
  





 



  



Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zpracování finanční situace vybraného podniku pomocí finanční 

analýzy ve sledovaném období. Poté pomocí poměrových ukazatelů provést mezipodnikové 

srovnání s konkurenty na trhu. Teoretická část práce vysvětluje význam finanční analýzy, její 

uživatele, zdroje potřebné pro zpracování finanční analýzy a popisuje její metody. V praktické 

části jsou metody aplikovány na data vybraného podniku. Zjištěné výsledky jsou porovnány 

s hodnotami konkurentů na trhu s následným vyhodnocením finanční situace podniku. 
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Abstract 

The aim of the diploma thesis is to analyze the financial situation of the selected enterprise by 

means of the financial analysis in the monitored period. Part of the diploma thesis is focused 

on the performance of inter-company comparisons with competitors on the market by means 

of ratio indicators. The theoretical part of the diploma thesis explains the importance of the 

financial analysis, its users, describes the resources and methods needed for the financial 

analysis. In the practical part, the methods are applied to the data of the selected enterprise. 

The results are compared with the values of the competitors on the market and the subsequent 

assessment of the financial situation of the company. 
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1 ÚVOD 

Každý podnik chce být úspěšný. Úspěch může být definován jako výše zisku, podíl na trhu, 

tržní hodnota, růst podílu nebo i jinak. Současný svět je více než kdykoli předtím 

charakteristický změnou. To, co bylo před pár lety nebo dokonce před několika měsíci 

výjimečné, je dnes běžné. To, co před pár lety chtěl každý mít, je dnes už zapomenuté a to, co 

donedávna nebylo možné, se stalo každodenní součástí života. Tyto změny se týkají 

jednotlivců, podniků i společností. 

Úspěšný podnik je v této době ten, který dokáže reagovat na změny, předvídat je, využívat 

nové poznatky a technologie. Úspěšný podnik musí dokázat uspět v konkurenci. Toho může 

dosáhnout pomocí snižování nákladů, orientací na zákazníka, vzděláváním a motivací 

zaměstnanců, růstem kvality a služeb. 

Schopnost reagovat pružně na změny okolí, se tak během několika málo desetiletí stala 

předpokladem pro přežití podniku. Tato nutnost vyvolává i tlak na zažitý způsob řízení. To, 

co se v průběhu desetiletí relativně ustáleného prostředí stalo klíčem k úspěchu, dnes 

způsobuje podnikům ztráty, růst nákladů či existenční problémy. Neustále se měnící prostředí 

se tak stalo důvodem hledání způsobu řízení, které by bylo flexibilní s ohledem na vnější 

prostředí. 

Finanční analýza má své nezastupitelné místo při hodnocení ekonomické situace podniků. Její 

výsledky umožňují zjistit finanční stav analyzovaného objektu, ale i předpokládat jeho 

budoucí vývoj. Pomocí ní se dokážou identifikovat slabiny, které by v budoucnosti mohly 

vést k problémům. Finanční analýza je východiskem pro přijímání správných rozhodnutí. 

Cílem diplomové práce je s využitím teoretických poznatků zpracovat finanční situaci 

výrobního podniku pomocí finanční analýzy ve sledovaném období. Dále využít poměrových 

ukazatelů k provedení mezipodnikového srovnání s hlavními konkurenty na trhu. 

První část diplomové práce je věnována informacím o vybraném podniku WINSTON 

Production, s.r.o., jehož předmět podnikání je v současnosti zaměřen na zakázkovou výrobu 

strojů, jejich částí a dílčích strojních součástí podle výrobní dokumentace zákazníků. A dále 

pak na vývoj, výrobu, opravy a úpravy zbraní. 
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Druhá, třetí a čtvrtá část je teoretická a vysvětluje pojem finanční řízení, dle pak co finanční 

analýza znamená, jaký je její účel, kdo využívá informace z finanční analýzy, jaké zdroje jsou 

potřeba pro zpracování finanční analýzy a jaké jsou metody finanční analýzy. 

Následuje část, která je zaměřena na zpracování technické finanční analýzy vybraného 

podniku WINSTON Production, s.r.o. pomocí analýzy absolutních, rozdílových a 

poměrových ukazatelů. Dále pak pomocí bonitních a bankrotních modelů. 

Zpracování mezipodnikového srovnání konkurentů na trhu pomocí poměrových ukazatelů a 

zhodnocení zjištěných výsledků se věnuje poslední část diplomové práce. 
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2 INFORMACE O VYBRANÉM PRŮMYSLOVÉM PODNIKU 

Podnik WINSTON Production, s. r. o. je ryze český podnik, který působí v oblasti 

strojírenské výroby. Jeho činnost je v současné době zaměřena na zakázkovou výrobu strojů, 

jejich částí a dílčích strojních součástí podle výrobní dokumentace zákazníků, vrtání 

přesných, dlouhých otvorů a konání obráběčských operací na polotovarech dodaných 

zákazníkem [15]. 

Od 17. 11. 1993 je podnik WINSTON Production, s. r. o. zapsán v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně. Výše základního kapitálu společnosti činí 1 300 000 Kč. 

Je tvořen vkladem jediného společníka, kterým je Ing. Petr Kuba.  

Orgány podniku jsou valná hromada a jednatel. Valná hromada se nekoná a působnost valné 

hromady vykonává jediný společník podniku. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti 

valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Statutárním 

orgánem společnosti je jeden jednatel, který zastupuje podnik samostatně. 

Předmětem podnikání podniku WINSTON Production, s. r. o. je: 

 obráběčství, 

 zámečnictví, nástrojářství, 

 vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a 

znehodnocování zbraní, 

 nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, 

přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. 

Historie podniku 

Podnik vznikl v roce 1970 z Výzkumného a vývojového ústavu závodů všeobecného 

strojírenství v Brně. Tehdy byl hlavním výrobním programem výzkum a vývoj pletacích a 

tkacích strojů, a speciální zbrojní výroba. Výroba tkacích strojů později zanikla, ale produkce 

zbrojního průmyslu neustále rostla. Pokračovatelem byl státní podnik Prototypa. Ten však byl 

následně privatizován a rozdělen. V roce 1993 byl podnik založen pod názvem SEKO-V. 

V privatizaci v roce 1997 podnik odkoupila firma WINSTON International, a. s., současného 
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majitele. Od té doby došlo k přejmenování společnosti na současný název WINSTON 

Production, s. r. o. 

Podnik v průběhu svého trvání navázal obchodní vztahy jak s tuzemskými, tak i se 

zahraničními zákazníky pro oblast dopravních prostředků, výrobu lékařských, zemědělských, 

textilních, potravinářských výrobků atd. WINSTON Production, s. r. o. je držitelem koncese 

na vývoj, výrobu, opravy a úpravy zbraní [15]. 

Mezi dlouhodobé tuzemské zákazníky patří: 

 PROTOTYPA-ZM, s. r. o., 

 TOS KUŘIM - OS, a. s., 

 Bernex Bimetallic, s. r. o., 

 Wera Werk s. r. o., 

 Česká zbrojovka a. s., 

 Daikin Device Czech Republic s. r. o. 

Mezi zahraniční dlouhodobé zákazníky patří: 

 Retsh GmbH, 

 Hewa GmbH, 

 Mediseal GmbH, 

 MTS Medical UG. 

Podnik WINSTON Production, s. r. o. je držitelem certifikátu ISO 9001 : 2008. Certifikace je 

poskytnuta pro procesy: výroba zbraní včetně vojenských, zámečnictví a kovoobrábění. 

Strategickým cílem politiky kvality podniku je prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců 

a důsledné orientace na zákazníka dosahovat na trhu trvale lepších výsledků. Vedení podniku 

se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality. 
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3 FINANČNÍ ŘÍZENÍ 

Finanční řízení podniku lze obecně chápat jako výkon podniku, který je založený na hledání 

produkčních funkcí, tj. produkt daného podniku je dán spotřebou výrobních faktorů a to při 

určitém stupni výrobních technologií. Pomocí statistických metod tedy určuje bod efektivity 

nebo neefektivnosti dosaženého produktu při určitém objemu výrobních faktorů [3]. 

Každý podnik v rámci finančního řízení řeší několik otázek. Jednou z otázek je potřeba 

kapitálu pro vlastní činnost, která vyplývá z oboru podnikání. Rovněž je nutné řešit odkud 

potřebný kapitál získat. Jde o rozhodování o finanční struktuře podniku a podílu jednotlivých 

složek vlastního i cizího kapitálu. 

Další z otázek je, kam umístit získaný kapitál, složky dlouhodobého a oběžného majetku. 

Podnik musí zohledňovat výnosnost a rizikovost investování v rámci alokace kapitálu. Z toho 

plyne i míra likvidity majetku. V neposlední řadě, při rozdělování zisku po zdanění, se 

základní otázkou stává rozdělení finančního výsledku. Rozdělení zisku po zdanění může mít 

formu rezervních fondů, případně financování do dalšího rozvoje podniku, či jiné způsoby 

investování. 

Předpokladem pro úspěšné podnikové řízení v tržní ekonomice je poznání skutečného stavu 

v podnikové ekonomice. Součástí podnikových procesů, a tedy i finančního řízení je řízení 

rizik. Včasná identifikace a vhodné způsoby hodnocení nových možností podniku v důsledku 

nově vznikajících příležitostí zmenšují pravděpodobnost uvíznutí ve slabé tržní pozici. 

Informace o reálné ekonomické situaci se dostávají ve formě hodnot proměnných veličin [7]. 

Jejich hlavním zdrojem je finanční účetnictví, základní účetní výkazy, účetní závěrky 

podniků, statistika, informace z kapitálového trhu, daňové soustavy, marketingové znalosti. 

Důležitým úkolem podniků je kromě jiných úkolů zvyšování ziskovosti, úspěšnosti podnikání 

a neustálé zvyšování konkurenceschopnosti v podmínkách světové globalizace. Manažeři 

proto spolu s dalšími moderními přístupy v managementu musí prosazovat i účinné metody 

podnikových analýz, protože vztah mezi úspěšnosti podniku a analýzou ekonomické a 

finanční situace a určených cílů velmi úzce souvisí. 
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Na základě vedených teoretických východisek problematiky finanční analýzy lze konstatovat, 

že analýzy a metody založené na účetních výsledcích hospodaření a účetním zisku, mají 

významné místo v ekonomicko-finančních aspektech správy podniků nejen v České republice 

[13]. Základem pro neustálý rozvoj podniku a růst jeho hodnoty je rovnováha výsledků 

(produktu) a potenciálu produkční schopnosti podniku. Výsledky reprezentují krátkodobý zisk 

a zaručují jeho existenci. Potenciál podniku tedy představuje dlouhodobou konkurenční 

schopnost podniku. Řízení finančních procesu podniku zahrnuje čtyři základní činnosti: 

 plánování, 

 rozhodování, 

 organizování finančních procesů, 

 finanční analýza a kontrola. 

Řízení procesu je činnost využívající vědomosti, schopnosti, metod, prostředků a systémy 

k tomu, aby popisovala, identifikovala, měřila, vedla, hodnotila a zlepšovala postupy s cílem 

efektivního pokrytí potřeb zákazníka, procesů [7].  

Úkolem finančního plánování je formulace finančních cílů podniku a to zejména rostoucí 

tržní hodnotu a pozitivní hodnoty finančních ukazatelů rentability, stability a likvidity. 

Finančním rozhodováním podnik sleduje formulaci finančních cílů a způsoby jejich dosažení, 

tj. rozpoznání potřebné změny, hledání řešení, vyhodnocení těchto možností a to z hlediska 

rizikovosti či výnosnosti [7]. Přijetí alternativy, tedy rozhodnutí, vytváří finanční strategii 

podniku, která zohledňuje to, zda jde o operativní, krátkodobé nebo dlouhodobější opatření. 

Co se týče procesu organizování, základem jsou jasné a spolehlivé informace. Finanční 

analýza a kontrola hodnotí stupeň dosahování finančních cílů. Zároveň podává zpětnou vazbu 

pro operativní řízení. Je důležitým podkladem pro sestavování finančních plánů pro 

následující období. 

Finanční řízení pracuje s více kategoriemi a pojmy. K nejdůležitějším patří: výsledek 

hospodaření, peněžní toky (cash flow), úrok a úroková sazba, časová hodnota peněz, 

neurčitost, nejistota, riziko a jistota, požadovaná míra výnosu a náklady alternativních 

příležitostí. 
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Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady podniku. Formou výsledku 

hospodaření může být zisk nebo ztráta. Je to ukazatel, který charakterizuje efektivnost využití 

kapitálu podniku. Není to jednoznačný ukazatel, protože nesděluje míru rizikovosti činnosti 

podniku. Stav pohotových peněz totiž rozhoduje o platební schopnosti podniku. 

Ty lze vyjádřit jako brutto cash flow (vyjadřují peněžní příjmy a výdaje za určité období) a 

jako netto cash flow (vyjadřují pozitivní saldo běžných peněžních příjmů a výdajů) - nejsou 

v nich zahrnuty investiční výdaje [11]. Úrok je platba spojena s úvěrovým vztahem. 

Úrokovou mírou rozumíme poměr mezi úrokem a daným dluhem. Její procentuální vyjádření 

se označuje sazbou. Velikost čistého úroku se odvíjí od situace na finančních trzích, a je 

ovlivněn politikou centrální banky. Finanční rozhodování je ovlivňováno nejen výškou příjmů 

a výdajů, ale jejich rozložení v čase. Časovou hodnotu peněz představují faktory, jako 

výnosnost investování peněz (různé způsoby investování) a budoucí hodnota vkladu (závisí 

na vývoje cenové hladiny ovlivněné inflací či deflací). 

Zdrojem informací pro finanční řízení, jakož i pro finanční analýzu, je každý údaj, evidence, 

dokument, správa, zjištěný stav provozu či vědomost, které jakýmkoliv způsobem obohatí 

soubor relevantních údajů nebo metod používaných při finanční analýze. Nebo které upřesní 

či rozšíří výsledky analýzy [8]. Informace se lze rozdělit na finanční (účetní výkazy, výroční 

zprávy aj.) a nefinanční (z hospodářské, politické, personální a jiné oblasti). Z hlediska 

možnosti využití se informace rozlišují buď kvantitativně (vyjádřeno čísly) a kvalitativně 

(těžko vyčíslitelné). Podle toho, odkud obecné informace pocházejí, se dělí na interní 

(vnitropodnikové) a externí (mimopodnikové). 

Každý podnik má svou finanční politiku, kterou určuje způsoby, jakými jsou aplikovány 

principy finančního řízení pro dané období. Schopnost aplikace finanční politiky závisí od 

vedoucích pracovníků, tj. management podniku pro zabezpečení podnikových ekonomických 

zájmů. Proto vyplývá i z jednotlivých faktorů, které ji ovlivňují a to jsou [16]: 

 stav a vývoj světových trhů, 

 lokální ekonomické prostředí, 

 typ podniku. 
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Světové trhy podléhají cyklickému vývoji charakterizované fázemi - konjunktura, pokles, 

recese, oživení. Jednotlivé fáze mohou mít různou podobu trvání. Vývoj světových trhů zboží 

a služeb je charakterizován tempem růstu hrubého domácího produktu (HDP). Finanční 

politika se tedy formuje získáváním a umisťováním kapitálu různými formami (úvěrové 

nástroje, zahraniční investice).  

