor, technologie, strojů a zaměstnanců ze společnosti FERRUM, s.r.o.. 
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Tímto převodem utlumila společnost In Service Eco s.r.o. svoji původní činnost a došlo ke 

změně sídla společnosti a názvu společnosti na STROJFERR s.r.o. 

Byla tak zahájena výroba důlních strojů, jako jsou drtiče, pásové dopravníky, důlní 

vozy, vrátky, závěsná dráha a další stroje a zařízení pro důlní a strojírenský průmysl, které 

společnost začala vyrábět ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde má svou provozovnu dodnes. 

3.2 Charakteristika společnosti 

Společnost STROJFERR, s.r.o. vznikla 1. 5. 2001. Vybraná společnost vložila do svého 

podnikání základní kapitál ve výši 10 000 000 Kč a stanovila si, že účetním obdobím bude 

kalendářní rok. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost STROJFERR, 

s.r.o. má dva společníky, kterými jsou společnost RICA, s.r.o., jejíž vklad do základního 

kapitálu činí 5 200 000 Kč, čímž se ve společnosti podílí 52 % a společnost EXPOSITA, 

a.s., jejíž vklad do základního kapitálu činní 4 800 000 Kč, čímž její podíl ve společnosti 

činí 48 %. Oba společníci mají vklady splaceny na 100 %. 

Organizační struktura společnosti je rozdělena do šesti úseků, kterými jsou:  

a) Úsek ekonomický – přímo řízený ředitelem společnosti 

b) Úsek nákupní – řízený zástupcem ředitele pro nákup 

c) Úsek výrobní – řízený zástupcem ředitele pro výrobu 

d) Úsek technický – přímo řízený ředitelem společnosti 

e) Úsek obchodní – řízený zástupcem ředitele pro obchod 

f) Úsek rozvoje – Přímo řízená ředitelem společnosti  
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4 VÝVOJ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VE SLEDOVANÉM 

OBDOBÍ 

Na hospodaření společnosti měly zásadní vliv dvě krize. V roce 2008 celosvětová 

hospodářská krize, které odeznívala jen pomalu, a to až do roku 2012. V roce 2013 je to 

pak krize v oblasti hlubinné těžby, která sledovanou společnost zasáhla nejzásadněji a trvá 

dodnes, což je pro společnost zásadní problém, protože většinu své produkce směřuje 

právě do této oblasti a v důsledku toho je nucena se přeorientovat na jiné produkty z jiných 

oblastí. 

4.1 Analýza rozvahy 

Nejdříve se podrobí analýze rozvaha společnosti, u které bude provedena jak 

vertikální, tak horizontální analýza. Nejdřív to bude majetková část (aktiva) a pak 

kapitálová část (pasiva). Vstupními daty pro analýzu jsou rozvahy (příloha 1) společnosti 

za jednotlivé roky ve sledovaném období. U výpočtů k vertikální analýze rozvahy byl 

použit vzorec (3) a k horizontální analýze rozvahy pak vzorec (1). 

 Vertikální analýza aktiv 4.1.1

U vertikální analýzy aktiv jsou vztaženy jednotlivé položky k celkové bilanční sumě. 

Jednotlivé podíly základních složek aktiv, které tvoří celková aktiva, jsou zobrazeny 

v grafu. 

 

Obrázek 1: Graf vertikální analýzy celkových aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

V obrázku 1 je vidět že v roce 2008 výrazně převažovala oběžná aktiva nad 

dlouhodobým majetkem. I v dalších letech oběžná aktiva převládají. Výjimkou jsou roky 
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2009, 2014 a 2015, kdy převládá dlouhodobý majetek což je způsobeno koupi nových 

strojů a budov. Hodnoty obou položek se pohybují okolo 50 %. Kromě již zmiňovaného 

roku 2008 a také roku 2015. 

Hlavní složkou, která tvoří největší podíl u oběžných aktiv, jsou pohledávky 

z obchodních vztahů (peníze u odběratelů), které tvoří přibližně 20 %. To neplatí v roce 

2015, kdy největší podíl zaujímá krátkodobý finanční majetek, hlavně pak účty u bank. 

Další významnou část tvoří zásoby a následuje krátkodobý finanční majetek. 

U dlouhodobého majetku tvoří největší podíl dlouhodobý hmotný majetek s podílem 

30–40 %. Následuje dlouhodobý finanční majetek s podílem 10–20 %. 

 Vertikální analýza dlouhodobého majetku 4.1.2

 

Obrázek 2: Graf vertikální analýzy dlouhodobého majetku (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních 

uzávěrek) 

Největší podíl v tomto obrázku 2 tvoří hlavně stavby, které společnost ve 

sledovaném buď rekonstruovala, nebo stavěla. V roce 2009 kdy probíhaly stavební práce 

na objektech společnosti, je vidět nárůst nedokončeného dlouhodobého majetku. Dále pak 

tvoří významnou část dlouhodobého majetku samostatné movité věci a soubor movitých 

věcí jako jsou stroje a automobily.   
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 Vertikální analýza oběžných aktiv 4.1.3

 

Obrázek 3: Graf vertikální analýzy oběžných aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Z obrázku 3, vertikální analýzy oběžných aktiv je patrné, že v letech 2008–2012 a 

2014tvoří hlavní složku krátkodobé pohledávky, které byly po celé toto období nejvíce 

zastoupeny pohledávkami z obchodních vztahů, s podílem okolo 20–25 %., jednalo se o 

pohledávky za zákazníky, kteří neplatili pohledávky včas. Další významnou část oběžných 

aktiv tvoří zásoby, které v roce 2013 tvoří s 22 %, nejvýznamnější část oběžných aktiv. 

Pouze v roce 2015 tvořil nejvýznamnější část krátkodobý finanční majetek se 17 %, 

konkrétně pak s 16,86 % účty v bankách.  

 Vertikální analýza pasiv 4.1.4

Vertikální analýza pasiv představuje analýzu kapitálové struktury podniku, kterou 

znázorňuje následující graf. 

 

Obrázek 4: Graf vertikální analýzy pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 
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Z obrázku 4 je patrné, že kapitálová struktura má po celé sledované období stejnou 

tendenci, tzn., že převažuje velice výrazně vlastní kapitál nad cizími zdroji. Nejvýrazněji 

pak v letech 2013–2015 kdy se tento podíl pohybuje přes 90 %.  Cizí zdroje mají největší 

podíl v roce 2009 a to 35 %, což je nejvíce za sledované období a je to dáno tím, že si 

společnost půjčila na rekonstrukci objektů a na nové stroje. 