Lokální ekonomické prostředí se člení na makroekonomické, kdy se podnik danému prostředí 

přizpůsobuje, a mikroekonomické. Zde je možnost ovlivňování. Mikroekonomie se zabývá 

chováním ekonomických subjektů na vymezených trzích. Makroekonomie je zaměřena na 

studování globálních a národních ekonomických aktivit [16]. 

Pro formování finanční politiky podniku je rozhodující typ podniku - odvětví, obor 

podnikatelské činnosti, velikost a postavení na trhu, právní forma. A v neposlední řadě fáze 

životního a hospodářského cyklu, ve kterém se podnik nachází. Obsahem dané politiky je 

formulování jednotlivých finančních cílů (likvidita, rentabilita, stabilita). Podnik by se měl 

zabývat i strategií její podnikatelské činnosti. 

Podstatou každé strategie je konkurenční výhoda. Podle Porterova koncepce jsou obecně dvě 

základní konkurenční výhody, prostřednictvím nichž může podnik soutěžit s ostatními, a to: 

nízké náklady nebo odlišnost [12]. Také výběr správných nástrojů a opatření při jejich 

dosahování a finanční analýza. 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza je metoda, která nám umožňuje vytvořit si obrázek o finančním zdraví 

podniku, o finanční stabilitě podniku. Pomáhá odhalit možná rizika a hrozby, ale rovněž 

umožňuje kvantitativně porovnat podnik s jinými podniky. Finanční analýzu lze formulovat 

jako výběr, vyhodnocování a ztvárnění finančních dat a dalších souvisejících informací a 

podpora při hodnocení provozní výkonnosti a finančního stavu podniku [9]. 

Finanční analýza má z časového pohledu smysl ve dvou rovinách. V první rovině se ohlíží do 

minulosti a hodnotí, jak se podnik vyvíjel až do současnosti. V druhé polovině slouží finanční 

analýza jako základ pro finanční plánování ve všech časových rovinách. Proto je umožněno 

jak plánování krátkodobé spojené s běžným chodem podniku, tak i strategické plánování 

s dlouhodobým rozvíjením podniku. 

Jedním z hlavních cílů finanční analýzy je zhodnotit finanční zdraví podniku. Finanční zdraví 

je nevyhnutelnou podmínkou pro dlouhodobé úspěšné fungování firmy. Finanční zdraví 

představuje i odolnost podniku, jeho schopnost vyrovnat se s nepříznivými externími i 

interními hrozbami a úspěšně je překonat. Za finanční řízení podniku a za stav jeho 

finančního zdraví odpovídá jeho management [1]. 

Pro zachování finanční rovnováhy je nutné, co nejlepší rozvoj finančních poměrů podniku. 

Aby mohl podnik plnit vize, strategie a cíle vlastníků, potřebuje k existenci konkrétní kapitál. 

Z hlediska řízení podniku je důležitá optimální výška kapitálu, jeho charakter i struktura. 

Protipólem dynamického rozvoje zdravého podniku je podnik finančně nestabilní, nadměrně 

zadlužený, nelikvidní a nesolventní. 

Finanční analýzu je možné rozdělit podle dvou základních přístupů k ní na: 

 analýzu kvantitativní (technickou) - používá statistických, matematickýcha dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat 

s následným (kvalitativním) ekonomickým posouzení výsledků [13], 

 analýzu kvalitativní (fundamentální) - využívá kromě kvantitativních charakteristik i 

charakteristiky kvalitativní a metody, které umožňují tento kvalitativní popis (např. 
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SWOT analýza, analýza trhu aj.). Hodnocení finanční situace je více zaměřeno na 

budoucí období a opírá se o vývojové tendence širšího okolí podniku. [7] 

4.1 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza je velmi důležitým zdrojem informací nejen pro řídící pracovníky podniku. 

Kromě managementu podniku poskytuje finanční analýza důležité informace i dalším 

subjektům. Uživatele finanční analýzy se můžou rozdělit na interní a externí uživatele. 

K interním uživatelům lze řadit management podniku, vlastníky podniku, zaměstnance nebo 

odbory.  

Management podniku - využívá výsledky finanční analýzy pro operativní i strategické řízení 

procesů v podniku: pro řízení struktury majetku a kapitálu, pro dlouhodobé i operativní 

plánování a řízení procesů v podniku, pro rozhodování o rozdělení zisku, pro rozhodování 

v dalších oblastech řízení firmy [7]. 

Vlastníky podniku (společníci, akcionáři) - zajímá především návratnost jejich prostředků, 

tzn. hodnocení rentability (ziskovosti) vloženého kapitálu, hodnocení způsobu a efektivnosti 

činnosti managementu, rozhodování o rozdělení a užití zisku, hodnocení strategických 

záměrů, oceňování podniku. [7], [6] 

Zaměstnance - zajímá přirozeně finanční stabilita a perspektivnost zaměstnání, možný růst 

mezd. 

Za externí uživatele lze považovat banky, obchodní věřitele, investory, odběratele, 

konkurenční firmy, státní orgány, veřejnost, regionální orgány. 

Banky - využívají výsledky finanční analýzy pro rozhodování o poskytnutí nebo neposkytnutí 

úvěru a záruk za úvěry, pro posouzení schopnosti podniku splácet úvěr a měření rizik. 

Obchodní věřitelé - výsledky finanční analýzy využívají pro své záměry a plány, pro výběr 

obchodních partnerů a pro formulaci obchodní politiky vůči nim. 

Věřitelé (držitelé úvěrových cenných papírů) - se zajímají o likviditu podniku a jeho 

schopnost splácet závazky.  
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Investoři (účastníci kapitálového trhu) - využívají výsledky finanční analýzy pro rozhodování 

o investicích do daného podniku [7]. 

Odběratelé - se rozhodují podle výsledků finanční analýzy při výběru potenciálního 

dodavatele a zda je schopen dostát svým smluvním závazkům. 

Konkurenční firmy - využívají informace z finanční analýzy pro porovnání a zhodnocení 

vlastní situace a výkonnosti s ostatními subjekty na trhu, ale i pro další možné strategie 

určující směr a řízení podniku v budoucnosti. 

Státní orgány - využívají výsledky finanční analýzy pro různé statistické účely, kontroly 

podniků, formulaci státní politiky. 

Veřejnost, regionální orgány - se zajímají o výsledky finanční analýzy pro posouzení 

výkonů a stability podniku z hlediska perspektiv rozvoje regionu, pracovních míst, podílu na 

ochraně životního prostředí. 

4.2 Zdroje dat pro finanční analýzu 

Podklady pro zpracování finanční analýzy vycházejí z účetnictví podniku, jejich obsah musí 

být pravdivý, posouzen auditorem a upraven zákonem [21]. Nejdůležitějším zdrojem údajů a 

informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy podniku: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 cash flow, 

 příloha k účetní závěrce. 

Velmi cenné informace je možné získat rovněž z výroční zprávy, dále pak od vedoucích 

pracovníků podniku, z podnikové statistiky produkce, z oficiálních ekonomických statistik a 

nezávislých hodnocení a prognóz. 

4.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetní výkazem zachycující bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva). Rozvaha se 
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sestavuje většinou k poslednímu dni každého roku. Může být sestavena i za kratší období. 

Platí, že aktiva a pasiva se musí rovnat. Struktura rozvahy je uvedena v Tab. 1. 

Aktiva tvoří majetkovou strukturu podniku, zachycují to, co podnik vlastní. Aktiva jsou 

členěna podle doby jejich upotřebitelnosti, tedy podle likvidity. Na začátku jsou položky 

nejméně likvidní (dlouhodobý majetek) a na konci pak ty nejlikvidnější (krátkodobý majetek). 

Pasiva tvoří zdroje krytí majetkové struktury podniku a představují finanční strukturu 

podniku. Pasiva jsou členěna z hlediska vlastnictví zdrojů financování, nikoli z hlediska času. 

Tab. 1 Struktura rozvahy [10] 

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Ážio a kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 

C. Oběžný majetek A.V. VH běžného účetního období 

C.I. Zásoby A.VI. Rozhod. o záloh. výplatě podílu na zisku 

C.II Pohledávky B.+C. Cizí zdroje 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky B. Rezervy 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky C. Závazky 

C.III. Krátkodobý finanční majetek C.I. Dlouhodobé závazky 

C.IV. Peněžní prostředky C.II. Krátkodobé závazky 

D. Časové rozlišení aktiv D. Časové rozlišení pasiv 
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4.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty porovnává výnosy a náklady a určuje výsledek hospodaření za dané 

časové období. Výsledek hospodařený může být buď pozitivní (zisk) nebo negativní (ztráta). 

Tak jako rozvaha, tak i výkaz zisku a ztráty je založen na aktuálním principu a definuje vztah 

výnosů a nákladů k určitému datu.  

Tento výkaz může být uspořádán v druhovém anebo účelovém členění. Druhové členění 

sleduje povahu nákladů, tj. jaké druhy nákladů byly vynaloženy (např. spotřeba materiálu, 

odpisy dlouhodobého majetku, mzdové náklady) [6]. Tyto jednotlivé druhy nákladů se do 

výkazu promítají podle časového hlediska. Naopak účelové členění sleduje příčinu vzniku 

nákladů. To znamená, na jaký účel byly vynaloženy, např. na výrobu, správu, odbyt apod.  

Náklady jsou při účelovém členění promítnuty do výsledovky až v okamžiku vykázání 

výnosu, k jehož provedení přispěly. Zkrácená struktura výsledovky je uvedena v tabulce 2. 

Tab. 2 Zkrácená struktura výkazu zisku a ztráty [10] 

Označ. 

řádku 

Obsah položky (způsob výpočtu) Přiřazené účty 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 601, 602 

II. Tržby za prodej zboží 604 

A. Výkonová spotřeba 501 - 504, 511 - 513, 518 

B. Změna stavu zásob vlastní činností (+/-) 581, 582, 583, 584 

C. Aktivace (-) 585, 586, 587, 588 

D. Osobní náklady 521 - 528 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 551, 557, 558, 559 

III. Ostatní provozní výnosy 641, 642, 644, 646, 648, 649, 

697 

F. Ostatní provozní náklady 531, 532, 538, 541 - 549, 552, 

554, 555, 597 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 
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IV. Výnosy z DFM - podíly 661AÚ, 665AÚ 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 561AÚ 

V. Výnosy z ostatního DFM 661AÚ, 665AÚ 

H. Náklady související s ostatním DFM 561AÚ, 566AÚ 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 662, 665 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finan. oblasti 574, 579 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 562 

VII. Ostatní finanční výnosy 661AÚ, 663, 664, 666 - 669, 698 

K. Ostatní finanční náklady  

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 

L. Daň z příjmů 591, 592, 595, 599 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 

596 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 

* Čistý obrat za účetní období 
= I. + II. + III. + IV. +V. + VI. + 

VII. 

Ve finanční analýze je možné se setkat s více formami výsledku hospodaření, které se 

používají i ve výpočtech ukazatelů finanční analýzy. Mezi ty nejpoužívanější patří: 

 EAT (Earnings After Tax) - výsledek hospodaření za účetní období. Ve finanční 

analýze je často používán jako čistý zisk [6]. 

 EBT (Earnings Before Tax) - je zisk před zdaněním. 

 EBIT (Earning Before Interest and Tax) - jedná se o zisk před odečtením daní a 

úroků. 
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 EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) - jedná se o 

zisk před odečtením daní, úroků a odpisů. 

4.2.3 Výkaz Cash Flow 

Výkaz Cash Flow je účetní výkaz porovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních 

prostředků (příjmy) s jejich použitím (výdaji) za dané období. Slouží k posouzení skutečné 

finanční situace [12]. Důvodem sledování peněžních toků v podniku je časový nesoulad mezi 

výnosy a skutečnými peněžními příjmy a mezi náklady a skutečnými výdaji. Tento nesoulad 

podnítil vytvoření výkazu o peněžních tocích, který sleduje reálný pohyb peněžních 

prostředků podniku. 

Výkaz se dělí na tři základní části: provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost. 

Část týkající se provozní činnosti je nejdůležitější částí tohoto výkazu. Tato část nám 

umožňuje zjistit, do jaké míry výsledek hospodaření za běžnou činnost odpovídá skutečně 

vydělaným penězům a jak je produkce peněz ovlivněna změnami pracovního kapitálu a jeho 

složkami [12]. Jde tedy o výsledky provozní činnosti, ale rovněž o změny závazků u 

dodavatelů, změny pohledávek u odběratelů, změny zásob aj. V části týkající se investiční 

činnosti se ukazují nejen výdaje z pořízení investičního majetku a struktury těchto výdajů, ale 

také objem příjmů z prodeje investičního majetku. Poslední částí je oblast finanční činnosti. 

V té se hodnotí vnější financování, tedy chod dlouhodobého kapitálu. Jde například o splácení 

a přijímání dalších úvěrů, peněžní toky související s pohybem vlastního jmění (výplata 

dividend, zvyšování vlastního kapitálu). 

Při sestavování výkazu Cash Flow existují dvě metody - přímá a nepřímá. Přímá metoda je 

založena na sledování skutečných příjmů. V podvojném účetnictví je problematické 

zjišťování příjmů a výdajů, protože nejsou nastoleny účty pro příjmy a výdaje. Východiskem 

je sestavit výkaz Cash Flow mimoúčtovně, což znamená analyzovat operace na bankovních 

účtech a v pokladně. Tato metoda je vhodná pro zhotovení výkazu za kratší časové horizonty 

[11]. Nepřímá metoda je založena na transformaci hospodářského výsledku na cash flow. 

Vychází z výkazu zisku a ztráty, z výsledného zůstatku výnosů a nákladů, který se upravuje o 

změny položek rozvahy sdělující rozdíl mezi toky příjmů a výdajů, a mezi toky výnosů a 

nákladů. 
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4.2.4 Příloha k účetní závěrce 

Cílem přílohy k účetní závěrce je poskytnout doplňující a vysvětlující informace k rozvaze a 

výkazu zisku a ztráty. Základním požadavkem přílohy k účetní závěrce je spolehlivost, 

neutralita a srozumitelnost účetních záznamů. Klíčový význam přílohy spočívá zejména 

v poskytnutí obratu o majetku, vlastním kapitálu, závazcích, nákladech, výnosech a 

hospodářském výsledku podniku. Příloha k účetní závěrce vychází ze zásady významnosti a 

užitečnosti údajů zejména pro externí uživatele [4]. Jde o doplnění informací poskytující 

předpoklad, že umožní porovnávat výkonnost podniku v čase. 
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5 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

V podnikové praxi je možné se setkat s různými přístupy a technikami analýzy, jejichž cílem 

je podat věrný obraz o majetkové a finanční situaci v podniku externím uživatelům finanční 

analýzy. 

Při finanční analýze se využívají tyto základní metody [6]: 

 analýza absolutních ukazatelů - jde o analýzu majetkové a finanční struktury, 

 analýza tokových ukazatelů - jedná se o analýzu výnosů, nákladů, zisku a cash flow, 

 analýza rozdílových ukazatelů - nejzřetelnějším ukazatelem je čistý pracovní kapitál, 

 analýza poměrových ukazatelů - jde o analýzu ukazatelů rentability, likvidity, 

aktivity, zadluženosti, produktivity aj., 

 analýza soustav ukazatelů, 

 souhrnné ukazatele hospodaření. 

K finanční analýze jsou využívány i složitější přístupy ve formě nejrůznějších matematicko-

statistických metod.  

5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatelé jsou označováni jako data zahrnutá přímo v účetních výkazech. 

Z pravidla prvním krokem finanční analýzy je posouzení jejich výše a struktury i vývoje a 

jednoduché srovnání přímo v účetních výkazech [16]. Nevýhodou této metody je však 

citlivost na velikost podniku, což znemožňuje mezipodnikové srovnání, ale v rámci jednoho 

podniku je dostačující. Ukazatelé mohou být stavové i tokové. Stavoví ukazatelé vyjadřují 

hodnotu za určitý časový úsek a tokové ekonomický vývoj za určité období (náklady, výnosy 

a hospodářský výsledek). 

5.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza je finančně-analytická technika, která je v podnicích používána naprosto 

běžně též pod označením analýza časových řad [3]. Podstata horizontální analýzy spočívá ve 

sledování a zachycování meziročních změn v účetních položkách podniku. Pomocí této 
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analýzy je možné získat odpovědi na otázky: O kolik jednotek a o kolik procent se změnila 

daná položka v čase?  Tato analýza se zpracovává meziročně nebo za několik účetních 

období. Rozbor položek se provádí v absolutním nebo relativním vyjádření a to podle 

následujících vzorců (1, 2): 

absolutní změna = hodnota  t-hodnotat-1 (1) 

hodnotat - hodnota běžného období 

hodnotat-1 - hodnota minulého období 

relativní změna =
absolutní změna

hodnota
t-1

∙100 (2) 

  

5.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza je ve skutečnosti procentním vyjádřením jednotlivých položek k určitému 

základu. U rozvahy je základnou bilanční suma. U výkazu zisku a ztráty pak výše čistého 

obratu. Vertikální analýza umožňuje porovnávat finanční data analyzovaného podniku se 

stejně analyzovanými daty konkurenčních podniků [12]. Touto analýzou se získávají 

informace o poměrové struktuře majetku a závazků a rovněž nákladů a výnosů. Přínosem této 

analýzy je to, že není ovlivněna změnou cenové hladiny, a tudíž je možné posuzovat výsledky 

jednotlivých let a identifikovat vývojové tendence. Matematicky lze tento vztah vyjádřit 

vzorcem (3): 

Pi = 
Bi

∑ Bi
 (3) 

  

Pi - hledaný vztah 

Bi - hodnota položky bilance 

∑ Bi - suma položek určitého celku 

i - pořadové číslo položky 

5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Kromě vertikální a horizontální analýzy je možné k absolutním ukazatelům zařadit i rozdílové 

ukazatele. Získají se jako rozdíl hodnot dvou absolutních ukazatelů. Někdy se označují jako 

finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Fond je chápán jako shrnutí určitých 
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stavových ukazatelů vyjadřující aktiva nebo pasiva, respektive jako rozdíl mezi souhrnem 

určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv [13]. 

Čistý pracovní kapitál je nejvíce užívaným ukazatelem vypočítaným jako rozdíl mezi 

celkovým oběžným majetkem a celkovými krátkodobými závazky. Má důležitý vliv na 

platební způsobilost podniku [17]. Čím je čistý pracovní kapitál vyšší, tím větší by měla být 

schopnost podniku plnit své finanční závazky. V případě, že tento ukazatel nabývá záporných 

hodnot, jedná se o tzv. nekrytý dluh. 

5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny - položky rozvahy nebo výkazu 

zisku a ztráty - v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné veličině (celková bilanční suma, čistý 

obrat), kdežto poměrová analýza dává do „poměru“ položky vzájemně mezi sebou [5]. Tím se 

nám obraz o finanční situaci podniku ukazuje v dalších souvislostech. Používání poměrových 

ukazatelů umožňuje provádět analýzu časového vývoje finančního stavu daného podniku. 

Dále jsou vhodným nástrojem k porovnávání více podobných podniků navzájem. A 

v neposlední řadě mohou být používány jako vstupní data matematických modelů, které 

hodnotí rizika, klasifikují stavy i předvídají budoucí vývoj. Analýza poměrových ukazatelů 

neposkytuje srovnání absolutních hodnot, ale sděluje vztah mezi dvěma složkami finančních 

výkazů, které logicky spolu souvisí [22]. 

Poměroví ukazatelé se podle oblastní finanční analýzy zpravidla člení na: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity. 

5.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, jinak označované i jako ukazatele návratnosti nebo výnosnosti, se 

zaměřují na ziskovost podniku a měří, jaký zisk přinášejí investice do podniku. I když má 

každý podnik své specifické cíle, tak jsou ukazatele rentability považovány za kritérium 
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úspěšnosti určitého podniku. Jinými slovy všechny podniky mají společný cíl a to dosahovat 

uspokojivou výnosnost vloženého kapitálu. 

U těchto ukazatelů se nejčastěji vychází ze dvou výkazů účetnictví, a to z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. Obecně je možné vyjádřit rentabilitu jako poměr zisku k velikosti vloženého 

kapitulu (viz vzorec 4): 

rentabilita = 
zisk (čistý, upravený)

vložený kapitál
 (4) 

 

V praxi se však používají modifikované verze tohoto vzorce. Mezi nejčastější používané 

ukazatele rentability patří: ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA), ukazatel 

rentability vlastního kapitálu (ROE), ukazatel rentability tržeb (ROS), ukazatel celkového 

investovaného kapitálu (ROCE). 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na 

to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). 

Nejčastěji se do čitatele dává EBIT, a v tom případě ukazatel měří hrubou produkční sílu 

aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků [13]. Nejvíce využívaný vzorec 

výpočtu ROA (viz vzorec 5): 

ROA =  
EBIT

celková aktiva
 (5) 

 

V případě, že se do čitatele dosadí čistý zisk (po zdanění) zvýšený o zdaněné úroky, znamená 

to, že ukazatel poměřuje vložené prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel rentability je důležitý hlavně pro vlastníky a akcionáře a ukazuje, jakou mírou 

jsou zhodnoceny zdroje vložené do podniku vlastníky. A zda je tento kapitál dostatečně 

výnosný. V čitateli je zisk po zdanění (EAT) a ve jmenovateli vlastní kapitál (viz vzorec 6): 

ROE = 
EAT

vlastní kapitál
  (6) 
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Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje a měří schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni 

tržeb. Vypovídá, kolik zisku bylo vyrobeno v jedné koruně tržeb. Jedná se o schopnost 

podniku vyrábět s nižšími náklady, než odpovídá cenové úrovni nebo prodávat za vysokou 

cenu [7]. Ukazatel se vypočítá podle vzorce 7: 

ROS = 
zisk

tržby
  (7) 

Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Jde o ukazatele, který sděluje míru zhodnocení všech aktiv podniku financovaných cizím i 

vlastním dlouhodobým kapitálem. Lze říci, že komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření 

společnosti. Tento ukazatel je zajímavý pro investory. Vypočítá se podle následujícího vzorce 

(8): 

ROCE = 
EBIT

dlouhodobé závazky+vlastní kapitál
  (8) 

5.3.2 Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity se vyjadřují a kvantifikují využití jednotlivých majetkových částí 

podniku. Efektivně využívaný majetek podniku je podmínkou pro její stabilní finanční situaci. 

Při nedostatečném využití majetku podnik přichází o výnosy, které by jinak mohl získat. 

Příkladem může být nedostatečný stav zásob. Ale i nadměrný stav majetku není pro podnik 

pozitivní, protože jsou s ním zároveň spojené i nadprůměrné náklady. Ukazatele aktivity 

můžou být vyjádřené buď počtem obrátek, nebo dobou obratů vyjadřující počet dní, v rámci 

kterých trvá jedna obrátka. Cílem každého podniku je dosáhnutí co nejnižší doby obratu a co 

největší rychlosti obratu. Čím je rychlost obratu tedy větší, tím je podnik ziskovější, 

rentabilnější i likvidnější [4]. 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv zkoumá, kolikrát za rok tržby podniku pokryjí jeho aktiva. Obecně 

platí, že je lepší vyšší hodnota než 1. Nízké hodnoty pod 1 znamenají, že podnik nevyužívá 
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svůj majetek dostatečně. Při posuzování tohoto ukazatele je nutné brát v úvahu i odvětví, ve 

kterém podnik působí. To platí v případě sledovaného podniku, který podniká v zemědělství a 

jeho produkty nejsou celý rok prodejné, ale jen krátce několikaměsíční sezóny. Využívá se 

rovněž pro mezipodnikové srovnávání [2]. Tento ukazatel se vypočítává podle vzorce (9): 

obrat aktiv = 
tržby

aktiva
  (9) 

Obrat zásob  

Obrat zásob udává, kolikrát je každá položka zásob podniku v průběhu roku prodána a znovu 

naskladněna [13]. Vysoký obrat zásob je dobrým znamením pro běžnou likviditu. Naopak, při 

nízkém obratu a nepřiměřeně vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, že podnik má 

zastaralé zásoby. Vypočítá se podle následujícího vzorce (10): 

obrat zásob = 
tržby

zásoby
  (10) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob měří dobu, za kterou se zásoby v podniku otočí. Při posuzování tohoto 

ukazatele je důležité sledovat jeho vývoj v čase a rovněž porovnat tuto dobu s odvětvím. 

V případě hodnocení obratu jednotlivých druhů zásob jsou náklady vhodnější než tržby. Doba 

obratu zásob se vypočítá na základě vzorce (11): 

doba obratu zásob = 
zásoby

tržby
 ∙  360  (11) 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel svědčí o tom, jak dlouho je vázán majetek podniku ve formě pohledávek, 

respektive za jakou dobu jsou pohledávky v průměru zaplaceny. Doporučená doba je běžná 

doba splatnosti. Pokud je doba obratu delší než běžná doba splatnosti faktur, znamená to 

nedodržování obchodně-úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů [12]. Tento ukazatel 

se počítá podle vzorce (12): 

doba obratu pohledávek = 
pohledávky

tržby
 ∙  360   (12) 
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Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků ukazuje, za kolik dní by mohl podnik splatit všechny svoje závazky 

z obchodních vztahů. Je důležité, aby si podnik udržoval i svoji vlastní platební morálku 

v porovnání s platební morálkou dodavatelů. Tento ukazatel může být užitečný pro současné i 

budoucí věřitele, z kterého umí určit, zda podnik dodržuje obchodně-úvěrovou politiku. 

Vypočítá se podle vzorce (13): 

doba obratu závazků = 
závazky

tržby
 ∙ 360   (13) 

5.3.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita je vyjádřena jako schopnost podniku hradit své závazky. Základní definiční vztah 

všech likvidit je v zásadě stejný. Srovnává se objem toho co má podnik platit (jmenovatel 

ukazatele) s tím, čím to může zaplatit (čitatel výrazu) [3]. Do čitatele se dosazují položky 

oběžného majetku, které se vyznačují různou dobou likvidnosti, tj. přeměnitelnosti na peníze. 

Z hlediska likvidnosti je možné oběžný majetek rozdělit do tří stupňů: 

 likvidita 1. stupně - peněžní či okamžitá likvidita, 

 likvidita 2. stupně - pohotová likvidita, 

 likvidita 3. stupně - běžná likvidita. 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita vyjadřuje schopnost podniku uhradit do jednoho roku splatné závazky, kdy za 

prostředky schopné uhradit závazky se považují oběžná aktiva [7]. Jinak řečeno, ukazuje, jak 

by byl schopen podnik své věřitele uspokojit, kdyby veškerá oběžná aktiva v daném 

okamžiku přeměnil na hotovost. Tento ukazatel má i své nedostatky, protože nepřihlíží ke 

struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti, nebo nebere v úvahu strukturu 

krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti. Vypočítá se podle vzorce (14): 

běžná likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
   (14) 

Pro běžnou likviditu jsou doporučené hodnoty v rozmezí 1,5 - 2,5. 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je konstruována ve snaze vyloučit nejméně likvidní část oběžných aktiv - 

zásoby (suroviny, materiál, polotovary, nedokončenou výrobu a hotové výrobky) z ukazatele 

běžné likvidity. Čitatel ukazatele je vhodné upravit o nedobytné pohledávky, případně o 

pohledávky, jejichž dobytnost je pochybná [4]. Pro výpočet pohotové likvidity se použije 

vzorec (15): 

pohotová likvidita = 
oběžná aktiva-zásoby

krátkodobé závazky
   (15) 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele by měly nabývat v rozmezí 1 - 1,5. Při poměru menší 

než 1 musí podnik počítat s případným prodejem zásob. 

Peněžní či okamžitá likvidita 

Peněžní či okamžitá likvidita definuje okamžitou platební schopnost podniku, tedy to co by 

byl podnik schopný zaplatit bezprostředně. Mezi peněžní prostředky v čitateli vzorce 

okamžité likvidity se řadí všechny platební prostředky zahrnující peníze v pokladně, na 

běžném účtu, ale i taky volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, šeky apod. Tato 

likvidita se počítá podle vzorce (16): 

okamžitá likvidita = 
krátkodobý finanční majetek

krátkodobé závazky
   (16) 

Tento ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 0,2 - 0,5. 

5.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Pod pojmem zadluženost se rozumí to, že podnik využívá k financování své činnosti cizí 

zdroje. Podstatou zadluženosti je nalezení optimálního vztahu mezi použitým vlastním 

kapitálem a cizím kapitálem. Využití jen vlastního kapitálu přináší nízkou výnosnost 

vloženého kapitálu a využití jen cizího kapitálu na financování bude pravděpodobně náročné 

z pohledu jeho získávání. Tento fakt ani zákon nepřipouští, neboť vyžaduje jistou výšku 

vlastního kapitálu. Čím vyšší je zadluženost podniku a věřitelé nesou vyšší riziko, tím 

obtížnější je pro podnik získat úvěrové zdroje. Banka může odmítnout poskytnutí úvěru 
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podniku při překročení určitého limitu zadluženosti, nebo může podniku poskytnout úvěr 

s méně výhodnými podmínkami. 

Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) 

Ukazatel věřitelského rizika neboli celková zadluženost charakterizuje peněžní úroveň 

podniku. Naznačuje míru krytí majetku podniku cizími zdroji. Obecně platí, že čím je vyšší 

hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů [12]. Tento ukazatel jen definován 

vzorcem (17): 

debt ratio = 
cizí kapitál

celková aktiva
 ∙ 100   (17) 

Koeficient samofinancování (equity ratio) 

Tento koeficient představuje doplněk k ukazateli věřitelského rizika. Vyjadřuje, jaká je výška 

finanční nezávislosti podniku. Součet věřitelského rizika a koeficientu samofinancování by 

měl dát hodnotu 1. Koeficient se počítá podle vzorce (18): 

equity ratio = 
vlastní kapitál

celková aktiva
 ∙ 100  (18) 

Ukazatel úrokového krytí 

Pomocí úrokového krytí se dá zjistit, zda podnik zvládá své dluhové zatížení bez toho, aby se 

dostal do ztráty. Čím vyšší je hodnota úrokového krytí, tím budou věřitelé ochotnější víc 

půjčovat určitému podniku. Všeobecně platí, že optimální hodnota ukazatele se pohybuje od 3 

a výše. Tento ukazatel je definován vzorcem (19): 

ukazatel úrokového krytí = 
EBIT

nákladové úroky
   (19) 

5.4 Bonitní a bankrotní modely 

Bonitní a bankrotní modely pomáhají bankám, investorům, vlastníkům, ale i managementu 

podniků odhadnout finanční zdraví podniku a odhalit možné finanční těžkosti v budoucnosti. 