 Vertikální analýza vlastního kapitálu 4.1.5

 

Obrázek 5: Graf vertikální analýzy vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Je vidět že v obrázku 5 má společnost za celé sledované období stejný základní 

kapitál, který činí 10 000 000 Kč. Nejvíce se na vlastním kapitálu podílí výsledek 

hospodaření z minulých let, a to po celou dobu sledování. Je to důsledkem toho, že během 

sledovaných let nebyl rozdělen zisk. Ostatní položky tvoří jen nepatrnou část vlastního 

kapitálu. 
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 Vertikální analýza cizích zdrojů 4.1.6

 

Obrázek 6: Graf vertikální analýzy cizích zdrojů (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Z obrázku 6 je patrné, že v posledních 6 letech převládají krátkodobé závazky, 

konkrétně pak závazky z obchodních vztahů. To neplatí v roce 2009, kdy převládají 

bankovní úvěry dlouhodobé za nákup strojů. V roce 2008 pak převládají krátkodobé 

bankovní úvěry na financování oběžných prostředků společnosti. Dále je také vidět, že 

společnost netvoří téměř žádné rezervy, které tvořila pouze v letech 2008 a 2009. 

 Horizontální analýza vybraných položek aktiv 4.1.7

 

Obrázek 7: Graf horizontální analýzy vybraných složek aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních 

uzávěrek) 
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Z tohoto obrázku 7 je patrné, že všechny vybrané složky aktiv jsou značně nestabilní. 

Neustále rostou a klesají. I přesto se ale většině ukazatelů podařilo na konci sledovaného 

období oproti počátku své hodnoty vylepšit. Celková aktiva se podařilo nejvíce navýšit 

v roce 2014, kdy proti roku 2008 vzrostly o 27,73 %. Krátkodobé pohledávky, po celé 

sledované období klesají, od roku 2008 do roku 2015 klesly o 67,53 %. Největší nárůst 

dlouhodobého majetku společnost dosáhla v roce 2009, kdy pořídila nejvíce nových strojů.  

 Horizontální analýza vybraných položek pasiv 4.1.8

 

Obrázek 8: Graf horizontální analýzy vybraných složek pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních 

uzávěrek) 
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 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 4.2.1

 

Obrázek 9: Graf struktury vynaložených provozních nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních 

uzávěrek) 

Z obrázku 9 je vidět, že v období 2008/2009,2009/2010, 2012/2013 a 2014/2015 

největší část zaujímají ostatní provozní náklady. V období 2010/2011, 2011/2012 a 

2013/2014 převažuje značně zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu. Po období 209/2010, kdy výkonová spotřeba klesla, tak do konce sledovaného 

období postupně zase roste. 

Podíl provozních výnosů z vedlejší činnosti na celkových tržbách vyplývá z obrázku 

10. 

 

Obrázek 10: Graf provozních výnosů z vedlejší činnosti (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních 

uzávěrek) 
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Jak můžeme vidět z obrázku 10, v období 2008/2009, 2011/2012 a 2014/2015 

převažují tržby z prodeje dlouhodobého majetku. V období 2014/2015 činí tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku dokonce více jak 90 % výnosu z vedlejší činnosti. Stejné tvrzeni 

platí i o ostatních provozních nákladech, a to v období 2012/2013 kdy jejich podíl na 

tržbách z vedlejší činnosti rovněž činil více jak 90 %. V ostatních letech se nejvíce na 

tržbách podílí tržby z prodeje materiálu. 

 Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát 4.2.2

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát zachycuje vývoj jednotlivých nákladových 

a výnosových položek v čase. 

Vývoj přidané hodnoty 

 

Obrázek 11: Graf Vývoje přidané hodnoty (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

V roce 2009 jak je z obrázku 11 patrné, klesla výkonová spotřeba i výkony, ale 

výkony poklesly více, a tak došlo ke snížení přidané hodnoty. V následujících letech 

dochází k nárůstu obou složek, ale výkony rostou rychleji jak výkonová spotřeba, čímž 

dochází k nárůstu přidané hodnoty od roku 2009 do roku 2012 o 62,04 %, jelikož výkony 

vzrostly o 65,8 mil. Kč, kdyžto výkonová spotřeba pouze o 35,9 mil. Kč. Dále v roce 2013 

výkony strmě padají o 90,2 mil. Kč, což je o 53,79 %, klesá i výkonová spotřeba a to o 

46,5 mil. Kč tedy o 51,72 % což vede k poklesu přidané hodnoty. V posledních dvou 

letech oba ukazatele rostou a klesají, což vede k opětovnému snížení a zvýšení přidané 

hodnoty. 
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Vývoj osobních nákladů 

 

Obrázek 12: Graf vývoje osobních nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

V obrázku 12 je opět vidět, jak působily již zmíněné krize, jelikož v roce 2009 

v důsledku dopadu hospodářské krize byla společnost nucena propustit část zaměstnanců, 

což vedlo k poklesu osobních nákladů následkem právě snížením počtu zaměstnancům, tím 

pádem se snížili i náklady na sociální a zdravotní pojištění. V následujících letech do roku 

2012 všechny tři ukazatele rostly, a to v důsledku postupného odeznívání krize a 

postupného náboru nových zaměstnanců, aby v roce 2013 po vypuknutí krize v oblasti 

hlubinné těžby zaměstnance opět propustila, čímž došlo k opětovnému poklesu všech 

složek. 

Vývoj finančního výsledku hospodaření a jeho složek 

 

Obrázek 13: Graf vývoje finančního výsledku hospodaření a jeho složek (Zdroj: Vlastní zpracování z 

účetních uzávěrek) 
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Finanční výsledek hospodaření, jak znázorňuje obrázek 13, byl pouze v letech 2009 a 

2010 v červených číslech. V roce 2009 byl důsledkem červených čísel velký podíl 

nákladových úroků. V roce 2010 to pak byly hlavně ostatní finanční náklady a nákladové 

úroky, které opět vedly k červeným číslům. Nejlepšího finančního výsledku bylo dosaženo 

v roce 2014 a 2015, kdy nepůsobily téměř žádné úroky a náklady.  

4.3 Ukazatele rentability 

V obrázku 14 a s ním související tabulce, jsou zobrazeny vybrané ukazatele 

rentability podniku 

 

Obrázek 14: Graf ukazatelů rentability (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

 

Tabulka 1: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Ukazatele rentability 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA 0,100 0,042 0,038 0,126 0,140 -0,052 0,015 -0,056 

ROE 0,116 0,045 0,030 0,127 0,133 -0,050 0,035 -0,034 

ROS 0,077 0,047 0,030 0,137 0,129 -0,091 0,035 -0,089 

Z tabulky 1 je patrné, že v letech 2008,2011 a 2012 dosahovala společnost dobrých 

hodnot u dvou vybraných ukazatelů (ROA a ROE), jelikož přesahovaly hodnotu 0,1. U 

ukazatele ROS tomu tak bylo pouze v letech 2011 a 2012.  Ve většině sledovaného období, 

tedy v letech 2009,2010,2013,2014 a 2015 však společnost dosahovala špatných až 

záporných hodnot. To je dáno tím, že v letech 2009-2010 na společnost plně dopadla 

hospodářská krize, která vypukla v roce 2008. V letech 2013-2015 mělo pak zásadní vliv 

na to, že tyto ukazatele dosáhly záporných hodnot, hlavně krize v oblasti hlubinné těžby. 
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Nejvyššího výnosu z celkových aktiv (ROA – vypočtených ze vzorce (5)), bylo 

dosaženo v roce 2012 a to 13,97 %, nejnižšího pak v roce 2014 a to -5,60 %. Nejvyšší míry 

ziskovosti z vlastního kapitálu (ROE – vypočtených ze vzorce (6)), bylo dosaženo rovněž 

v roce 2012 s hodnotou 13,29 % a nejnižší v roce v roce 2013 a to -5,04 %. Nejvyššího 

zisku vztaženého k tržbám (ROS – vypočtených ze vzorce (7)), dosáhla společnost v roce 

2011 s hodnotou 11,22 % a nejnižšího zisku dosáhla pak v roce 2013 s hodnotou -8,91 %. 