Výhodou bonitních a bankrotních modelů je, že poskytují jedno číslo, které souhrnně hodnotí 

situaci podniku. Bankrotní modely by měly podat informace o možnosti úpadku daného 
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podniku. Naproti bonitní modely určují, zda je podnik zdravý anebo ne. Pokud se podnik 

začíná objevovat ve finanční tísni, měl by podstoupit nějaká opatření k nápravě, aby předešel 

bankrotu. 

5.4.1 Bonitní modely 

Bonitní modely se zaměřují na všeobecnou předpověď vývoje podniku - tedy na to, zda bude 

podnik v budoucnosti prosperovat, udrží si stabilní úroveň výnosů a tržního podílu anebo 

bude mít finanční problémy. 

Hlavně pro bankovní instituce je vždy velmi důležité odhadnout finanční situaci podniku a 

zvážit, zda podniku půjčit anebo nepůjčit. Z tohoto důvodu si banky vytvářejí systémy 

hodnocení bonity podniků, kde jejich výsledky jsou následně využívané při ohodnocování 

rizika, které bankovní instituce ponese, když poskytne podniku úvěr [12]. 

Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest se počítá pomocí čtyř rovnic, na jejichž základě se poté hodnotí situace 

v podniku. Ukazatele zahrnující do modelu charakterizují dvě základní oblasti finanční 

situace [7]: 

Ukazatele finanční stability 

 R 1 (Vlastní kapitál / Aktiva) x 100 - ukazatel kvóty vlastního kapitálu - vypovídá o 

finanční síle podniku. 

 R 2 (Cizí kapitál - Peněžní prostředky / Cash flow) x 360 - ukazatel doby splácení 

nekrytých dluhů z cash flow - vyjadřuje, za jakou dobu by byl podnik schopen splatit 

všechny své dluhy. 

Ukazatele rentability 

 R 3 (EBIT / Aktiva) x 100 - ukazatel rentability aktiv - vyjadřuje celkovou 

výdělečnou schopnost podniku. 

 R 4 (Cash flow / Tržby) x 100 - ukazatel rentability tržeb - je zde upraven na měření 

rentability tržeb z cash flow. 
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V tabulce 3 je uvedeno, o čem každý z ukazatelů svědčí a zda hodnotí finanční stabilitu nebo 

výnosovou situaci podniku. 

Tab. 3 Kralickův Quicktest [7]  

Ukazatel Způsob výpočtu Hodnota Body 

F
in

an
čn

í 
st

ab
il

it
a 

R 1 Vlastní kapitál / Aktiva celkem 

0,3 a více 4 

0,2 - 0,3 3 

0,1 - 0,2 2 

0,0 - 0,1 1 

0,0 0 

R 2 Cizí zdroje - Pen. Prostředky / Cash flow 

3 a méně 4 

3 - 5 3 

5 - 12 2 

12v30 1 

30 a více 0 

V
ý
n
o
sn

o
st

 

R 3 EBIT / Aktiva celkem 

0,15 a více 4 

0,12 - 0,15 3 

0,08 - 0,12 2 

0,00 - 0,08 1 

0,0 a méně 0 

R 4 Cash flow / Výkony 

0,1 a více 4 

0,08 - 0,1 3 

0,05 - 0,08 2 

0,00 - 0,05 1 

0,00 a méně 0 
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Přičemž za cash flow se dosazuje čistý zisk (EAT) + odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku. Výsledná bonita podniku se určí tak, že každý uvedený ukazatel se na 

základě výsledku oboduje. Výsledná známka se poté stanoví jako jednoduchý aritmetický 

průměr daných známek.  

Při hodnocení 2 a méně bodů se považuje podnik za bonitní, v dobré finanční situaci. Při 

hodnocení 3 bodu a více znamená, že podnik má značné problémy ve finančním hospodaření. 

Hodnoty v rozmezí 2 - 3 říkají, že o finanční situaci podniku nelze nic jednoznačně 

vypovědět. 

5.4.2 Bankrotní modely 

Bankrotní modely se zaměřují na předpověď finančních těžkostí a bankrotu podniku. 

Neposkytují informace o úspěšnosti budoucího hospodaření podniku, ale jsou schopné 

s určitou pravděpodobností předpovídat hrozící problémy. Bankrotní modely mají 

nejpřesnější předpovědi pro období jednoho roku, s každým dalším rokem a delším časovým 

horizontem se však pravděpodobnost jejich správné předpovědi snižuje. 

Bankrotní modely jsou systematické způsoby, jak předpovědět selhání podniku použitím 

finančních údajů. Jde o klasifikaci podniků na prosperující a upadající. Vedení podniku, který 

je klasifikován jako bankrotující, se může pokusit odvrátit bankrot vhodnými rozhodnutími. 

Majitelé podniku můžou zkusit vyměnit vedení. Věřitelé budou mít zájem na předpovědi, aby 

se připravili na neplacení svých pohledávek. Potenciální věřitelé se můžou při rozhodování, 

komu půjčit, opřít o výsledky bankrotních modelů. 

Altmanova formule bankrotu (Z-Score) 

Altmanova formule bankrotu (Z-Score) je rovnice diskriminační analýzy. Je to rovnice 

složená z ukazatelů vynásobených určitými koeficienty. Na základě výsledků této rovnice je 

možné předpovědět, zda podniku v blízkém období hrozí problémy anebo se podnik nachází 

v tzv. „bezpečném pásmu“, což znamená, že podnik by v nejbližším období neměl být 

ohrožený [8]. 

Altmanův model spočívá v propočtu indexu celkového hodnocení. Je stanoven jako součet 

pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je připojena různá váha. Úkolem Altmanova 
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modelu je na základě objevených výsledků, stanovit pravděpodobnost bankrotu podniku. Pro 

výpočet je použit níže uvedený vzorec (20), který je složen z dílčích částí a vzorců. Hodnoty 

dílčích ukazatelů jsou následně vynásobeny váhami a sečteny. Altmanova formule bankrotu 

(Z-Score) pro společnosti s ručením omezením je definována rovnicí (20). 

Z = 0,717 x X1 + 0,847 x X2 + 3,107 x X3 + 0,42 x X4 + 0,998 x X5 (20) 

X1 - oběžná aktiva - krátkodobé zdroje / celková aktiva 

X2 - nerozdělený zisk / celková aktiva 

X3 - EBIT / celková aktiva 

X4 - účetní hodnota základního kapitálu / celkové dluhy 

X5 - tržba / celková aktiva 

Podniky s indexem vyšším jak 2,9 mají uspokojivou finanční situaci. Podniky s indexem 

nižším než 1,2 jsou přímými kandidáti bankrotu. V rozmezí indexu mezi 1,2 - 2,9 se nachází 

šedá zóna, což znamená neprůkazný výsledek. 

 

 



30 

 

6 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU 

Kapitola finanční analýza zkoumá kvantitativně finanční ukazatele podniku a je možné ji 

klasifikovat jako technickou finanční analýzu. Nejdřív jsou analyzovány stavové a tokové 

veličiny účetních výkazů s využitím horizontální a vertikální analýzy. Rovněž je vypočítán 

čistý pracovní kapitál daného podniku. Následně je zaměřena na analýzu poměrových 

ukazatelů, konkrétně na rentabilitu, aktivitu, likviditu a zadluženost. Za analyzované období je 

zvolený horizont tří let od roku 2014 do roku 2016. 

6.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů představuje prvotní zdroj informací o hospodaření podniku. 

Pomocí horizontální analýzy se provádí srovnání vývoje v čase, vertikální analýza monitoruje 

procentní podíly jednotlivých komponentů.  

Zdrojem dat pro tyto analýzy jsou data v účetních výkazech za období 2014 až 2016. Úplná 

verze výkazů je přiložena v příloze 1 a 2 diplomové práce. 

6.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Smyslem horizontální analýzy je absolutně i relativně změřit intenzitu změn jednotlivých 

položek v čase. Rozvaha bude rozebrána z hlediska aktiv a pasiv. V tabulce 4 je viděna 

zkrácená verze horizontální analýza aktiv a v tabulce 5 pak zkrácená verze pasiv. 

Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 4 zachycuje relativní (procentní změny) i absolutní změny vybraných položek aktiv 

mezi dvěma po sobě jdoucími roky ve sledovaném období let 2014 až 2016.  

Zatímco absolutní změna představuje, o kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase, 

relativní změna zobrazuje, o kolik se změnila tato položka v čase vzhledem k hodnotě 

výchozího roku. 

Z ukazatelů v tabulce 5 lze vidět, že se celková aktiva za sledované období zvýšila o 5 627 tis. 

Kč, což je v procentuálním vyjádření 29,4%. U dlouhodobého majetku došlo v roce 2016 
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k jeho snížení o 15,9%, což bylo způsobeno snížením dlouhodobého hmotného majetku. Ale 

dlouhodobý nehmotný majetek narostl téměř o 67% oproti roku 2015. 

Tab. 4 Horizontální analýza vybraných složek aktiv 

Rozvaha Aktiva (v tis. Kč) 
Relativní změna (v %) Absolutní změna (v tis. Kč) 

2015/2014 2016/2015 2015-2014 2016-2015 

AKTIVA CELKEM 24,3 5,1 4 460 1 167 

Dlouhodobý majetek 118,3 -15,9 5 337 -1 570 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0 66,7 306 204 

Dlouhodobý hmotný majetek 111,6 -18,6 5 031 -1 774 

Oběžná aktiva -5,4 21,6 -729 2 771 

Zásoby -8,2 33,0 -149 549 

Dlouhodobé pohledávky 0,0 20,0 10 2 

Krátkodobé pohledávky -17,4 60,8 -1 583 4 581 

Peněžní prostředky 37,5 -64,9 993 -2 361 

Časové rozlišení -59,2 -33,3 -148 -34 

Mezi lety 2014 až 2016 došlo k nárůstu hodnoty oběžného aktiva o 2 042 tis. Kč, na 

konečnou hodnotu 15 617 tis. Kč. Nárůst lze v těchto letech nejvíce pozorovat ve výkazových 

pozicích zásob a krátkodobé pohledávky. Co se týče peněžních prostředků, tady došlo 

k poklesu oproti roku 2015 o 2 361 tis, tj. téměř o 65%. 

 

Obr. 1 Vývoj stavu aktiv ve sledovaných letech (v tis. Kč) 
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Ve výše uvedeném obrázku 1 je znázorněn přehled vývoje aktiv v jednotlivých letech 

sledovaného období. Z grafu je patrné, že vývoj celkových aktiv v průběhu let 2014 až 2016 

se pohyboval mezi 18 a 24 mil. Kč. 

Horizontální analýza pasiv 

Ze znalosti bilančního pravidla, které uvádí, že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv, je 

zřejmé, že pasiva, stejně jako aktiva, za sledované období celkově vzrostla. Z tabulky 5 lze 

vidět, že hodnota základního kapitálu a ostatních rezervních fondů je během sledovaného 

období neměnná. Hodnota výsledku hospodaření běžného účetního období v roce 2015 klesla 

o 31,26%. Kdežto nerozdělený zisk minulých let vzrostl oproti roku 2014 o 11,14%, ale 

v roce 2016 se již nezměnil.  

Tab. 5 Horizontální analýza pasiv 

Rozvaha Pasiva (v tis. Kč) 

Relativní změna                     

(v %) 

Absolutní změna                  

(v tis. Kč) 

2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015 

PASIVA CELKEM 24,33 5,12 4 460 1 167 

Vlastní kapitál -8,35 9,61 -984 1 038 

Základní kapitál 0,0 0,0 0 0 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
11,14 0,0 602 0 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-31,26 29,77 -1 586 1 038 

Cizí zdroje 83,13 1,08 5 444 129 

Dlouhodobé závazky 107,88 -26,1 3 066 -1 542 

Krátkodobé závazky 64,15 27,46 2 378 1 671 

Časové rozlišení 0,0 0,0 0 0 

V roce 2015 došlo k prudkému zvýšení cizích zdrojů a to o 83,13%, což v absolutním 

vyjádření činí 5 444 tis. Kč. Velkou měrou se na tomto nárůstu podílely dlouhodobé závazky, 



33 

 

které se zvýšily o 3 066 tis. Kč (tj. o 107,88%) a krátkodobé závazky, které se zvýšily o 2 378 

tis. Kč (tj. o 64,15%). V roce 2015 se dlouhodobé závazky navýšily díky uzavření úvěrových 

smluv na pořízení výrobních zařízení a dopravního prostředku. Úvěrové smlouvy jsou 

zajištěny smlouvami o zajišťovacím převodu práva k pořízenému majetku nebo zástavou 

pořízeného majetku. 

V roce 2016 cizí pasiva zaznamenala opět nárůst, ale jen o 1,08%, v absolutním vyjádření o 

1 038 tis. Kč. Tento nárůst ovlivnily krátkodobé závazky, které se zvýšily o 1 671 tis. Kč (tj. 

27,46%). Naproti tomu u dlouhodobých závazků došlo k poklesu a to o 26,1%, což 

představuje v absolutním vyjádření o 1 542 tis. Kč. 

 

Obr. 2 Vývoj vybraných položek pasiv v tis. Kč.  

Obrázek 2 zobrazuje grafické zobrazení vývoje jednotlivých položek pasiv. Z obrázku je 

patrné, že na vývoji položek pasiv se převážně od roku 2015 podílejí cizí zdroje podniku. 

6.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty provede srovnání dílčích veličin tohoto výkazu 

v čase. Zobrazí změny těchto položek, které nastaly ve sledovaném období, po jednotlivých 

řádcích výkazu zisku a ztráty. Změny těchto položek se jsou opět zapsány absolutně i 

relativně (v procentním vyjádření).  

V tabulce 6 je vidět, že tržby za prodej zboží a služeb měly růstový trend. V roce 2016 byl 

růst o 9,1%, což v absolutním vyjádření činí o 6 127 tis. Kč. Růstový trend je možné 

pozorovat u těchto položek: osobní náklady, úprava hodnot v provozní oblasti a ostatní 
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provozní výnosy. Naopak ostatní provozní náklady klesly oproti roku 2015 o 42,1%, což je 

v absolutním vyjádření o 147 tis. Kč. 

Tab. 6 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Položka 

Relativní změna 

 (v %) 

Absolutní změna  

(v tis. Kč) 

2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015 

Tržby za prodej zboží a služeb 2,0 9,1 1 310 6 127 

Výkonová spotřeba 3,3 5,6 949 1 670 

Změna stavu zásob vlastní 

činností 
165,5 -100,0 96 -154 

Osobní náklady 4,4 7,7 1 332 2 423 

Úprava hodnot v provozní oblasti 20,1 38,9 328 761 

Ostatní provozní výnosy -39,9 45,8 -391 270 

Ostatní provozní náklady 64,1 19,0 287 140 

Provozní výsledek hospodaření -29,4 27,7 -1 881 1 249 

Nákladové úroky a podobné 

náklady 
-84,7 3,8 61 5 

Ostatní finanční výnosy -74,7 -55,0 -59 -11 

Ostatní finanční náklady 43,3 -49,0 61 -99 

Finanční výsledek hospodaření 135,1 -26,3 -181 83 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
-33,0 31,8 -2 062 1 332 

Daň z příjmu -40,2 41,5 -476 294 

Výsledek hospodaření po 

zdanění 
-31,3 29,8 -1 586 1 038 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
-31,3 29,8 -1586 1 038 

Čistý obrat za účetní období 1,3 9,4 860 6 386 
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Na počátku sledovaného období vykazoval provozní výsledek hospodaření zisk 6 391 tis. Kč. 

V roce 2015 došlo k jeho snížení o 29,4% (tj. o 1 881 tis. Kč) a v roce 2016 opět k jeho 

navýšení o 27,7%, na celkovou hodnotu 5 759 tis. Kč. 

Finanční výsledek hospodaření je ovlivněn pouze nákladovými úroky a ostatními finančními 

náklady a výnosy. Po celé sledované období se pohybuje ve ztrátě. Nejlepšího výsledku bylo 

dosaženo v roce 2014 a nejhoršího v roce 2015. 

Výsledek hospodaření před zdaněním byl ve všech analyzovaných letech kladný, což je velmi 

dobrým výsledkem pro podnik. V roce 2015 výsledek hospodaření se snížil o 33%, a v roce 

2016 došlo opět k jeho nárůstu o 31,8%, což v absolutním vyjádření činí 1 332 tis. Kč. 

Čistý obrat za účetní období vykazuje ve sledovaném období růstový trend. V absolutním 

vyjádření vzrostl čistý obrat za účetní období za období 2014 až 2016 o 7 246 tis. Kč, tj. skoro 

o 11%. 

6.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

Následující část je věnována vertikální analýze ve sledovaném období, která porovnává 

jednotlivé položky rozvahy v jednotlivých letech odshora dolů po sloupcích a zjišťuje jejich 

procentní podíl k vybranému základu. 

Vertikální analýza rozvahy zkoumá, jak se jednotlivé položky majetku a kapitálu podílejí na 

hodnotě celkových aktiv, respektive pasiv. 

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv se zaměří na strukturu aktiv v jednotlivých letech sledovaného 

období 2014 až 2016. 

Z tabulky 7 lze ve všech letech pozorovat převahu oběžného aktiva nad dlouhodobým 

majetkem. Dlouhodobý majetek je zastoupen hlavně dlouhodobým hmotným majetkem, což 

odpovídá charakteru odvětví. V případě nehmotného majetku se podíl na celkových aktivech 

pohyboval v rozmezí 0 - 2%. Nehmotný majetek ve výrobním podniku není příliš využíván a 

prakticky jedinou jeho významnou složkou je pouze software. 
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Tab. 7 Vertikální analýza aktiv 

Aktiva (v tis. Kč) 

% podíl na bilanční sumě 

2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 24,6 43,2 34,5 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0 1,3 2,1 

Dlouhodobý hmotný majetek 24,6 41,9 32,4 

Oběžná aktiva 74,0 56,4 65,2 

Zásoby 9,9 7,3 9,2 

Dlouhodobé pohledávky 0,0 0,0 0,1% 

Krátkodobé pohledávky 49,6 33,0 50,3 

Peněžní prostředky 0,1 0,2 0,5 

Časové rozlišení 1,4 0,4 0,3 

Z obrázku 3 je jasné, že hodnota oběžných aktiv v průběhu sledovaných let je tvořena hlavně 

výší krátkodobých pohledávek. Jejích podíl na celkových aktivech v roce 2016 vzrostl až na 

50%. Zásoby jsou součástí oběžných aktiv a drží se každý rok na přibližně stejných 

hodnotách. Peněžní prostředky, jako další součást oběžného majetku, jejichž hodnota 

každoročně stoupá. Nejnižší část celkových aktiv připadá položce dlouhodobé pohledávky, 

která za celé sledované období nepřesáhla hranici 0,1%. 

 

Obr. 3 Vertikální analýza aktiv během let 2014-2016 
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Vertikální analýza Pasiv 

Po aktivech je nyní zaměřena pozornost na strukturu pasiv v jednotlivých letech sledovaného 

období 2014 až 2016. Ve vertikální analýze pasiv je zkoumána kapitálová struktura podniku. 

Z tabulky 8 je vidět, že podíl vlastního a cizího kapitálu se postupně dostal na stejnou úroveň. 

V roce 2014 byl podíl vlastního kapitálu vyšší než cizího kapitálu, a to skoro o 29%. Od roku 

2015 se podíl vlastního kapitálu snížil až na 49,4% a podíl cizího kapitálu se naopak zvýšil až 

na 50,6%. 

Tab. 8 Vertikální vývoj pasiv 

Pasiva (v tis. Kč) 

% podíl na bilanční sumě 

2014 2015 2016 

PASIVA celkem 100 100 100 

Vlastní kapitál 64,3 47,4 49,4 

Základní kapitál 7,1 5,7 5,4 

Výsledek hospodaření minulých let 29,5 26,3 25,1 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
27,7 15,3 18,9 

Cizí zdroje 35,7 52,6 50,6 

Dlouhodobé závazky 15,5 25,9 18,2 

Krátkodobé závazky 20,2 26,7 32,4 

Časové rozlišení 0,0 0,0 0,0 

Hospodářský výsledek běžného účetního období a hospodářský výsledek minulých let mají 

klesající charakter. Na obrázku 4 lze vidět, že na cizích zdrojích se nejvíce podílí krátkodobé 

závazky. Podíl krátkodobých závazků na celkových pasivech se během sledovaného období 

navýšil až na 32,4%. U dlouhodobých závazků došlo k nárůstu v roce 2015, ale již v roce 

2016 se podíl dlouhodobých závazků na celkových pasivech snížil na 18,2%. Časové rozlišení 

na straně pasiv podnik nemá. 
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Obr. 4 Vertikální vývoj pasiv 
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na čistém obratu dosáhly v roce 2014. Podíl všech výsledků hospodaření na čistém obratu za 

účetní období lze vidět na obrázku 5. 

Tab. 9 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Položka 

% podíl na čistém obratu za účetní 

období 

2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží a služeb 98,4 99,1 98,8 

Výkonová spotřeba 42,6 43,5 42,0 

Změna stavu zásob vlastní činností 0,1 0,2 0,0 

Osobní náklady 44,8 46,2 45,5 

Úpravy hodnot v provozní činnosti 2,4 2,9 3,6 

Ostatní provozní výnosy 1,5 0,9 1,2 

Ostatní provozní náklady 0,7 1,1 1,2 

Provozní výsledek hospodaření 9,5 6,6 7,7 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,1 0,2 0,2 

Ostatní finanční výnosy 0,1 0,0 0,0 

Ostatní finanční náklady 0,2 0,3 0,1 

Finanční výsledek hospodaření -0,2 -0,5 -0,3 

Výsledek hospodaření před zdaněním 9,3 6,1 7,4 

Daň z příjmů 1,8 1,0 1,3 

Výsledek hospodaření po zdanění 7,5 5,1 6,1 

Výsledek hospodaření za účetní období 7,5 5,1 6,1 

Čistý obrat za účetní období 100,0 100,0 100,0 
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Obr. 5 Přehled výsledků hospodaření za sledované období 

6.2 Analýza pomocí rozdílových ukazatelů 

Z rozdílových ukazatelů je v této práci vypočítán čistý pracovní kapitál (ČPK). Čistý 

pracovní kapitál je definován jako množství oběžného aktiva krytých dlouhodobými zdroji. 

Pokud je záporný, představuje množství dlouhodobých aktiv krytých krátkodobými zdroji. 

Pro stabilitu podniku je vhodné, aby byla dlouhodobá aktiva krytá dlouhodobými zdroji.  

Tab. 10 Vývoj čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč) 

 
2014 2015 2016 

Čistý pracovní kapitál 9 868 6 761 7 861 

Podle tabulky 10 lze vidět, že hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou během sledovaného 

období kladné. Kladné hodnoty tohoto ukazatele jsou známkou konzervativního způsobu 

financování. Ačkoliv je konzervativní způsob financování méně riskantní, je dražší. 

Konzervativním způsobem financování je myšleno, že podnik k financování jak 

dlouhodobého majetku, tak i části oběžných aktiv využívá dlouhodobého kapitálu. 

Analyzovaný podnik lze označit jako překapitalizovaný. Ale přebytek oběžných aktiv nad 

krátkodobými zdroji signalizuje dobré finanční zázemí podniku. 

Nejnižší hodnoty čistého pracovního kapitálu je z roku 2015, a to 6 761 tis. Kč. A v roce 2016 

má tento ukazatel již rostoucí charakter, kdy dosahuje hodnoty 7 861 tis. Kč. 
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6.3 Analýza pomocí poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejpoužívanější metodou finanční analýzy podniku pro její 

rychlé a nepříliš drahé zpracování. Informace pro zpracování analýzy poměrových ukazatelů 

byla vzata ze základních účetních výkazů analyzovaného podniku. V této podkapitole je 

provedena analýza jednotlivých skupin poměrových ukazatelů: ukazatelé likvidity, 

zadluženosti, rentability a aktivity. 

6.3.1 Ukazatelé rentability 

Aby bylo možné ohodnotit hospodaření podniku, je nejvhodnější využít rentability podniku. 

Rentabilita ukazuje způsobilost podniku dosahovat zisk na základě vložených prostředků. 

Ukazateli jsou rentabilita aktiv, rentabilita investovaného kapitálu, rentabilita vlastního 

kapitálu a rentabilita tržeb. V následující tabulce 11 se nacházejí výsledky ukazatelů 

rentability. 

Tab. 11 Ukazatelé rentability 

Ukazatele rentability 2014 2015 2016 

ROA (rentabilita aktiv)  34,5% 18,9% 23,6% 

ROE (rentabilita vlastního kapitálu)  53,7% 40,1% 47,9% 

ROS (rentabilita tržeb)  9,4% 6,4% 7,7% 

ROCE (rentabilita dlouhodobého kapitálu)  43,3% 25,9% 34,9% 

U rentability aktiv, která poměřuje EBIT (výsledek hospodaření před zdaněním a úroky) a 

celková aktiva, je žádoucí rostoucí trend. Nejvyšší poměr byl zaznamenán v roce 2014 

(34,5%). V následujícím roce došlo k poklesu poměrového ukazatele na 18,9% a v roce 2016 

byl zaznamenán opět nárůst tohoto ukazatele na 23,6%. 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého majiteli podniku 

nebo akcionáři. Vypočítá se poměrem vlastního kapitálu k čistému zisku po zdanění. V tomto 

případě byl použit místo čistého zisku ukazatel EBIT z důvodu, že poměroví ukazatelé jsou 
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zaměření na hlavní činnost. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosahoval právě v prvním roce 

sledovaného období, kdy to bylo 53,7%. V roce 2015 hodnota ukazatele klesla. V posledním 

roce sledovaného období výnosnost vlastních zdrojů stoupá na hodnotu 47,9%. 

Rentabilita tržeb znázorňuje velikost zisku, který je podnik schopen vytvořit z celkových 

tržeb. Rentabilita tržeb představuje poměr, který v čitateli obsahuje EBIT a do jmenovatele 

jsou zahrnuty tržby. Rentabilita tržeb má podobný vývoj jako předcházející rentability. Svého 

maxima dosáhla v roce 2014 a minima pak v roce 2015. 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu poměřuje EBIT a dlouhodobé zdroje vložené do 

podnikání. Dlouhodobé zdroje zahrnují vlastní kapitál a dlouhodobé závazky. Podle obrázku 6 

je zřejmé, že nejvyššího poměru ukazatele bylo dosaženo opět v roce 2014, kdy byl tento 

ukazatel roven 43,3%. To znamená, že na jednu korunu dlouhodobých zdrojů připadalo téměř 

0,44 korun zisku. V roce 2015 došlo ke snížení poměru tohoto ukazatele, což bylo zapříčiněno 

růstem dlouhodobých závazků o 3 066 tis. Kč a poklesem výsledku hospodaření o 2 mil. Kč. 

 

Obr. 6 Vývoj ukazatelů rentability 

6.3.2 Ukazatelé aktivity 

Analýza aktivity je specifická tím, že zde dochází k značným rozdílům v závislosti na oboru 

podnikání, kdy u strojírenského podniku lze předpokládat doby obratu výrazně vyšší než 

například v obchodním podniku. 

S pomocí ukazatelů aktivity lze vyjádřit a sledovat počet obrátek (nejčastěji za rok) či dobu 

obratu (délka obrátky) aktiv nebo pasiv v podniku. Výpočty ukazatelů jsou vyobrazeny 

v tabulce 12. 
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Tab. 12 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity 2014 2015 2016 

Obrat aktiv  3,6 2,9 3,1 

Obrat zásob  36,8 40,9 33,6 

Doba obratu zásob (ve dnech)  10 9 11 

Doba obratu pohledávek (ve dnech)  50 40 59 

Doba obratu krátkodobých závazků (ve dnech) 20 32 38 

Doba obratu zásob vyjadřuje, za jak dlouho dojde k proměně zásob v peněžní prostředky. 

Doba obratu zásob ve sledovaném období kolísá. Nejkratší dobu obratu zásob byla 

zaznamenána v roce 2015, kdy byla 9 dní. Naopak nejdelší doba obratu (11 dnů) byla 

zaregistrována následující rok. 

Doba obratu pohledávek udává poměrnou dobu, po kterou jsou podniku jeho odběratelé 

dlužni. V průměru byly pohledávky ve sledovaném období hrazeny za 16,5 dne, přičemž 

nejdelší doba obratu pohledávek byla v roce 2016, kdy byly pohledávky hrazeny za 59 dní. 

Doba obratu závazků vypovídá o platební morálce podniku vůči obchodním partnerům 

podniku. Doba obratu závazků v průběhu sledovaného období vzrostla z 20 dní na 38 dní. 

Dobu obratu závazků je možné v určité míře považovat za jistý opak doby obratu pohledávek. 

Všeobecně by tato doba měla být delší anebo stejně dlouhá jako doba obratu pohledávek. 

Z výše uvedené tabulky 12 lze vypozorovat, že toto pravidlo ani v jednom roce splněno 

nebylo. 

6.3.3 Ukazatelé likvidity 

Likvidita vyjadřuje platební schopnost podniku. Hodnoty ukazatelů likvidity by se měly 

pohybovat v určitém rozmezí. Pro věřitele je sice příznivá vysoká hodnota likvidity, pro 

vlastníky však znamená hrozbu. A to proto, že jsou peněžní prostředky příliš vázané 

v oběžných aktivech a je tím snižována rentabilita. 
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Tabulka 13 uvádí výpočet jednotlivých druhů používaných likvidit.  Stejně tak, jako u 

pracovního kapitálu není toto příliš striktní ukazatel, ale může se jednat pouze o doporučené 

meze výkyvu likvidit. 

Tab. 13 Vývoj ukazatelů likvidity 

Likvidita 2014 2015 2016 

Běžná likvidita: III. stupně  3,7 2,1 2,0 

Pohotová likvidita: II. stupně 3,2 1,8 1,7 

Okamžitá likvidita: I. stupně  0,7 0,6 0,2 

V případě běžné likvidity se jedná o schopnost podniku zajistit nároky věřitelů z oběžných 

aktiv, tzn., že by došlo ke zpeněžení hrubého pracovního kapitálu. Nejnižší hodnota běžné 

likvidity se stanovuje na 1,5 až 2,5. Z tabulky 13 lze vidět, že běžná likvidita má klesající 

trend. Nejvyšší hodnoty dosahovala v roce 2014. Během let 2015 a 2016 běžná likvidita 

klesla na doporučené hodnoty. Ze stále se snižující běžné likvidity se může soudit, že podnik 

nevede konzervativní strategii a preferuje vyšší výnos než nižší riziko. 