Záporné výsledné hodnoty znamenají, že je společnost ve ztrátě. Záporné hodnoty tedy 

vyjadřují míru ztrátovosti.  

4.4 Ukazatel zadluženosti 

 

Obrázek 15: Graf celkové zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek 

Nejvyšší celkové zadluženosti společnost, jak je patrné z obrázku 15, který byl 

vytvořen díky použití vzorce (8), dosáhla v roce 2009, kdy si společnost půjčila na koupi 

nových strojů, technologií a na stavbu budov a celková zadluženost činila 34,6 %.  

Následuje rok 2008, kdy si společnost půjčila na koupi nového stroje a oběžné potřeby 

společnosti a celková zadluženost činila 27,9 %. Dále je to pak rok 2010 s celkovou 

zadlužeností 18,25 %. Nejméně byla společnost zadlužena v roce 2015, kdy byla celková 

zadluženost pouze 4,45 %. 
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4.5 Ukazatele likvidity 

Z obrázku 16 je patrné, jak se ukazatele likvidity vyvíjely a že i zde se zásadně 

projevily jak hospodářská krize, tak hlavně krize v oblasti hlubinné těžby, které stojí zad 

propady hodnot v letech 2008-2012 a v roce 2014, to však neplatí pro pohotovou likviditu, 

kde hodnoty postupně v letech 2008 až 2013 rostou a až v roce 2014 klesají. Z grafu je 

také vidět že v roce 2015 všechny tři hodnoty skokově narůstají. 

 

Obrázek 16: Graf ukazatelů likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Celkově lze říci, že společnost je schopna krátkodobě dostat svým závazkům, kdyby 

vznikly neočekávané problémy. Což je více patrné z následujících tabulek. 

 Běžná likvidita 4.5.1

Tabulka 2: Běžná likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Běžná likvidita 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6,04 5,40 4,02 3,80 5,16 8,67 4,94 9,57 

Z tabulky 2 je patrné, že běžná likvidita dle vzorce (9), je na velice dobré úrovni a 

převyšuje několikrát doporučenou hodnotu toho, kolikrát je schopen podnik uspokojit 

pohledávky věřitelů neboli kolikrát převyšují oběžná aktiva krátkodobé pohledávky. 

Doporučená hodnota likvidity činí 1,5. [3] Tuto hodnotu společnost několikrát překračuje, 

a to každý rok ve sledovaném období. I když z hodnoty 6,04 v roce 2008 padá běžná 
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společnost schopna při proměnění oběžných aktiv na peněžní prostředky stále uspokojit 

pohledávky věřitelů. 

 Pohotová likvidita 4.5.2

Tabulka 3: Pohotová likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Pohotová likvidita 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0,40 0,62 0,75 0,79 0,99 2,78 1,64 4,29 

I doporučená hodnota pohotové likvidity dle vzorce (10), by neměla klesnout pod 

hodnotu 1. [3] Zde podle tabulky 3 neplatí, že společnost každý rok tyto hodnoty 

překračuje. Naopak mezi lety 2008-2012 těchto hodnot nedosahuje, ale postupně tyto 

hodnoty narůstají, až v roce 2013 dosáhne hodnoty 2,78 v roce 2015 dokonce pak 4,29. Je 

zde i velký rozdíl oproti běžné likviditě, což značí velkou vázanost zásob v podniku. 

 Okamžitá likvidita 4.5.3

 

 

Okamžitá likvidita společnosti je na velice dobré úrovni, neboť doporučené hodnoty 

se pohybují nad doporučenou minimální hodnotou 0,2.[3] Tyto hodnoty v tabulce 4, 

společnost překračuje každý rok. Společnost je tedy velice dobře schopna uhradit své 

krátkodobé závazky. Vpočteno dle vzorce (11) 

4.6 Ukazatele produktivity práce 

Pro ukazatele produktivity práce je důležitým ukazatelem počet zaměstnanců, proto 

bude nejdříve popsán vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti 

 

 

 

Tabulka 4: Okamžitá likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Okamžitá likvidita 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,26 1,44 0,78 0,56 0,99 2,03 1,47 3,80 
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 Vývoj počtu zaměstnanců 4.6.1

 

Obrázek 17: Graf vývoje počtu zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Z obrázku 17 je jasně vidět, v jakých letech se na společnosti projevili zmiňované 

krize. Jasně je vidět, že to bylo právě v letech 2009–2011 zásluhou celosvětové 

hospodářské krize a následně v letech 2013–2015, kdy byla příčinou krize v oblasti 

hlubinné těžby, se kterou se sledovaný podnik potýká dodnes. Nejvíce zaměstnanců 

společnost propustila v roce 2010 a 2015. 

 Produktivita práce z přidané hodnoty 4.6.2

 

Obrázek 18: Graf produktivity práce z přidané hodnoty (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních 

uzávěrek) 

Z obrázku 18 zjišťujeme, že v letech 2008–2010 produktivita práce z přidané 

hodnoty, vypočítána ze vzorce (12), nepatrně roste, i přes to že počet zaměstnanců i 

přidaná hodnota klesá. V letech 2011–2012 produktivita práce z přidané hodnoty klesá, i 

když přidaná hodnota i počet zaměstnanců roste. Následně produktivita práce roste a opět 

se snižuje počet zaměstnanců i přidaná hodnota.  
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 Produktivita práce z tržeb 4.6.3

 

Obrázek 19: Graf produktivity práce z tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Obrázek 19 znázorňuje závislost produktivity práce z tržeb za výrobky a služby v tis. 