Podstatou pohotové likvidity je vymezení okamžité platební schopnosti podniku. Její 

doporučována hranice je stanovena na 1 – 1,5. Pohotová likvidita vykazuje rovněž klesající 

trend jako běžná likvidita. I přesto je pohotová likvidita nad doporučenou hranici. V roce 

2016 pohotová likvidita se klesla na 1,73, což se hodnota blíží doporučené hranici. Převýšení 

doporučených hodnot naznačuje, že podnik váže v aktivech větší množství pohotových 

prostředků, které nepřinášejí žádný výnos. 

 

Obr. 7 Vývoj ukazatelů likvidity 
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Okamžitá likvidita je schopnost podniku hradit své závazky pouze z krátkodobého 

finančního majetku. Základní složkou pohotových prostředků jsou peníze v hotovosti a peníze 

na bankovních účtech. Doporučována hodnota ukazatele je od 0,2 do 0,5. V letech 2014 a 

2015 byla hodnota ukazatele mírně nad touto hranicí. V roce 2016 pak hodnota ukazatele 

spadla na dolní doporučenou hranici (viz obrázek 7). 

6.3.4 Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o využití podnikem jak cizích, tak i vlastních zdrojů. Jejich 

cílem je vypočítat strukturu financování společnosti a odhadnout její případné důsledky.  

Celková zadluženost (debt racio) nám charakterizuje finanční úroveň podniku. Ukazuje nám 

míru krytí podnikového majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou nebezpečím pro věřitele, 

především pro banku. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30 - 60%.  Z tabulky 14 lze 

vidět, že celková zadluženost se v roce 2015 zvýšila skoro o 17%. A to díky uzavření nových 

úvěrových smluv. A v roce 2016 se snížila o 2%. I když celková zadluženost v současné době 

činí 50%, je to stále v rámci doporučených rozmezí. 

Tab. 14 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti 2014 2015 2016 

Celková zadluženost (debt ratio) 35,7% 52,6% 50,6% 

Koeficient samofinancování (equity ratio) 64,4% 47,3% 49,4% 

Ukazatel úrokového krytí  87,9 32,5 41,1 

Koeficient samofinancování neboli equity ratio poměřuje vlastní kapitál a celková aktiva. 

Tento koeficient je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti. Součet obou ukazatelů 

by měl být 100%. Sledovaný podnik danou podmínku splňuje a ve všech letech je součet 

100%. Z tabulky 14 je patrné, že koeficient samofinancování v roce 2015 klesl z 64,4% nebo 

47,3%.  V roce 2016 mírně vzrostl na 49,4%. 

Ukazatel úrokového krytí udává míru krytí nákladů na cizí zdroje ziskem před vyplacenými 

úroky a zdaněním. Vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje úroky. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím 
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si podnik lépe vede. Jako jediný z ukazatelů zadluženosti není vystižen v procentech. V roce 

2014 dosahoval tento ukazatel nejvyšší hodnoty. V dalším roce ukazatel klesl a v současné 

době opět roste. V roce 2016 jsou nákladové úroky kryty čtyřicetkrát. 

6.4 Bonitní a bankrotní modely 

Tato podkapitola je zaměřena na vyhodnocování výsledků bankrotním modelem - Altmanova 

modelu a bonitním modelem - Kralickův Quicktestpro. Bankrotní modely jsou vhodné 

k tomu, aby banky posoudila, zda analyzovanému podniku hrozí v blízké době bankrot a 

s ním spojená ztráta dluhových nároků. Bonitní modely hodnotí finanční situace podniků. Ty 

využívají k posouzení bankovní instituce, zda podniku půjčit nebo nepůjčit finanční 

prostředky. Bankovní instituce vyhodnotí riziko, které ponese, pokud podniku poskytne úvěr. 

6.4.1 Kralickův Quicktestpro 

Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy čtyř rovnic, podle kterých je potom vyhodnocena 

situace uvnitř podniku. První dvě rovnice stanovují finanční stabilitu v podniku, druhé dvě 

rovnice poté hodnotí výnosovou situaci. Test je vytvořen výběrem hodnot poměrových 

ukazatelů a ty jsou převedeny na body. Body se poté sečtou a body se přiřazují pomocí 

bodových stupnic uspořádaných expertními metodami. Tabulka 15 zachycuje hodnoty čtyř 

podílových ukazatelů ve sledovaném období 2014 až 2016. 

Tab. 15 Kralickův Quicktestpro 

Ukazatel 

2014 2015 2016 

Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body 

Kvóta vlastního kapitálu 64,28 1 47,39 1 49,41 1 

Doba splácení dluhu 0,58 1 1,54 1 1,50 1 

Rentabilita aktiv 34,51 1 18,99 1 23,64 1 

Rentabilita tržeb z cash flow 9,96 2 7,94 3 9,69 2 

Průměrná známka  1,25  1,50  1,25 
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Na obrázku 8 lze vidět, že nejlepší výsledek podnik zaznamenal v roce 2014 a 2016, kdy 

výsledná hodnota dosáhla průměrnou známku 1,25, která spadá do bonitního pásma. Právě 

v těchto letech získal podnik za výsledky ve třech podílových ukazatelích ohodnocení 

výborný. Jednalo se o kvótu vlastního kapitálu, dobu splácení dluhu a rentabilitu aktiv. 

Nejslabší hodnoty vykazoval ukazatel rentability tržeb z cash flow. 

V roce 2015 se výsledná průměrná známka zhoršila na 1,50, i přesto podnik stále zůstává 

v bonitním pásmu. K zhoršenému ohodnocení došlo u rentability tržeb z cash flow, kdy ze 

známky 2 klesl na známku 3. U ostatních podílových ukazatelů k žádným změnám nedošlo. 

Z výsledných hodnot na obrázku 8 je patrné, že podnik se po celé sledované období jeví jako 

velmi dobrý podnik. Jedinou problematickou oblastí je ukazatel rentability tržeb z cash flow. 

 

Obr. 8 Vývoj Kralickova Quicktestu 

6.4.2 Altmanovo Z-skóre 

Altmanův model spočívá v propočtu indexu celkového hodnocení. Je stanoven jako součet 

pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je připojena různá váha. Úkolem Altmanova 

modelu je na základě objevených výsledků, stanovit pravděpodobnost bankrotu podniku. Pro 

výpočet je použit níže uvedený vzorec, který je složen z dílčích částí a vzorců. Hodnoty 

dílčích ukazatelů jsou následně vynásobeny váhami a sečteny. Výsledky výpočtu Altmanova 

modelu se nachází v tabulce 17. 
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Tab. 17 Výpočet Altmanova modelu 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,998X5 2014 2015 2016 

X1 0,54 0,30 0,33 

X2 0,29 0,26 0,25 

X3 0,35 0,19 0,24 

X4 0,80 0,90 0,98 

X5 3,67 2,99 3,11 

Výsledný index Z 5,72 4,39 4,70 

Při vyhodnocování finanční situace podniku platí to, že podniky se skórem do 1,2 jsou 

náchylné k bankrotu, naopak podniky se skórem nad 2,9 pravděpodobně v nejbližší době do 

bankrotu neupadnou. Rozmezí od 1,2 do 2,9 je tzv. pásmo šedé zóny s nevyhraněnou pozicí. 

Z obrázku 9 je jasné, že analyzovaný podnik se v celém sledovaném období pohyboval 

vysoko v pásmu prosperity. Podnik má dobrou finanční pozici a bankrot mu nehrozí. 

Dokonce i v roce 2014, který byl nejméně úspěšný, a ve kterém došlo k poklesu většiny 

poměrových ukazatelů, se drží vysoko nad hranicí pásma šedé zóny. 

 

Obr. 9 Altmanův model 
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7 MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ S KONKURENTY NA TRHU 

V této kapitole je podnik WINSTON Production, s. r. o. srovnáván s konkurenčními podniky 

v rámci daného odvětví s obdobným předmětem podnikání. Jako konkurenční podniky jsou 

vybrány podniky:  ZEVETA Bojkovice, a. s., ALFA - PROJ spol. s r. o. a Meopta-optika 

s.r.o. 

Mezipodnikové srovnání vybraných podniků je zpracované pomocí poměrových ukazatelů, a 

to konkrétně ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Pro výpočet jednotlivých 

ukazatelů jsou použité položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty jednotlivých podniků za 

sledované období 2014 až 2016. Zkrácené verze rozvah a výkazů zisku a ztráty všech podniků 

jsou přiloženy v příloze 3 až 5 této práce. 

ZEVETA Bojkovice, a. s. 

Podnik ZEVETA Bojkovice, a. s. byl zapsán u Krajského soudu v Brně v roce 1998 se sídlem 

v Bojkovicích se zaměřením na strojírenskou výrobu komponentů pro automobilový a 

speciální výrobu. V roce 2002 se podnik stal holdingovou společností, kdy vznikly dvě 

dceřinné společnosti: ZEVETA COMPONENTS, a.s. orientující se na výrobu dílů a zařízení 

pro civilní automobilový průmysl a ZEVETA AMMUNITION, a.s. zaměřující se na výrobu a 

delaboraci střeliva. ZEVETA Bojkovice, a.s. je součástí Asociace obranného průmyslu České 

republiky a je jedním z významných zbrojních podniků na území České republiky. Základní 

kapitál činí 497 426 000 Kč. Akcie podniku jsou vedeny na jméno v listinné podobě a nejsou 

veřejně obchodovatelné. Podnik má 332 zaměstnanců. [20] 

ALFA - PROJ spol. s r. o. 

Podnik ALFA - PROJ spol. s r. o. byl založen v roce 1993 se sídlem v Brně. A je zapsán u 

Krajského soudu v Brně, jejímž nosným zaměřením je strojírenská výroba a obchodní činnost. 

Podnik je v současné době druhým největším výrobcem krátkých zbraní v České republice 

[14]. Kromě krátkých zbraní současně vyrábí pouta v různých provedeních. Provozuje 

velkoobchodní a maloobchodní činnost celého sortimentu zbraní a střeliva. Podnik se rovněž 

zaobírá vývojovou činností, aby zohledňovala světové tendence v okruhu krátkých palných 
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zbraní. Celková hodnota základního kapitálu podniku činí 3 540 000 Kč. Průměrný počet 

zaměstnanců v průběhu roku 2016 byl 58 [18]. 

Meopta-optika, s.r.o. 

Podnik Meopta-optika, s.r.o. byl zapsán v roce 1994 u Krajského soudu v Ostravě. Podnik 

sídlí v Přerově. Předmětem podnikání je jednak výzkum a vývoj, ale zároveň konstrukce, 

výroba a montáž optických a mechanických součástí. Meopta-optika, s.r.o. je odborníkem na 

optické produkty, a to jak pro vojenské, tak průmyslové, ale také spotřební trhy [19]. Základní 

kapitál podniku je 989 337 000 Kč. K 31. 12. 2016 podniku zaměstnával 2 243 zaměstnanců. 

7.1 Ukazatelé rentability 

U rentability jsou porovnávány podniky pomocí rentability aktiv, vlastního kapitálu a tržeb. 

Tito ukazatelé sdělují, jak podnik svůj majetek zhodnotil, jak jsou vlastní zdroje výnosné a 

kolik zisku je schopen podnik vytvořit z jedné koruny tržeb. Ukazatelé rentability by měli mít 

rostoucí trend. Při výpočtu rentability tržeb byl použit v čitateli velikost EBIT z důvodu, že 

velikost EBIT je vhodnější při porovnání tohoto ukazatele s konkurencí. 

Tabulka 18 Porovnání ukazatelů rentability 

Podnik 

ROA (v %) ROE (v %) ROS (v %) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

WINSTON 

Production, 

s.r.o. 

34,52 18,99 23,64 43,04 32,28 38,22 9,42 6,35 7,60 

ZEVETA 

Bojkovice, a.s. 
1,18 3,43 0,27 1,07 3,39 -0,17 1,35 3,87 0,35 

ALFA - PROJ 

spol. s r.o. 
1,94 1,18 1,04 3,52 2,14 1,03 1,11 0,78 0,63 

Meopta-optika, 

s.r.o. 
0,46 1,08 4,73 0,21 1,08 4,85 0,61 1,31 5,03 

U rentability aktiv lze z tabulky 18 vidět, že nejlepších výsledků ve sledovaném období 

dosahuje podnik WINSTON Production, s.r.o. Podnik Meopta-optika, s.r.o. má rostoucí trend, 
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naopak ALFA - PROJ spol. s r.o. trend klesající. U podniku ZEVETA Bojkovice, a.s. došlo 

v roce 2015 k nárůstu, ale v roce 2016 hodnota rentability klesla na nejnižší hodnotu ve 

sledovaném období. 

Co se týče rentability vlastního kapitálu, převyšuje podnik WINSTON Production, s.r.o. 

několikanásobně hodnoty dalších tří společností. V roce 2014 dosahuje hodnota dokonce 

úctyhodných 43%. Tento podnik je pro investory velmi zajímavý. Ostatní podniky už 

nedosahují tak vysokých hodnoty jako podnik WINSTON Production, s.r.o., protože výše 

vlastního kapitálu je daleko vyšší než zisk po zdanění. 

U rentability tržeb podle obrázku 10 nejlepších hodnot dosahuje ve sledovaném období opět 

podnik WINSTON Production, s.r.o., i když v roce 2015 došlo k poklesu na 6,35%. V roce 

2016 dosáhla Meopta-optika, s.r.o. své nejvyšší hodnoty a ZEVETA Bojkovice, a.s. naopak 

své nejnižší hodnoty. ALFA - PROJ spol. s r.o. má klesající tendenci jako u všech 

předchozích ukazatelů. 

 

Obrázek 10 Porovnání rentability tržeb 

7.2 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity svědčí o tom, jak podnik efektivně nakládá se svými aktivy. V případě, že 

jich má podnik více, než je oprávněné, vznikají podniku bezdůvodné náklady a zisk se mu 

snižuje. Pokud má podnik aktiv málo, přichází o tržby, kterých by mohl dosáhnout. 
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Z ukazatelů aktivity byly pro porovnání vybrány: doba obratu zásob, doba obratu pohledávek 

a doba obratu krátkodobých závazků (viz tabulka 19). 

V rámci ukazatele doby obratu zásob vyplývá, že ve sledovaném období, si nejlépe vedl 

podnik WINSTON Production, s.r.o. Jejich hodnoty jsou oproti ostatním podnikům nejnižší. 

Podnik ZEVETA Bojkovice, a.s. má kolísavou tendenci a doba obratu zásob se pohybuje 

v rozmezí 65 až 87 dní. Meopta-optika, s.r.o. má klesající trend, a naopak ALFA - PROJ spol. 

s r.o. rostoucí. U obou těchto podniků přesahuje doba obratu zásob 100 dní. 

Tabulka 19 Porovnání ukazatelů aktivity 

Podnik 

Doba obratu zásob 
Doba obratu 

pohledávek 

Doba obratu 

krátkodob. závazků 

ve dnech 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

WINSTON 

Production, 

s.r.o. 