Kč v období let 2008-2015, ke které se došlo pomocí vzorce (13). Z grafu je vidět že 

tempo růstu produktivity práce je kolísavé. V roce 2009 klesla produktivita práce z tržeb 

oproti roku 2008 vlivem hospodářské krize a omezování provozu o 27,67 %. Následně 

produktivita rostla, až do roku 2012 kdy se oproti roku 2009 zvýšila o 55,19 % i proto že 

společnost propouští část zaměstnanců. Následně v roce 2013 produktivita opět padá 

v důsledku krize v hlubinné těžbě, které je hlavním odbytištěm společnosti. V tomto roce 

produktivita klesá o 52,9 % na nejnižší hodnotu ve sledovaném období. Společnost 

v důsledku toho v roce 2014 propouští další část zaměstnanců a produktivita práce z tržeb 

se zvyšuje o 37,59 %. V roce 2015 v důsledku pomalého přeorientovávání na jiné produkty 

se produktivita z tržeb snížila oproti roku 2014 o 27,03 %. 
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 Vývoj mezd pracovníků 4.6.4

 

Obrázek 20: Graf vývoje a porovnání mezd pracovníků (Zdroj:  Vlastní zpracování z účetních 

uzávěrek) 

Z obrázku 20 vyplývá, že mzdy pracovníků ve společnosti STROJFERR, s.r.o. 

nedosahují na celorepublikovou průměrnou mzdu. Mzdy zaměstnanců sledované 

společnosti se k průměrným mzdám v ČR nepřibližují, výjimkou je rok 2011, kdy byly 

mzdy zaměstnanců shodné s průměrnou mzdou v ČR. Nejvíce se dále přiblížily v letech 

2008 a 2012. Tyto výkyvy má na svědomí hlavně dlouho trvající krize v oblasti hlubinné 

těžby, které trvá od začátku hospodářské krize, ale nejvíce se projevila ve zmiňovaném 

roce 2013, jelikož zde společnost soustřeďuje největší část své výroby. 

4.7 Ukazatele aktivity 

 Ukazatel obratu celkových aktiv 4.7.1

 

Obrázek 21: Graf obratu celkových aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 
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Z obrázku 21, který vznikl za pomocí hodnot vypočtených ze vzorce (14), je patrné, 

že společnost neefektivně využívá celková aktiva, jelikož výsledné hodnoty nedosahují 

minimální hodnoty, která činí 1. Výjimkou jsou jen roky 2008 a 2012 kdy hodnoty 

překročili hodnotu 1, tudíž pouze tehdy bylo využívání celkových aktiv efektivní, tzn., že 

celková aktiva se obrátila více jak jedenkrát.  

 Ukazatel obratu zásob 4.7.2

 

Obrázek 22: Graf obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Obrázek 22, o obratu zásob říká, že nejvíce zásob bylo prodáno a naskladněno, tedy 

obráceno v roce 2008 a to 6,22krát, naopak nejméně byly zásoby obráceny v roce 2013 a to 

o 61,41 % tzn., že byly obráceny pouze 2,4krát. Od maximálních obrátek v roce 2008 

obrátky stále klesají, a to až do roku 2011. V roce 2012 pak hodnoty stoupají na hodnotu 

téměř shodnou s rokem 2010. Z roku 2012 a 5,57 obrátek hodnoty v roce 2013 klesají o 

56,91 % na hodnotu 2,4 obrátek. V roce 2014 pak oproti roku 2013 obrátky rostou o 44,83 

% na 4,35 obrátek. Následně v roce 2015 zase klesají a to o 29,2 % na 3,08 obrátek. 

Veškeré výsledky byly vypočteny ze vzorce (15). 
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 Ukazatel doby obratu zásob 4.7.3

 

Obrázek 23: Graf doby obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Z tohoto obrázku 23, vzniklého z výpočtu vzorce (16) je vidět, že vázanost zásob ve 

společnosti do doby jejich spotřeby je celkem dobrá, ale doba vázanosti zásob má spíše 

rostoucí tendenci. Platí, že čím je doba vázanosti kratší, tím je to pro společnost lepší. 

Sledovaná společnost si v tomto ohledu vede celkem dobře. Doba obratu od roku 2008 do 

roku 2011 roste pozvolna a to o 39,07 %, pak v roce 2012 se vázanost zásob zlepšuje o 

19,68 %, ale v roce 2013 pak skokově narůstá o 132,44 %. Zde je opět vidět velký vliv 

krize v oblasti hlubinné těžby. V roce 2014 se situace zlepšuje o 44,89 %, aby se v roce 

2015 zase zhoršila o 41,41 %. 

 Ukazatel obratu pohledávek 4.7.4

 

Obrázek 24: Graf obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 
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Z obrázku 24 je patrné, že počet obrátek pohledávek (podle vzorce 17) za sledované 

období je spíše vyšší, to znamená, že transformace pohledávek do hotovosti je rychlejší. 

Nejvyšších obrátek je dosaženo v roce 2015 a to celých 5 obrátek, nejméně pak v roce 

2013 kdy to byly 3 obrátky. Což je o 40 % méně. Celkově je počet obrátek pohledávek na 

dobré úrovni a společnost tak může rychleji použít získanou hotovost na další nákupy nebo 

investice. 

 Ukazatel doby obratu pohledávek 4.7.5

 

Obrázek 25: Graf doby obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Doba obratu pohledávek (18), jak je z obrázku 25 patrné, činí v průměru, za celé 

sledované období 93,75 dní. Nejdéle v průměru čekala společnost na pohledávky v roce 

2013 a to 118 dnů následuje rok 2009 s 113 dny. Naopak nejkratší dobu na splacení 

pohledávek čekala společnost v roce 2015 a to jen 72 dnů což je o 39 % méně než v roce 

2013, následuje rok 2012, kdy činila průměrná doba obratu pohledávek 74 dnů. Celkově 

však společnost čekala na inkasování svých pohledávek delší dobu, než je standartní. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

[Dny] 

Rok 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu
pohledávek



Volný Martin: Hospodaření vybrané společnosti ve sledovaném období 

37 

2017 

 Ukazatel obratu závazků 4.7.6

 

Obrázek 26: Graf obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Z obrázku 26 je patrné, že obrat závazků, vypočtený ze vzorce (19) je největší v roce 

2008, kdy společnost umořila své závazky 12,52 krát, což je o 77,82 % více než v roce 

2010, kdy umořila společnost své závazky 7,04 krát, což je nejméně ve sledovaném 

období. V letech 2011 - 2012 obrat závazků vzrostl o 54,1 % na hodnotu 10,85 obrátek. 

Následně do roku 2014 opět klesá a to o 38,34% na 6,69 obrátek. V posledním roce 

sledování obrátky opět rostou a to o 64,72 % na hodnotu 11,02 obrátek. 