10 9 11 50 40 59 20 32 38 

ZEVETA 

Bojkovice, a.s. 
82 65 87 55 57 67 46 50 55 

ALFA - PROJ 

spol. s r.o. 
173 178 180 4 15 3 117 112 124 

Meopta-optika, 

s.r.o. 
183 157 128 48 53 47 34 52 42 

Při hodnocení doby obratu pohledávek vyplývá, že nejlepších hodnot dosahuje podnik 

ALFA - PROJ spol. s r.o. U ostatních podniků se doba obratu pohledávek pohybuje v rozmezí 

40 až 67 dní, což lze označit jako průměrné. Žádná z podniků nepřekračuje maximálně 

přípustnou hodnotu 90 dní. 

Co se týče doby obratu krátkodobých závazků, vykazuje podnik WINSTON Production, 

s.r.o. nižší hodnoty oproti porovnávaným podnikům. Nejlepší hodnotu tohoto ukazatele má 

podnik ALFA - PROJ spol. s r.o., protože má delší lhůty pro splatnost svých krátkodobých 

závazků. Lhůty splatnosti u podniků ZEVETA Bojkovice, a.s. a Meopta-optika, s.r.o. se 

pohybují na stejné úrovni. 
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7.3 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost podniku splácet své závazky. Za základní 

ukazatele při analyzování likvidity se považuje určení likvidity běžné, pohotové a okamžité, 

označované i jako likvidita 1, 2 a 3 stupně. Uvedení ukazatelé určují poměr mezi závazky a 

určitými složkami aktiv podniku, podle toho jaká likvidita se počítá. 

Tab. 20 Porovnání ukazatelů likvidy 

Podnik 

Běžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

WINSTON 

Production, 

s.r.o. 

3,66 2,11 2,01 3,17 1,84 1,73 0,71 0,60 0,16 

ZEVETA 

Bojkovice, a.s. 
2,71 2,71 3,15 1,17 1,41 1,56 0,12 0,27 0,33 

ALFA - PROJ 

spol. s r.o. 
1,55 1,78 1,55 0,07 0,20 0,09 0,04 0,06 0,07 

Meopta-optika, 

s.r.o. 
3,57 4,39 4,37 0,89 1,38 1,33 0,19 0,35 0,22 

Z tabulky 20 lze vidět, že z vypočítaných hodnot běžné likvidity ve sledovaném období je na 

tom nejlépe podnik ALFA - PROJ spol. s r.o., neboť se dostal do doporučeného intervalu. 

Rovněž podnik WINSTON Production, s.r.o. dosahuje doporučeného intervalu kromě roku 

2014, kdy byla hodnota běžné likvidity příliš vysoká. U podniků ZEVETA Bojkovice, a.s. a 

Meopta-optika s.r.o. se hodnoty běžné likvidity pohybují nad horní hranici doporučeného 

intervalu. 

Z hlediska pohotové likvidity je na tom celkově nejlépe podnik ZEVETA Bojkovice, a.s., 

který se ve všech sledovaných letech pohybuje v doporučeném intervalu. Poměrně dobře si 

vede i podnik Meopta-optika, s.r.o., který rovněž dosahuje v letech 2015 a 2016 

doporučeného intervalu. Hodnoty pohotové likvidity u podniku WINSTON Production, s.r.o. 

se pohybují nad horní hranicí doporučeného intervalu. U podniku ALFA - PROJ spol. s r.o. je 

to naopak, zde se hodnoty pohybují pod dolní doporučenou hranicí. 
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Podle ukazatele okamžité likvidity si nejlépe vedou podniky ZEVETA Bojkovice, a.s. 

Meopta-optika, s.r.o., i když v roce 2014 jsou hodnoty těsně pod dolní hranicí intervalu. U 

podniku WINSTON Production, s.r.o. se v prvních dvou letech hodnoty pohybují těsně nad 

doporučenou hranicí, ale v roce 2016 hodnota spadla pod doporučenou hranici. Podnik ALFA 

- PROJ spol. s r.o. je stejně jako u pohotové likvidity trvale pod doporučenou hodnotou, i 

když má tento ukazatel růstový trend. 

7.4 Ukazatelé zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik k financování svých činností používá cizí zdroje. 

Zadluženost se mezi podniky těžce porovnává, protože pro každý podnik je prospěšná různá 

výše úvěrového zatížení. Z ukazatelů zadluženosti jsou k výpočtu hodnot vybráni tito 

ukazatelé: věřitelské riziko, koeficient samofinancování a úrokové krytí. Porovnání těchto 

ukazatelů je uvedeno v tabulce 21. 

Tab. 21 Porovnání ukazatelů zadluženosti 

Podnik 

Věřitelské riziko 
Ukazatel 

samofinancování 
Úrokové krytí 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

WINSTON 

Production, 

s.r.o. 

0,36 0,53 0,51 0,64 0,47 0,49 87,90 32,50 41,10 

ZEVETA 

Bojkovice, a.s. 
0,15 0,14 0,15 0,85 0,86 0,84 12,81 37,25 3,13 

ALFA - PROJ 

spol. s r.o. 
0,76 0,80 0,81 0,24 0,20 0,19 2,18 1,49 1,12 

Meopta-optika, 

s.r.o. 
0,23 0,20 0,18 0,76 0,77 0,79 2,00 5,47 37,93 

Z tabulky lze vyčíst odlišné způsoby financování u všech podniků. Financování cizími zdroji 

nejvíce využívá podnik ALFA - PROJ spol. s r.o. a to z 80%. Naopak ZEVETA Bojkovice, 

a.s. a Meopta-optika, s.r.o. jsou v průměru z 80% financovány vlastními zdroji. Podnik 

WINSTON Production, s.r.o. vychází ze srovnání ukazatelů zadluženosti jako průměrně 
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zadlužená, protože hodnoty věřitelského rizika dosahují v průměru za celé sledované období 

47%. 

Opakem k věřitelskému riziku je koeficient samofinancování, jehož doporučené hodnoty by 

se měly pohybovat v opačném rozmezí. Příliš vysoké hodnoty vypovídají o nedostatečném 

využívání cizích dlouhodobých zdrojů. Nejvyšších hodnot dosahují podniky ZEVETA 

Bojkovice, a.s. a Meopta-optika, s.r.o. 

Ukazatel úrokové krytí informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Doporučená 

hranice je hodnota 3. Z komplexního hodnocení je jasné, že nejlépe je na tom podnik 

WINSTON Production, s.r. o. Naopak podnik ALFA - PROJ spol. s r.o. nedosahuje za celé 

sledované období ani doporučenou hranici. U podniku Meopta-optika, s.r.o. má tento ukazatel 

růstový trend a v roce 2016 převyšuje zisk nákladové úroky 38krát. Hodnota úrokového krytí 

u podniku ZEVETA Bojkovice, a.s. v roce 2016 klesla až na doporučenou hranici. 
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8 VYHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PRŮMYSLOVÉHO 

PODNIKU A NÁVRHY EKONOMICKÝCH ZMĚN 

Z provedené technické finanční analýzy vybraného podniku za sledované období lze obecně 

říci, že se vybraný podnik nachází v dobré finanční situaci. 

Horizontální analýza odhalila růst bilanční sumy. Nárůst byl nejvíce způsobem na straně aktiv 

zvýšením oběžného majetku. Konkrétně se to týká zásob a krátkodobých pohledávek. Na 

straně pasiv za nárůst odpovídá nárůst výsledku hospodaření běžného účetního období a 

zvýšení hodnot krátkodobých závazků. V případě horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty 

je viditelný nárůst čistého obratu za účetní období. 

Z výsledků vertikální analýzy rozvahy lze jednoznačně stanovit, že největší položkou na 

straně aktiv je oběžný majetek. V roce 2016 vzrostl podíl krátkodobých pohledávek na 

celkových aktivech až na 50%. Na straně pasiv se podíl vlastního a cizího kapitálu na bilanční 

sumě v roce 2016 dostal na stejnou úroveň. U vlastního kapitálu je největší položkou 

výsledek hospodaření minulých let a u cizího kapitálu pak krátkodobé závazky. Vertikální 

analýza výkazu zisku a ztrátu odhalila, že největší podíl na čistém obratu účetního období 

mají tržby za prodej zboží a služeb, poté následuje výkonová spotřeba a osobní náklady. 

Pomocí analýzy rozdílových ukazatelů byly odhaleny pozitivní výsledky čistého pracovního 

kapitálu podniku během celého sledovaného období. Přebytek oběžného majetku nad 

krátkodobými závazky svědčí o dobré finanční situaci podniku. 

Z pohledu rentability podnik dosahuje velmi příznivých výsledků. V porovnání s vybranými 

podniky dokonce dosahuje nejvyšší hodnoty. U všech analyzovaných ukazatelů rentability 

svého maxima podnik dosáhl v roce 2014 a minima pak v roce 2015. V roce 2016 se hodnoty 

ukazatelů opět zvyšují, což je zapříčiněno zvýšením hospodářského výsledku. 

Z hlediska ukazatelů aktivity je na tom při době obratu zásob nejlepší vybraný podnik, který 

zaznamenává podstatně nižší výsledky oproti ostatním analyzovaným podnikům. Co se týče 

obrátkovosti pohledávek a krátkodobých závazků, tyto ukazatelé již nejsou silnou stránkou 

vybraného podniku. Obecně se doporučuje, aby doba obratu pohledávek byla stejně dlouhá 
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nebo kratší než doba obratu závazků. Tohoto doporučení nebylo během sledovaného období 

dosaženo. 

Analýza ukazatelů likvidity vykazuje dostatečné zdroje pro krytí závazků a podnik je schopen 

hradit své závazky. Všechny ukazatelé likvidity mají během sledovaného období klesající 

trend. Hodnoty běžné likvidity se pohybují v doporučeném intervalu a hodnoty pohotové 

likvidity jsou nad doporučenou hranici. Okamžitá likvidita se v prvních dvou letech 

sledovaného období pohybovala nad doporučenou hranici a v roce 2016 spadla pod 

doporučenou hranici. 

Vybraný podnik využívá k financování i cizí kapitál. Z porovnání ukazatelů zadluženosti 

vychází vybraný podnik jako průměrně zadlužený a své závazky má podnik pod kontrolou. 

Ukazatel úrokového krytí dosahuje nejvyšších hodnot oproti ostatním analyzovaným 

podnikům. V roce 2016 zisk převyšoval nákladové úroky 41krát. To ukazuje na to, že 

vybraný podnik tvoří dostatečný zisk na splácení úroků. 

Kralickův Quicktestpro zařadil podnik do bonitní zóny. Tyto výsledky je možné brát jen 

orientačně, protože každý podnik je jedinečný a ovlivňován různými faktory, které je třeba 

zohlednit. I Altmanův Z-skóre model vyhodnotil vybraný podnik jako prosperující, neboť se 

v celém sledovaném období pohyboval vysoko v pásmu prosperity. A bankrot mu rozhodně 

nehrozí.  

Z hlediska provedených analýz lze celkově podnik hodnotit pozitivně. Finanční analýza 

odhalila pár slabých míst: dlouhé doby obratu pohledávek a krátké doby obratu závazků. To 

není pro podnik přínosné, protože dlouhé doby obratu pohledávek tvoří dlouhou vázanost 

kapitálu podniku v podobě pohledávek. A podnik nemůže takovéto prostředky použít v rámci 

svého provozu a hrozí tak nebezpečí poklesu jeho likvidity. Vybraný podnik dokáže každý 

rok generovat kladný výsledek hospodaření a splácet včas svoje závazky. V porovnání 

s konkurenčními podniky vyšel celkově jako nejlepší.  
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9 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zpracování finanční situace podniku WINSTON           

Production, s.r.o. pomocí finanční analýzy ve sledovaném období. Poté pomocí poměrových 

ukazatelů provést mezipodnikové srovnání s konkurenty na trhu. 

Teoretická část práce byla zaměřena na charakteristiku významu finančního řízení, finanční 

analýzy, její uživatele, zdroje potřebné pro zpracování finanční analýzy a popisu jejích metod.  

Při zpracování teoretické části se vycházelo z doporučené literatury a z internetových zdrojů. 

V praktické části byla nejdříve provedena finanční analýza vybraného podniku. Pro 

vyhodnocení finanční situace podniku byla použita analýza absolutních, rozdílových a 

poměrových ukazatelů. A také pomocí bonitních a bankrotních modelů. Podkladem pro 

zpracování finanční analýzy byly zejména účetních výkazy za sledované období 2014 až 

2016. Zjištěné hodnoty byly zapracovány do tabulek a znázorněny pomocí grafů. 

Poté následovalo zpracování mezipodnikového srovnání vybraných konkurenční podniků: 

ZEVETA Bojkovice, a.s., ALFA - PROJ spol. s r.o. a Meopta-optika, s.r.o. Toto srovnání 

bylo provedeno pomocí poměrových ukazatelů. Z této analýzy vyplynulo, že vybraný podnik 

dosahuje v některých případech lepších hodnot než jeho konkurenti. Problémová je pro 

vybraný podnik stránka aktivity, kdy má dlouhé doby obratu pohledávek a krátké doby obratu 

závazků. 

Z komplexní finanční analýzy vybraného podniku vyplývá, že podnik je rentabilní. Jeho tržby 

v průběhu období rostly. Analyzovaný podnik lze hodnotit jako dobrý s velkým potenciálem, 

od kterého se v budoucnosti dají očekávat pozitivní výsledky.  
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Příloha 1 Rozvaha v plném rozsahu (v tis. Kč) 

WINSTON Production, s. r. o. 2014 2015 2016 

      AKTIVA CELKEM 18 335 22 795 23 962 

A.     POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VL. KAPITÁL 0 0 0 

B.     DLOUHODOBÝ MAJETEK 4 510 9 847 8 277 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 0 306 510 

B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 

    2. Ocenitelná práva 0 306 510 

    2.    1. Software 0 306 510 

         2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 

    3. Goodwill 0 0 0 

    4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

    5. 
Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
0 0 0 

    5.    1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

         2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 4 510 9 541 7 767 

B. II. 1. Pozemky a stavby 0 0 0 

    1.   1. Pozemky 0 0 0 

       2. Stavby 0 0 0 

    2. Hmotné movité věci a jejich soubory 4 510 9 541 7 722 

    3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 

    4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 

    4.    1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 

         2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 

         3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 

    5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
0 0 45 

    5.    1. Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 

         2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 45 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 

    2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 

    3. Podíly - podstatný vliv 0 0 0 

    4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0 0 0 

    5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 

    6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0 

    7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

    7.    1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

         2.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 
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WINSTON Production, s. r. o. 2014 2015 2016 

C.     OBĚŽNÁ AKTIVA 13 575 12 846 15 617 

C. I.   Zásoby 1 815 1 666 2 215 

C. I. 1. Materiál 585 282 945 

    2. Nedokončená výroba a polotovary 1 230 1 384 1 270 

    3. Výrobky a zboží 0 0 0 

    3.    1. Výrobky 0 0 0 

         2. Zboží 0 0 0 

    4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 

    5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 

C. II.   Pohledávky 9 115 7 542 12 125 

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 0 10 12 

    1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 

       2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 

       3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 

       4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 

       5. Pohledávky - ostatní 0 10 12 

    5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 

    5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 

    5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0 

    5.4. Jiné pohledávky 0 10 12 

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 9 115 7 532 12 113 

    2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 9 102 7 532 12 048 

       2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 

       3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 

       4. Pohledávky - ostatní 13 0 65 

    4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 

    4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 

    4.3. Stát - daňové pohledávky 0 0 0 

    4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 

    4.5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 

    4.6. Jiné pohledávky 13 0 65 

C. III.   Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 

    2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

C. IV.   Peněžní prostředky 2 645 3 638 1 277 

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 15 49 128 

    2. Peněžní prostředky na účtech 2 630 3 589 1 149 

D.     Časové rozlišení 250 102 68 

    1. Náklady příštích období 250 102 68 

  
 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 

    3. Příjmy příštích období 0 0 0 
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WINSTON Production, s. r. o. 2014 2015 2016 