 Ukazatel doby obratu závazků 4.7.7

Doba obratu závazků, jak je vidět z obrázku 27, byla nejnižší v roce 2008, kdy 

společnost splácela své závazky 29,15 dnů. Do roku 2010 se ovšem tato doba zvýšila o 

22,69 dnů, což je o 77,84 %. Následně od roku 2010 do roku 2012 klesá a to o 18,2 dnů 

tedy o 35,11 %. Poté, do roku 2014 doba splácení roste o 63,28 % a to na hodnotu 54,59 

dnů, to je nejdelší doba, jakou společnost splácela své závazky. V posledním sledovaném 

roce doba splácení závazků klesá o 39,31 % na hodnotu 33,13 dnů. Doba obratu závazků 

byla vypočtena pomocí vzorce (20). 
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Obrázek 27: Graf doby obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

4.8 Ukazatele na bázi cash flow 

 Ukazatel cash flow solventnosti  4.8.1

Cash flow solventnosti I 

Tabulka 5: Cash flow solventnosti I (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Cash fllow solventnosti I 

2011 2012 2013 2014 2015 

0,78 1,63 0,59 1,15 0,81 

Z tabulky 5, vzniklé z hodnot vypočtených ze vzorce (21), je patrné, že společnost je 

schopna hradit z vyprodukovaného peněžního toku krátkodobé závazky, jelikož všechny 

hodnoty jsou kladné a větší jak nula. Je zde vidět že roční příjmy jsou větší než dluhy. 

Tabulka 6: Cash flow solventnosti II (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Cash flow solventnosti II 

2011 2012 2013 2014 2015 

-1,25 -1,26 -0,16 -0,45 -0,10 

Naopak z této tabulky 6, vzniklé z hodnot vypočtených ze vzorce (22), je patrné že 

podnik není schopný z vyprodukovaného cash flow hradit všechny dluhy i ty které nejsou 

ve sledovaném období splatné, protože všechny hodnoty jsou záporné. Podnik je tedy 

schopen hradit jen krátkodobé závazky. 
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 Převrácená hodnota solventnosti cash flow 4.8.2

Tabulka 7: Převrácená hodnota solventnosti cash flow (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Převrácená hodnota solventnosti cash flow 

2011 2012 2013 2014 2015 

-0,80 -0,80 -6,09 -2,20 -10,07 

Z této tabulky 7, vzniklé z hodnot vypočtených ze vzorce (23), je patrné, že nejkratší 

dobu na splacení svých dluhů potřebovala společnost v letech 2011 a 2012 kdy to bylo 0,8 

roku, následuje rok 2014 s 2,2 roky. Nejdéle společnost bude splácet dluhy z roku 2013, 

kdy bude splácet 6 let a z roku 2015 kdy bude splácet 10 let. 

 Ukazatel cash flow rentability celkového kapitálu 4.8.3

Tabulka 8: Cash flow rentabilita celkového kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Ukazatel cash flow rentability celkového kapitálu 

2011 2012 2013 2014 2015 

10,68 % 16,55 % 3,49 % 11,16 % 3,60 % 

Z tabulky 8, je možné vidět, že nejvíce peněžních prostředků vyprodukovaných 

z jedné peněžní jednotky společnost vyprodukovala v roce 2012, nejméně pak v roce 2013. 

I tak ale v každém roce má společnost výslednou hodnotu cash flow rentability celkového 

kapitálu (24) vyšší, než jsou úrokové míry, které platí bankám, tzn., že podniku se i nadále 

vyplatí přijímat nové úvěry. 

 Ukazatel cash flow rentability vlastního kapitálu 4.8.4

Tabulka 9: Cash flow rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Cash flow rentabilita vlastního kapitálu 

2011 2012 2013 2014 2015 

9,73 % 15,81 % 3,91 % 13,40 % 4,96 % 

Jak je z tabulky 9 patrné, největší schopnost, skoro 16 %, vytvořit z vlastní činnosti 

prostředky potřebné k vyplacení dividend nebo podílů na hospodářském výsledku má 

společnost v roce 2012, nejmenší pak o rok později tedy v roce 2013 s téměř 4 % a 2015 

s 5 %. Výsledků bylo dosaženo vzorcem (25). 

 



Volný Martin: Hospodaření vybrané společnosti ve sledovaném období 

40 

2017 

4.9 Souhrnné hodnocení 

Jak je z tabulky 10 vidět, společnosti nehrozí ani v jednom roce bankrot, jelikož 

každý rok překročuje hodnotu TBM> 0,3. Vypočteno pomocí vzorce (26). 

Tabulka 10: Tafflerův test (Zdroj: vlastní zpracování z účetních uzávěrek) 

Tafflerův test 

  2008 2011 2012 2013 2014 2015 

TBM 1,04 1,13 1,57 0,72 0,88 0,81 

       

       

 

TBM> 0,3 Malá pravděpodobnost bankrotu 
  

 

TBM <0,2 Vysoké riziko bankrotu 
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5 INTERPRETACE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ A 

DOPORUČENÍ 

Jak vyplynulo z výsledných tabulek a grafů, tak většinu ukazatelů výrazně ovlivnila 

jak hospodářská krize, tak hlavně krize v oblasti hlubinné těžby hlubinná  

V roce 2009, po vypuknutí hospodářské krize, společnost nakoupila nové stroje a 

rozhodla se pro rekonstrukci budov, pro lepší konkurence schopnost. To mělo za následek 

růst nedokončeného dlouhodobého majetku a velký podíl staveb v rozvaze. Nákup strojů a 

rekonstrukce budov byla také příčinnou nárůstu krátkodobých a dlouhodobých úvěrů u 

bank. V témže roce byla společnost nejvíce zadlužená, postupně ale její zadluženost klesá. 

Po celou dobu sledování má společnost stejný základní kapitál ve výši 10 000 000 

Kč. 

Společnost má velké množství krátkodobých pohledávek, což je způsobeno tím, že 

odběratelům trvá dlouho, než splatí své závazky vůči sledované společnosti. I přes to však 

společnost rychle transformuje své pohledávky do hotovosti. Každým rokem však 

pohledávky společnosti klesají a situace se tak zlepšuje. 

Velice dobrý je stav vlastního kapitálu, který po celou dobu, kromě roku 2013 roste a 

na kterém se nejvíce podílí výsledek hospodaření z minulých let, což znamená, že 

vyprodukované peněžní prostředky zůstávají ve společnosti a společnost se nemusí tak 

zadlužovat a může financovat investice ze svých zdrojů. 

Osobní náklady a produktivita práce z tržeb společnosti dokonale odráží vliv 

hospodářské krize a krize v oblasti hlubinné těžby, když v roce 2009 a 2013 výrazně 

klesají, a to jak mzdové náklady, tak i sociální a zdravotní pojištění., což je způsobeno 

propouštěním zaměstnancům, pro větší efektivitu a snížení nákladů a hlavně proto, že 

společnosti výrazně ubyly zakázky. Naopak produktivita práce z přidané hodnoty kromě 

roku 2013 má rostoucí tendenci. 

Nejvyšší výnosnost aktiv a ziskovost vlastního kapitálu je v roce 2012 nejnižší pak 

v roce 201, kdy je nejnižší i zisk vztažený k tržbám. 

Společnost má dobrou likviditu, a to jak běžnou, tak okamžitou. Naopak pohotová 

likvidita je špatná, což značí velkou vázanost zásob.  
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Kromě let 2008 a 2012 společnost neefektivně využívá celková aktiva. 