       PASIVA CELKEM 18 335 22 795 23 962 

A.     VLASTNÍ KAPITÁL 11 786 10 802 11 840 

A. I.   Základní kapitál 1 300 1 300 1 300 

A. I. 1. Základní kapitál 1 300 1 300 1 300 

    2. Vlastní podíly (-) 0 0 0 

    3. Změny základního kapitálu 0 0 0 

A. II.   Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 

A. II. 1. Ážio 0 0 0 

    2. Kapitálové fondy 0 0 0 

    2.  1. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 

         2.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 

         3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korp. 0 0 0 

         4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 0 0 

         5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obch. Korporací 0 0 0 

A. III.   Fondy ze zisku 10 10 10 

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 10 10 10 

    2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 

A. IV.   Hospodářský výsledek minulých let 5 403 6 005 6 005 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 5 403 6 005 6 005 

    2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 

    3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 5 073 3 487 4 525 

B. + C.   CIZÍ ZDROJE 6 549 11 993 12 122 

B.     Rezervy 0 0 0 

B.   1. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 

    2. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 

    3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 

    4. Ostatní rezervy 0 0 0 

C.     Závazky 6 549 11 993 12 122 

C. I.   Dlouhodobé závazky 2 842 5 908 4 366 

C. I. 1. Vydané dluhopisy 0 0 0 

    1.  1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 

         2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 

    2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0 0 

    3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 

    4. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 

    5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 

    6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 

    7. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 
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    8. Odložený daňový závazek 0 0 0 

    9. Závazky - ostatní 2 842 5 908 4 366 

    9.  1. Závazky ke společníkům 0 0 0 

    9.  2. Dohadné účty pasivní 0 0 0 

    9.  3. Jiné závazky 2 842 5 908 4 366 

C. II.   Krátkodobé závazky 3 707 6 085 7 756 

C. II. 1. Vydané dluhopisy 0 0 0 

    1.  1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 

         2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 

    2. Závazky k úvěrovým institucím 0 1 000 300 

  
 

3. Krátkodobé přijaté zálohy 134 0 186 

    4. Závazky z obchodních vztahů 145 1 868 2 175 

    5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0 0 

    6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 

    7. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 

    8. Závazky ostatní 3 428 3 217 5 095 

    8.  1. Závazky ke společníkům 0 0 614 

         2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 

         3. Závazky k zaměstnancům 1 433 1 461 1 526 

         4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 845 892 917 

         5. Stát - daňové závazky a dotace 653 367 1 065 

         6.  Dohadné účty pasivní 497 460 905 

         7. Jiné závazky 0 37 68 

D.     Časové rozlišení pasiv 0 0 0 

D.   1. Výdaje příštích období 0 0 0 

    2. Výnosy příštích období 0 0 0 
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Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v tis. Kč) 

WINSTON Production, s. r. o. č.ř. 2014 2015 2016 

I.   Tržby za prodeje výrobků a služeb 01 66 303 67 613 73 740 

II.    Tržby za prodej zboží 02 0 0 0 

A.    Výkonná spotřeba 03 28 707 29 656 31 326 

A.  1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 0 0 0 

  2. Spotřeba materiálu a energie 05 11 748 10 792 12 412 

  3. Služby 06 16 959 18 864 18 914 

B.   Změna stavu zásob vlastní činností 07 58 154 0 

C.   Aktivace 08 0 0 0 

D.   Osobní náklady 09 30 165 31 497 33 920 

D. 1. Mzdové náklady 10 22 084 23 082 24 894 

  

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 

ostatní náklady 
11 8 081 8 415 9 026 

  2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 7 469 7 817 8 405 

  2. 2. Ostatní náklady 13 612 598 621 

E.   Úprava hodnot v provozní oblasti 14 1 630 1 958 2 719 

E. 
1. 

Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetek 
15 1 621 1 926 2 697 

  1.1. 

Úprava hodnot dlouhodobého nehmotný a hmotný 

majetek - trvalé 
16 1 621 1 926 2 697 

   2. 

Úprava hodnot dlouhodobého nehmotný a hmotný 

majetek - dočasné 
17 0 0 0 

  2. Úprava hodnot zásob 18 0 0 0 

  3. Úprava hodnot pohledávek 19 9 32 22 

III.   Ostatní provozní výnosy 20 980 589 859 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 499 0 0 

  2. Tržby z prodeje materiálu 22 412 569 759 

  3. Jiné provozní výnosy 23 69 20 100 

F.   Ostatní provozní náklady 24 448 735 875 

  1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 60 0 0 

  2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 16 233 243 

  3. Daně a poplatky 27 39 56 38 

  4. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období 
28 0 0 0 

  5. Jiné provozní náklady 29 333 446 594 

 *    PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 6 391 4 510 5 759 

IV.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0 0 0 

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0 0 

  2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 0 

G.   Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 0 
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V. 
  

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
35 0 0 0 

V. 1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
36 0 0 0 

  2. 

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
37 0 0 0 

H. 
  

Náklady související s ostatním dlouhodobým 

finančním majetku 
38 0 0 0 

VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy 39 0 0 0 

VI. 
1. 

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
40 0 0 0 

  2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0 0 

I.   Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 0 

J.   Nákladové úroky a podobné náklady 43 72 133 138 

J. 1. 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 

ovládací osoba 
44 0 0 0 

  2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 72 133 138 

VII.   Ostatní finanční výnosy 46 79 20 9 

K.   Ostatní finanční náklady 47 141 202 103 

*   FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 -134 -315 -232 

**   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 49 6 257 4 195 5 527 

L.   Daň z příjmů 50 1 184 708 1 002 

L. 1. Daň z příjmů splatná 51 1 184 708 1 002 

  2. Daň z příjmů odložená 52  0 0 0 

**   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 53 5 073 3 487 4 525 

M.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 54 0 0 0 

***   Výsledek hospodaření za účetní období  55 5 073 3 487 4 525 

*   Čistý obrat za účetní období 56 67 362 68 222 74 608 
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Příloha 3 ZEVETA Bojkovice, a.s. - rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve 

zkráceném rozsahu (v tis. Kč) 

ZEVETA Bojkovice, a.s. 2014 2015 2016 

      AKTIVA CELKEM 609 901 629 513 632 797 

A.     POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 0 

B.     DLOUHODOBÝ MAJETEK 404 773 425 317 409 362 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 5 405 5 205 4 501 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 325 641 344 752 330 165 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 73 727 75 360 74 696 

C.     OBĚŽNÁ AKTIVA 204 291 202 240 222 986 

C. I.   Zásoby 116 571 97 171 112 936 

C. II.   Pohledávky 78 833 84 904 86 757 

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 18 441 21 832 21 673 

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 60 392 63 072 65 084 

C. III.   Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

C. IV.   Peněžní prostředky 8 887 20 165 23 293 

D.     Časové rozlišení 837 1 956 449 

  
         

         PASIVA CELKEM 609 901 629 513 632 797 

A.     VLASTNÍ KAPITÁL 519 945 538 759 534 316 

A. I.   Základní kapitál 497 426 497 426 497 426 

A. II.   Ážio a kapitálové fondy 16 366 16 897 15 558 

A. III.   Fondy ze zisku 13 328 12 080 5 520 

A. IV.   Hospodářský výsledek minulých let -12 734 -5 927 17 732 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 5 559 18 263 -920 

A. VI.   Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0 -1 000 

B. + C.   CIZÍ ZDROJE 89 336 90 384 96 428 

B.     Rezervy 965 2 388 0 

C.     Závazky 88 371 87 996 96 428 

C. I.   Dlouhodobé závazky 13 106 13 255 25 713 

C. II.   Krátkodobé závazky 75 265 74 741 70 715 

D.     Časové rozlišení pasiv 620 370 2 053 
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ZEVETA Bojkovice, a.s. 
   Položka 2014 2015 2016 

I.   Tržby za prodeje výrobků a služeb 513 400 536 051 465 512 

II.    Tržby za prodej zboží 0 3 899 189 

A.    Výkonná spotřeba 385 235 374 320 334 117 

B.   Změna stavu zásob vlastní činností -1 218 9 596 -15 543 

C.   Aktivace -8 089 -7 736 -7 291 

D.   Osobní náklady 125 814 129 586 128 180 

E.   Úprava hodnot v provozní oblasti 16 214 22 309 28 414 

III.   Ostatní provozní výnosy 22 351 22 591 20 225 

F.   Ostatní provozní náklady 11 896 12 195 16 678 

 *    PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 6 666 23 038 2 138 

IV.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 7 000 0 0 

G.   Náklady vynaložené na prodané podíly 5 130 0 0 

V.   Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0 0 0 

H.   Náklady související s ostatním dlouhodobým finančního majetku 0 0 0 

VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy 279 370 454 

I.   Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 0 

J.   Nákladové úroky a podobné náklady 561 580 545 

VII.   Ostatní finanční výnosy 1 982 2 205 242 

K.   Ostatní finanční náklady 3 613 4 008 1 129 

*   FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -43 -2 013 -978 

**   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 6 623 21 025 1 160 

L.   Daň z příjmů 1 064 2 742 2 081 

**   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 5 559 18 283 -921 

M.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 

***   Výsledek hospodaření za účetní období  5 559 18 283 -921 

*   Čistý obrat za účetní období 545 012 565 116 486 622 
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Příloha 4 ALFA - PROJ spol. s r.o. - rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve 

zkráceném rozsahu (v tis. Kč) 

ALFA - PROJ spol. s r.o. 2014 2015 2016 

      AKTIVA CELKEM 40 072 49 292 52 092 

A.     POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 0 

B.     DLOUHODOBÝ MAJETEK 4 558 7 772 6 216 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 234 96 16 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 4 324 7 676 6 200 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

C.     OBĚŽNÁ AKTIVA 35 277 41 364 45 612 

C. I.   Zásoby 33 628 36 821 42 980 

C. II.   Pohledávky 808 3 100 636 

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 808 3 100 636 

C. III.   Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

C. IV.   Peněžní prostředky 841 1 443 1 996 

D.     Časové rozlišení 237 156 264 

  
         

         PASIVA CELKEM 40 072 49 292 52 092 

A.     VLASTNÍ KAPITÁL 9 497 9 705 9 806 

A. I.   Základní kapitál 3 540 3 540 3 540 

A. II.   Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 

A. III.   Fondy ze zisku 5 623 5 957 5 957 

A. IV.   Hospodářský výsledek minulých let 0 0 208 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 334 208 101 

A. VI.   Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0 0 

B. + C.   CIZÍ ZDROJE 30 575 39 587 42 286 

B.     Rezervy 0 0 0 

C.     Závazky 30 565 39 587 42 286 

C. I.   Dlouhodobé závazky 7 867 16 388 12 798 

C. II.   Krátkodobé závazky 22 698 23 199 29 488 

D.     Časové rozlišení pasiv 0 0 0 
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ALFA - PROJ spol. s r.o. 
   Položka 2014 2015 2016 

I. Tržby za prodeje výrobků a služeb 48 719 49 294 53 995 

II.  Tržby za prodej zboží 21 127 25 244 31 808 

A.  Výkonná spotřeba 45 820 49 568 60 367 

B. Změna stavu zásob vlastní činností -73 -481 -1 964 

C. Aktivace -791 -797 -1 057 

D. Osobní náklady 22 199 22 867 24 412 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 876 1 523 2 058 

III. Ostatní provozní výnosy 628 1 746 707 

F. Ostatní provozní náklady 1 232 2 429 1 491 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 211 1 175 1 203 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 

V. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0 0 0 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančního majetku 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 356 391 483 

VII. Ostatní finanční výnosy 324 354 38 

K. Ostatní finanční náklady 758 946 699 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -790 -983 -1 144 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 421 192 59 

L. Daň z příjmů 87 -16 -42 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 334 208 101 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  334 208 101 

* Čistý obrat za účetní období 70 798 76 638 86 548 
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Příloha 5 Meopta-optika, s.r.o. - rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve 

zkráceném rozsahu (v tis. Kč) 

Meopta-optika, s.r.o. 2014 2015 2016 

      AKTIVA CELKEM 2 606 938 2 587 643 2 678 545 

A.     POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 0 

B.     DLOUHODOBÝ MAJETEK 1 272 039 1 231 602 1 389 877 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 18 335 16 991 12 495 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 1 213 682 1 169 107 1 324 855 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 40 022 45 504 52 527 

C.     OBĚŽNÁ AKTIVA 1 318 065 1 335 169 1 278 121 

C. I.   Zásoby 989 772 916 204 868 340 

C. II.   Pohledávky 258 681 313 014 326 023 

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 30 60 1 344 

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 258 651 312 954 324 679 

C. III.   Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

C. IV.   Peněžní prostředky 69 612 105 951 63 758 

D.     Časové rozlišení 16 834 20 872 10 547 

  
         

      PASIVA CELKEM 2 606 938 2 587 643 2 678 545 

A.     VLASTNÍ KAPITÁL 1 973 014 2 000 129 2 109 419 

A. I.   Základní kapitál 989 337 989 337 989 337 

A. II.   Ážio a kapitálové fondy 590 605 596 087 603 110 

A. III.   Fondy ze zisku 54 000 54 204 55 286 

A. IV.   Hospodářský výsledek minulých let 334 980 338 868 359 419 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 4 092 21 633 102 287 

A. VI.   Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0 0 

B. + C.   CIZÍ ZDROJE 596 504 529 668 494 145 

B.     Rezervy 25 331 31 027 36 487 

C.     Závazky 571 173 498 641 457 658 

C. I.   Dlouhodobé závazky 202 240 194 379 164 863 

C. II.   Krátkodobé závazky 368 933 304 262 292 795 

D.     Časové rozlišení pasiv 37 420 57 846 74 981 
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Meopta-optika, s.r.o. 
   Položka 2014 2015 2016 

I. Tržby za prodeje výrobků a služeb 1 945 482 2 106 269 2 497 452 

II.  Tržby za prodej zboží 0 82 111 

A.  Výkonná spotřeba 1 024 855 1 032 295 1 296 966 

B. Změna stavu zásob vlastní činností -36 641 -34 479 -63 426 

C. Aktivace -76 720 -75 153 -95 567 

D. Osobní náklady 824 457 869 618 930 637 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 201 493 276 391 276 018 

III. Ostatní provozní výnosy 44 115 51 947 52 378 

F. Ostatní provozní náklady 26 679 43 371 81 856 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 25 474 46 255 123 457 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 

V. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0 0 0 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančního majetku 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 81 94 78 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 5 988 5 104 3 341 

VII. Ostatní finanční výnosy 102 358 77 050 68 479 

K. Ostatní finanční náklady 115 954 95 495 65 296 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -19 503 -23 455 -80 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 5 971 22 800 123 377 

L. Daň z příjmů 1 879 1 167 21 110 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 4 092 21 633 102 267 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  4 092 21 633 102 267 

* Čistý obrat za účetní období 2 092 036 2 235 442 2 618 498 

 

 