Společnost nejvíc krát prodala a opět naskladnila zásoby v roce 2008, poté spíše 

klesající tendence kromě let 2010 a 2014 kdy tento ukazatel mírně roste. 

Z výsledků je patrně že společnost je z vyprodukovaného peněžního toku dobře 

schopna hradit krátkodobé závazky, naopak s dlouhodobými závazky už je to horší. Po 

celé období je však cash flow rentabilita celkového kapitálu vyšší, než jsou úrokové míry, 

které platí společnost bankám, tudíž se společnosti i nadále vyplatí nové úvěry. 

Z výkazu zisků a ztrát je vidět že společnost byla ve sledovaném období, kromě let 

2013 a 2015 v černých číslech. Jen díky dopadu již několikrát zmíněné krize v oblasti 

hlubinné těžby byl výsledek hospodaření v červených číslech. 

Společnosti nehrozí žádné riziko bankrotu. 

 

Doporučení  

Jelikož je situace v oblasti hlubinné těžby je velice nestabilní a situace po roce 2013 

se spíše zhoršuje, než zlepšuje a dochází k zavírání dolů, které jsou hlavním odbytištěm 

společnosti STROJFERR, s.r.o., měla by se společnost spíše začít zabývat výrobky pro 

jinou oblast. Například by se měla věnovat výrobě produktů hlavně do strojírenského 

průmyslu, jelikož má hodně strojů vhodných k této produkci a jelikož podle cash flow 

rentability celkového kapitálu je společnost velice dobře schopna hradit své krátkodobé 

závazky, měla by si vzít úvěr na koupi dalších nových strojů pro lepší konkurence 

schopnost a efektivnost.  
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6 ZÁVĚR 

Předmětem bakalářské práce bylo hodnocení Hospodaření společnosti STROJFERR, 

s.r.o. ve sledovaném období. Společnost prošla ve sledovaném období mnoha výkyvy díky 

hospodářské krizi v roce 2009 a krizi v oblasti hlubinné těžby v roce 2013. Obě krize měly 

zásadní vliv na všechny ukazatele. Po celou dobu sledování však byla vlastnická struktura 

společnosti stejná, nedošlo k žádným změnám. Společnost nakoupila nové stroje a 

zrekonstruovala své výrobní prostory, což vedle k lepší efektivitě výroby. V roce 2012 po 

skončení hospodářské krize vykazovala společnost nejvyšší čistý zisk. Společnosti se 

v tomto roce podařilo vypořádat s následky dopadu hospodářské krize a opět naplno 

rozjela svou výrobu, což vedlo ke zmiňovaným nejvyšším ziskům. V posledním 

sledovaném roce je společnost v červených číslech v důsledku stále trvající, ne-li stále více 

prohlubující se krize v oblasti hlubinné těžby, což vede k výraznému poklesu zakázek a 

tím i k menší produkci.  

Společnost je finančně zdravá, jelikož po celé sledované období je schopna dostát 

svým závazkům a včas je splácet.  

Celkově je vývoj společnosti kolísavý. Z provedeného rozboru jednoznačně vyplývá 

vliv krizí na ekonomické ukazatele, čímž byl naplněn cíl. 

Ze zjištěných okolností vzešlo, že by se společnost měla přeorientovat na produkci 

do jiné oblasti. I když si ve sledovaném období nevede zas až tak špatně, nemá v tomto 

odvětví další perspektivu a ztráta společnosti by se více prohlubovala. 

Byly využity vybrané metody finanční analýzy, které byly popsány a v určeném 

pořadí použity k výpočtům, které byly vyhotoveny v programu Microsoft Excel. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Rozvaha 

 
Rozvaha 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Aktiva celkem 121 519 140 367 115 647 147 881 153 181 136 882 155 222 145 001 

A 

Pohledávky za 
upsaný základní 
kapitál 

        

B 
Dlouhodobý 
majetek 

43 751 72 064 51 496 71 176 72 582 66 481 80 687 83 118 

B.I 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 

437 22 0 302 168 164 104 72 

B.I 1 Zřizovací výdaje 
        

B.I 2 

Nehmotné výsledky 
výzkumné a 
činnosti 

68 22 
      

B.I 3 Software 369 
  

302 168 164 104 72 

B.I 4 Ocenitelná práva 
        

B.I.5 Goodwill 
        

B.I 6 
Jiný dlouhodobý 
nehmotný majetek         

B.I 7 

Nedokončený 
dlouhodobý 
nehmotný majetek 

        

B.I 8 

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

        

B.II 
Dlouhodobý 
hmotný majetek 

30 935 59 413 42 839 46 955 51 225 45 005 49 374 48 563 

B.II 1 Pozemky 1 097 1 095 1 095 1 087 1 087 1 087 1 087 1 087 

B.II 2 Stavby 14 820 14 404 29 001 27 912 30 228 29 022 27 838 26 634 

B.II 3 

Samostatné movité 
věci a soubory 
movitých věcí 

14 582 20 643 12 601 15 503 17 570 14 773 19 149 15 204 

B.II 4 
Pěstitelské celky 
trvalých porostů         

B.II 5 
Základní stádo a 
tažná zvířata         

B.II 6 
Jiný dlouhodobý 
hmotný majetek 

155 149 142 136 130 123 117 111 

B.II 7 

Nedokončený 
dlouhodobý hmotný 
majetek 

281 23 122 
 

2 317 2 210 
  

5 527 

B.II 8 

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý 
hmotný majetek 

      
1 183 

 

B.II 9 
Oceňovací rozdíl k 
nabytému majetku         

B.III 
Dlouhodobý 
finanční majetek 

12 379 12 629 8 657 23 919 21 189 21 312 31 209 34 483 

B.III 1 

Podíly v 
ovládaných a 
řízených osobách 

7 541 7 541 3 569 
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B.III 2 

Podíly v účetních 
jednotkách pod 
podstatným vlivem 

888 888 888 20 169 17 439 17 562 27 459 32 733 

B.III 3 

Ostatní dlouhodobé 
cenné papíry a 
podíly 

        

B.III 4 

Půjčky a úvěry 
ovládaným a 
řízeným osobám a 
účetním jednotkám 
pod podstatným 
vlivem 

        

B.III 5 
Jiný dlouhodobý 
finanční majetek 

3 950 4 200 4 200 3 750 3 750 3 750 3 750 1 750 

B.III 6 

Pořizovaný 
dlouhodobý 
finanční majetek 

        

B.III 7 

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý 
finanční majetek 

        

C Oběžná aktiva 76 952 67 807 63 631 76 461 80 442 70 171 74 297 61 686 

C.I Zásoby 25 618 17 638 19 918 31 693 30 374 30 255 23 105 23 095 

C.I 1 Materiál 11 108 7 926 8 993 13 116 15 344 11 341 8 221 7 613 

C.I 2 
Nedokončená 
výroba a polotovary 

12 315 5 316 8 923 15 235 10 609 11 778 9 459 7 323 

C.I 3 Výrobky 2 130 4 335 1 941 3 342 4 421 7 136 5 425 8 121 

C.I 4 Zvířata 
        

C.I 5 Zboží 65 61 61 
    

38 

C.I 6 
Poskytnuté zálohy 
na zásoby         

C.II 
Dlouhodobé 
pohledávky 

0 0 0 0 0 0 1 094 2 612 

C.II 1 
Pohledávky z 
obchodních vztahů         

C.II 2 

Pohledávky za 
ovládanými a 
řízenými osobami 

        

C.II 3 

Pohledávky za 
účetními 
jednotkami pod 
podstatným vlivem 

        

C.II 4 

Pohledávky za 
společníky, členy 
družstva a za 
účastníky sdružení 

        

C.II 5 
Dlouhodobé 
poskytnuté zálohy         

C.II.6 
Dohadné účty 
aktivní         

C.II.7 Jiné pohledávky 
        

C.II.8 
Odložená daňová 
pohledávka       

1 094 2 612 

C.III 
Krátkodobé 
pohledávky 

35 292 32 148 31 326 33 591 34 566 23 472 28 059 11 460 

C.III 1 
Pohledávky z 
obchodních vztahů 

35 020 31 166 30 753 27 849 33 456 17 108 26 339 10 365 
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C.III 2 

Pohledávky za 
ovládanými a 
řízenými osobami 

        

C.III 3 

Pohledávky za 
účetními 
jednotkami pod 
podstatným vlivem 

     
138 42 360 

C.III 4 

Pohledávky za 
společníky, členy 
družstva a za 
účastníky sdružení 

        

C.III 5 

Sociální 
zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

        

C.III 6 
Stát – daňové 
pohledávky  

585 3 1 599 3 865 1 170 139 

C.III 7 
Krátkodobé 
poskytnuté zálohy 

186 293 494 4 007 985 753 478 585 

C.III.8 
Dohadné účty 
aktivní    

72 72 4 550 
  

C.III.9 Jiné pohledávky 86 104 76 64 50 58 30 11 

C.IV 
Krátkodobý 
finanční majetek 

16 042 18 021 12 387 11 177 15 502 16 444 22 039 24 519 

C.IV 1 Peníze 7 12 24 34 38 29 57 69 

C.IV 2 Účty v bankách 16 035 18 009 12 363 11 143 15 464 16 415 21 982 24 450 

C.IV.3 
Krátkodobé cenné 
papíry a podíly         

C.IV 4 

Pořizovaný 
krátkodobý finanční 
majetek 

        

D.I Časové rozlišení 816 496 520 244 157 230 238 197 

D.I 1 
Náklady příštích 
období 

658 496 520 244 157 139 167 146 

D.I 2 
Komplexní náklady 
příštích období         

D.I 3 
Příjmy příštích 
období 

158 
    

91 71 51 

          

 
Pasiva celkem 121 519 140 367 115 647 147 881 153 181 136 882 155 222 145 001 

A Vlastní kapitál 87 595 91 693 94 526 125 075 136 480 128 139 139 953 138 453 

A.I Základní kapitál 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

A.I 1 Základní kapitál 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

A.I.2 

Vlastní akcie a 
vlastní obchodní 
podíly 

        

A.I.3 
Změny základního 
kapitálu         

A.II Kapitálové fondy 
 

0 0 19 230 16 501 16 624 25 536 30 811 

A.II 1 Emisní ážio 
        

A.II 2 
Ostatní kapitálové 
fondy         

A.II 3 

Oceňovací rozdíly 
z přecenění 
majetku a závazků 

   
19 230 16 501 16 624 25 536 30 811 
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A.II 4 

Oceňovací rozdíly 
z přecenění při 
přeměnách 

        

A.III 

Rezervní fondy, 
nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze 
zisku 

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 301 

A.III 1 

Zákonný rezervní 
fond/Nedělitelný 
fond 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 001 

A.III 2 
Statutární a ostatní 
fondy 

300 300 300 300 300 300 300 300 

A.IV 

Výsledek 
hospodaření z 
minulých let 

66 106 76 295 80 393 78 626 90 545 106 679 98 215 101 117 

A.IV 1 
Nerozdělený zisk 
minulých let 

66 106 76 295 80 393 78 626 90 545 106 679 98 215 101 117 

A.IV 2 
Neuhrazená ztráta 
minulých let         

A.V 

Výsledek 
hospodaření 
běžného účetního 
období (+/-) 

10 189 4 098 2 833 15 919 18 134 -6 464 4 902 -4 776 

B Cizí zdroje 33 904 48 655 21 101 22 509 16 494 8 640 15 150 6 449 

B.I Rezervy 3 970 3 970 0 0 0 0 0 0 

B.I 1 

Rezervy podle 
zvláštních právních 
předpisů 

        

B.I 2 

Rezerva na 
důchody a 
podobné závazky 

        

B.I.3 
Rezerva na daň z 
příjmů         

B.I.4 Ostatní rezervy 3 970 3 970 
      

B.II 
Dlouhodobé 
závazky 

4 459 2 239 314 613 889 551 117 0 

B.II 1 
Závazky z 
obchodních vztahů 

1 003 
  

199 470 301 117 
 

B.II 2 

Závazky k 
ovládaným a 
řízeným osobám 

1 400 
       

B.II 3 

Závazky k účetním 
jednotkám pod 
podstatným vlivem 

        

B.II 4 

Závazky ke 
společníkům, 
členům družstva a 
k účastníkům 
sdružení 

        

B.II 5 
Dlouhodobé přijaté 
zálohy         

B.II.6 Vydané dluhopisy 
        

B.II.7 
Dlouhodobé 
směnky k úhradě         

B.II.8 
Dohadné účty 
pasivní         
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B.II.9 Jiné závazky 
        

B.II.10 
Odložený daňový 
závazek 

2 056 2 239 314 414 419 250 
  

B.III 
Krátkodobé 
závazky 

12 735 12 556 15 809 20 135 15 600 8 089 15 033 6 449 

B.III 1 
Závazky z 
obchodních vztahů 

6 543 9 971 9 923 14 536 9 911 5 286 11 662 3 991 

B.III 2 

Závazky k 
ovládaným a 
řízeným osobám 

        

B.III 3 

Závazky k účetním 
jednotkám pod 
podstatným vlivem 

     
81 110 5 

B.III 4 

Závazky ke 
společníkům, 
členům družstva a 
k účastníkům 
sdružení 

        

B.III 5 
Závazky k 
zaměstnancům 

1 808 1 515 1 615 1 778 1 874 1 507 1 747 1 437 

B.III 6 

Závazky ze 
sociálního 
zabezpečení a 
zdravotního 
pojištění 

1 495 893 1 055 1 478 1 497 889 1 261 834 

B.III 7 
Stát – daňově 
závazky a dotace 

2 889 177 3 216 2 343 2 318 326 253 182 

B.III 8 
Krátkodobé přijaté 
zálohy         

B.III.9 Vydané dluhopisy 
        

B.III.10 
Dohadné účty 
pasivní         

B.III.11 Jiné závazky 
        

B.IV 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 

12 740 29 890 4 978 1 761 5 0 0 0 

B.IV 1 
Bankovní úvěry 
dlouhodobé  

19 890 4 978 1 761 5 
   

B.IV 2 
Krátkodobé 
bankovní úvěry 

12 740 10 000 
      

B.IV 3 
Krátkodobé 
finanční výpomoci         

C.I Časové rozlišení 20 19 20 297 207 103 119 99 

C.I 1 
Výdaje příštích 
období 

20 19 20 297 207 103 119 99 

C.I 2 
Výnosy příštích 
období         
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Příloha 2 – Výkaz zisků a ztrát 

  
Výkaz zisků a 

ztrát 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I 
Tržby za prodej 
zboží 

2 094 310 22 696 208 406 343 581 

A 

Náklady 
vynaložené na 
prodej zboží 

2 006 266 8 633 214 408 266 382 

+ Obchodní marže 88 44 14 63 -6 -2 77 199 

II Výkony 163 207 101 879 114 204 150 096 167 657 77 477 98 304 72 265 

II. 1 

Tržby za prodej 
vl. výrobků a 
služeb 

157 354 103 392 111 293 141 154 169 047 72 128 100 172 70 472 

II. 2 

Změna stavu 
vnitrop. zásob vl. 
výroby 

3 270 -4 794 1 213 7 651 -3 547 3 885 -4 030 559 

II. 3 Aktivace 2 583 3 281 1 698 1 291 2 157 1 464 2 162 1 234 

B 
Výkonová 
spotřeba 

91 375 53 920 56 704 81 096 89 865 43 384 52 733 40 382 

B. 1 

Spotřeba 
materiálu a 
energie 

70 955 41 133 44 509 63 409 71 413 32 174 39 421 27 953 

B. 2 Služby 20 420 12 787 12 195 17 687 18 452 11 210 13 312 12 429 

+ Přidaná hodnota 71 920 48 003 57 514 69 063 77 786 34 091 45 648 32 082 

C Osobní náklady 46 593 37 113 38 004 45 607 49 007 36 422 37 311 33 413 

C. 1 Mzdové náklady 32 978 26 911 27 103 32 587 35 088 26 233 26 581 23 872 

C. 2 

Odměny členům 
orgánů 
společnosti a 
družstva 

276 276 258 293 316 297 306 283 

C. 3 

Náklady na 
sociální 
zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

11 651 8 521 9 253 11 069 11 843 8 566 9 078 7 941 

C. 4 Sociální náklady 1 688 1 405 1 390 1 658 1 760 1 326 1 346 1 317 

D Daně a poplatky 108 273 316 393 362 320 318 329 

E 

Odpisy 
investičního 
majetku 

6 166 6 040 6 990 6 006 8 076 7 952 6 676 7 259 

III 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého 
majetku a 
materiálu 

3 443 1 202 1 542 1 823 2 533 1 155 1 126 1 190 

III. 1 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého 
majetku 

54 73 
 

150 890 
 

17 302 

III. 2 
Tržby z prodeje 
materiálu 

3 389 1 129 1 542 1 673 1 643 1 155 1 109 888 

F 

Zůstatková cena 
prodaného 
dlouh. majetku a 

1 113 289 4 98 1 211 39 128 84 
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materiálu 

F.1 

Zůstatková cena 
prodaného dlouh. 
majetku 

56 84 
 

94 983 
   

F.2 Prodaný materiál 1 057 205 4 4 228 39 128 84 

G 

Změna stavu 
rezerv a 
opravných 
položek 

10 000 118 -10 282 
  

-943 63 
 

IV. 
Ostatní provozní 
výnosy 

1 517 1 208 1 068 278 119 2 646 379 110 

H 
Ostatní provozní 
náklady 

767 726 20 652 407 384 1 236 400 415 

V. 

Převod 
provozních 
výnosů 

        

I. 

Převod 
provozních 
nákladů 

        

* 

Provozní 
výsledek 
hospodaření 

12 133 5 854 4 440 18 653 21 398 -7 134 2 257 -8 118 

VI. 

Tržby z prodeje 
cenných papírů a 
vkladů 

   
3 871 

    

J. 
Prodané cenné 
papíry a vklady    

3 519 
    

VII. 

Výnosy z 
dlouhodobého 
finančního 
majetku 

1 170 0 0 533 533 0 1 230 1 846 

VII. 1 
Výnosy z CP a 
vkladů ve skupině 

1 170 
  

533 533 
 

1 230 1 846 

VII. 2 

Výnosy z 
ostatních CP a 
vkladů 

        

VII. 3 

Výnosy z 
ostatních 
finančních 
investic 

        

VIII. 

Výnosy z 
krátkodobého 
finančního 
majetku 

        

K. 

Náklady 
finančního 
majetku 

        

IX. 

Výnosy z 
přecenění CP a 
derivátů 

        

L. 

Náklady z 
přecenění CP a 
derivátů 

        

M. 

Změna stavu 
rezerv a 
opravných 
položek ve 

  
-3 970 
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finanční oblasti 

X. Výnosové úroky 154 137 153 112 101 102 102 133 

N. Nákladové úroky 969 865 1 048 180 117 38 21 4 

XI. 
Ostatní finanční 
výnosy 

388 230 20 250 511 621 36 20 

O 
Ostatní finanční 
náklady 

581 464 4 241 254 527 184 46 171 

XII. 
Převod finančních 
výnosů         

P. 
Převod finančních 
nákladů         

* 

Finanční 
výsledek 
hospodaření 

162 -962 -1 146 813 501 501 1 301 1 824 

Q. 
Daň z příjmů za 
běžnou činnost 

2 106 794 461 3 547 3 765 -169 -1 344 -1 518 

Q1. splatná 4 346 612 2 386 3 447 3 760 
   

Q2. odložená -2 240 182 -1 925 100 5 -169 -1 344 -1 518 

** 

Výsledek z 
hospodaření za 
běžnou činnost 

10 189 4 098 2 833 15 919 18 134 -6 464 4 902 -4 776 

XIII. 
Mimořádné 
výnosy         

R. 
Mimořádné 
náklady         

S. 

Daň z příjmů z 
mimořádné 
činnost 

0 0 0 0 0 0 0 0 

S1. splatná         
S2. odložená         

* 

Mimořádný 
výsledek 
hospodaření 

0 0 0 0 0 0 0 0 

T 
Převod podílu na 
HV společníkům         

*** 

Výsledek 
hospodaření za 
účetní jednotku 

10 189 4 098 2 833 15 919 18 134 -6 464 4 902 -4 776 

 

Výsledek 
hospodaření 
před zdaněním 

12 295 4 892 3 294 19 466 21 899 -6 633 3 558 -6 294 


